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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Konferenza ta' Kankun dwar it-tibdil fil-
klima  (COP16)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
(UNFCCC) u l-Protokoll ta’ Kjoto għall-UNFCCC,

 wara li kkunsidra l-ħmistax-il Konferenza tal-Partijiet (COP 15) għall-Konvenzjoni Qafas 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u l-ħames Konferenza tal-
Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kyoto (COP/MOP5) li 
saret f'Kopenħagen, fid-Danimarka, mis-7 sat-18 ta’ Diċembru 2009, u l-Ftehim ta' 
Kopenħagen,

 wara li kkunsidra s-16-il Konferenza tal-Partijiet (COP16) tal-UNFCCC u s-sitt 
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet tal-Protokoll ta' Kyoto 
(COP/MOP6) li se jsiru f'Kankun, il-Messiku, bejn id-29 ta' Novembru u l-10 ta' 
Diċembru 2010, 

 wara li kkunsidra l-pakkett dwar il-klima u l-enerġija tal-UE ta' Diċembru 2008, 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu rigward it-tibdil fil-klima u b'mod 
partikolari dawk tal-4 ta' Frar 2009 dwar "l-2050: Il-futur jibda llum –
rakkomandazzjonijiet għal politika integrata ġejjiena tal-UE dwar it-tibdil fil-klima1" u 
tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-eżitu tal-Konferenza ta' Kopenħagen dwar it-Tibdil fil-Klima 
(COP 15), 

 wara li kkunsidra l-Mistoqsija Orali… tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel imressqa skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u wara li 
kkunsidra l-istqarrijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi l-evidenza xjentifika dwar it-tibdil fil-klima u l-impatti tagħha ma tħallix dubji, u dan 
il-fatt ifisser li huwa imperattiv li tittieħed azzjoni fuq livell internazzjonali sabiex tiġi 
ttrattata din l-isfida globali,

B. billi issa jenħtieġ li terġa' tiġġedded il-fiduċja fin-negozjati internazzjonali dwar it-tibdil 
fil-klima wara l-eżitu diżappuntanti tal-konferenza dwar il-klima li saret f'Kopenħagen, 

C. billi l-pajjiżi żviluppati, emerġenti u dawk li għadhom qed jiżviluppaw, li jammontaw għal 
aktar minn 80% tal-emissjonijiet globali tal-gassijiet serra, diġà għamlu impenji/wegħdiet 
li jnaqqsu l-emissjonijiet, 

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2009)0042
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D. billi dawn l-impenji u l-wegħdiet m'humiex se jkunu biżżejjed biex jissodisfaw l-għan 
ġenerali li ż-żieda globali fit-temperatura medja annwali tal-wiċċ tal-art tiġi limitata għal 
2°C ('l-objettiv ta' 2°C'),

L-għan ġenerali tal-COP16 u l-pożizzjoni tal-UE 

1. Jenfasizza li f'Kankun għandu jsir qbil dwar it-teħid ta' passi konkreti li jibdew iwittu t-
triq għall-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali u globali ta' wara 2012, li għandu jiġi 
ffirmat fl-Afrika t'Isfel fl-2011, li għandu jkun konformi mal-aħħar żviluppi fix-xjenza u 
konsistenti mal-objettiv ta' 2°C;

2. Jistieden lill-Unjoni Ewropea biex terġa' tieħu r-riedni fin-negozjati dwar il-klima u biex 
tikkontribwixxi b'mod attiv sabiex il-konferenza ta' Kankun dwar il-klima tkun aktar 
kostruttiva u trasparenti, għalhekk, iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni u l-Istati Membri 
biex jitkellmu b'leħen wieħed u biex itejbu l-proċedura interna tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tagħhom ħalli jkunu jistgħu jirreaġixxu iżjed malajr dwar żviluppi matul in-negozjati, 
jaġixxu b'mod aktar strateġiku u jittrattaw iżjed fil-pront il-ħtiġijiet tal-pajjiżi terzi;

3. Iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea biex tikkonferma l-impenn qawwi tagħha favur il-Protokoll 
ta' Kyoto u biex tilqa' b'sodisfazzjon it-tkomplija tal-ħidma fi ħdan il-binarji tan-negozjati 
AWG-PK u AWG-LCA li jintegraw il-gwida politika tal-Ftehim ta' Kopenħagen; 
għalhekk jitlob lill-Unjoni Ewropea biex tiddikjara fil-miftuħ, qabel il-Konferenza ta' 
Kankun, li lesta tkompli bit-tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' Kyoto (2013-2020) 
permezz tal-mira korrispondenti tagħha, filwaqt li tirrikonoxxi li jenħtieġ li jsir progress 
komparabbli fiż-żewġ binarji sabiex il-ftehim internazzjonali ta' wara l-2012 ikun tassew 
jista' jilħaq l-objettiv ta' 2°C;

4. Jitlob lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jinfurzaw il-prinċipju tal-"ġustizzja tal-klima" 
f’perspettiva fit-tul mill-2050 u lil hinn; għalhekk huwa favur klawżola ta' ekwità fin-
negozjati internazzjonali tal-ġejjieni dwar il-klima;

5. Filwaqt li jenfasizza l-urġenza eminenti fin-negozjati dwar il-klima, jilqa' l-istrateġija 
gradwali li proponew il-Kunsill u il-Kummissjoni, u jenfasizza l-importanza li f'Kankun 
jittieħdu deċiżjonijiet konkreti fir-rigward tal-finanzjament (l-iskala. is-sorsi u l-
governanza), l-adattament, il-forestrija, it-trasferiment tat-teknoloġija u s-sorveljanza, ir-
rappurtar u l-verifika, u l-importanza li tiġi garantita trasparenza sħiħa fl-implimentazzjoni 
tal-finanzjament ta' attivazzjoni rapida (fast-start);

6. Iqis li l-attivitajiet ġejjiena tal-UE fir-rigward tad-"diplomazija klimatika" għandhom 
jiffokaw fuq impenn politiku ma' pajjiżi terzi, fuq politiki li jibnu mekkaniżmi effettivi 
għall-koperazzjoni internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima kemm fi ħdan l-UNFCCC u 
kemm lil hinn minnha, u fuq il-koperazzjoni fil-klima ma' pajjiżi terzi li tagħti appoġġ 
prattiku lill-iżvilupp b'karbonju baxx li jadatta wkoll għat-tibdil fil-klima fid-dinja kollha;

Impenji ta’ tnaqqis
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7. Itenni li, skont l-IPCC, l-objettiv ta' 2°C jeħtieġ li l-emissjonijiet globali ta' gassijiet 
b'effett ta' serra jilħqu l-quċċata sa mhux aktar tard mill-2015 u jitnaqqsu b'mill-anqas 
50 % apparagun mal-livelli tal-1990 sal-2050 u li wara dawn ikomplu jonqsu;

8. Iħeġġeġ lill-imsieħba internazzjonali kollha, inklużi l-Istati Uniti u ċ-Ċina, biex ifasslu 
impenji/wegħdiet aktar ambizzjużi favur it-tnaqqis ta' emissjonijiet li jkunu msejsa fuq il-
prinċipju "responsabbiltà komuni iżda differenzjata", sabiex tiġi żgurata l-konsistenza 
mal-objettiv ta' 2°C;

9. Itenni l-ħtieġa li tiġi adottata mira domestika għat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra 
għall-Unjoni Ewropea ta' 30% għall-2020, meta l-kundizzjonijiet ikunu tajbin; 

10. Ifakkar li l-ftehim internazzjonali għandu jiżgura li jsir tnaqqis kollettiv tal-emissjonijiet 
ta’ gass b’effett serra fil-pajjiżi żviluppati fil-parti l-għolja tal-firxa ta’ bejn il-25 u l-40 % 
għall-2020 apparagun mal-livelli tal-1990, kif irrakkomanda l-Panel Intergovernattiv dwar 
it-Tibdil fil-Klima (IPCC 4AR), u li d-data xjentifika riċenti tindika li jenħtieġ tnaqqis ta’ 
mill-inqas 40%; u jitlob li dan it-tnaqqis ikun domestiku; ifakkar li għandu jiġi stabbilit 
objettiv ta’ tnaqqis fuq perjodu twil ta’ żmien għall-UE u għall-pajjiżi żviluppati l-oħrajn 
tal-anqas ta’ 80% sal-2050 apparagun mal-livelli tal-1990; 

11. Jirrikonoxxi li l-ilħiq tal-objettiv 2ºC huwa possibbli biss kemm-il darba anke l-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, b'mod partikolari dawk l-aktar avvanzati fosthom, jirnexxilhom jiksbu 
b'mod kollettiv devjazzjoni sostanzjali u kwantifikabbli mir-rata taż-żieda mbassra 
bħalissa fl-emissjonijiet, billi sal-2020 inaqqsuhom bi 15-30% apparagun mal-livelli 
ordinarji;

Finanzjament

12. Ifakkar li fil-Ftehim ta' Kopenħagen il-pajjiżi żviluppati impenjaw ruħhom li jipprovdu 
riżorsi ġodda u supplementari li joqorbu it-USD 30 biljun fil-perijodu 2010-2012, b'enfasi 
speċjali fuq il-pajjiżi vulnerabbli u dawk l-anqas żviluppati;

13. Iqis li l-implimentazzjoni f'waqtha tal-finanzjament b'attivazzjoni rapida hija fattur 
ewlieni fil-bini ta' atmosfera ta' fiduċja qabel u waqt il-konferenza ta' Kankun, u jenfasizza 
l-ħtieġa li s-EUR 7.2 biljuni mwegħda mill-Istati Membri tal-UE jkunu ġodda u 
supplementari għall-baġits tal-ODA, u jħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea biex tiżgura li jkun 
hemm trasparenza sħiħa fit-tressiq tar-rapporti koordinati dwar l-implimentazzjoni kemm 
matul il-konferenza ta' Kankun u kemm warajha fuq bażi annwali; 

14. Ifakkar li l-kontribuzzjoni kollettiva tal-UE għall-isforzi ta' mitigazzjoni u l-bżonnijiet ta' 
adattament tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma għandhiex tkun anqas minn EUR 30,000 
miljun fis-sena sal-2020, ċifra li tista’ tiżdied jekk ikompli jinkiseb għarfien ġdid dwar il-
gravità tat-tibdil fil-klima u l-iskala tal-ispejjeż tagħha;

15. Jinsisti li fil-qasam tal-finanzjament tal-mitigazzjoni u tal-adattament permezz ta' 
mekkaniżmi ġodda, il-prinċipji stabbiliti tal-politika dwar l-iżvilupp, bħall-governanza 
tajba, għandhom jiġu rispettati u implimentati;
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Superviżjoni, Rapportar u Verifika

16. Jilqa' b'sodisfazzjon id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Kopenħagen dwar is-superviżjoni, 
ir-rappurtar u l-verifika u rigward il-konsultazzjonijiet u l-analiżi internazzjonali, u 
jħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea biex taħdem mal-Partijiet kollha fuq linji gwida li 
jimplimentaw dawn id-dispożizzjonijiet, li għandhom jiġu adottati f'Kanhun;

Il-Koperazzjoni mal-Pajjiżi li qed Jiżviluppaw u l-Adattament

17. Jenfasizza r-responsabilità storika tal-pajjiżi żviluppati fir-rigward tat-tibdil irriversibbli 
fil-klima, u jfakkar fl-obbligu li tingħata għajnuna lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw u lill-
pajjiżi l-inqas żviluppati biex ikunu jistgħu jadattaw għal dan it-tibdil, anke billi jipprovdu 
appoġġ finanzjarju għall-Programmi Nazzjonali ta' Azzjoni għall-Adattament (NAPAs) 
bħala strumenti importanti fl-adattament għat-tibdil fil-klima, filwaqt li jippromwovu r-
responsabilizzazzjoni;

REDD u diversifikazzjoni 

18. Iqis li għandhom jingħataw appoġġ finanzjarju sinifikanti u assistenza teknika u 
amministrattiva sabiex sa mhux iżjed tard mill-2020 titwaqqaf id-deforestazzjoni tropikali 
rampanti, filwaqt li jtenni li l-finanzjament pubbliku huwa l-aktar għodda realistika f'dik 
il-prospettiva ta' żmien; u jħeġġeġ l-Unjoni Ewropea biex f'Kankun taħdem ħalli jittieħdu 
deċiżjonijiet konkreti dwar it-tnaqqis tal-Emissjonijiet mid-Deforestazzjoni u d-
Degradazzjoni (REDD), inklużi miri konkreti;

19. Jappoġġja t-twaqqif ta' mekkaniżmu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet mid-deforestazzjoni u 
mid-degradazzjoni forestali u t-titjib fit-tneħħija tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra;

20. Huwa tal-fehma li s-sinerġiji bejn it-tliet Konvenzjonijiet ta' Rio dwar il-Bijodiversità 
(CBD), it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u d-Deżertifikazzjoni (UNCCD) għandhom 
jissaħħu;  jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw b'mod attiv l-idea li 
ssir laqgħa ta' livell għoli tat-tliet Konvenzjonijiet ta' Rio bħala parti mis-Summit Rio+20 
fl-2012;

Ekonomija b'karbonju baxx u l-koperazzjoni teknoloġika 

21. Jemmen li minkejja l-progress li sar fin-negozjati internazzjonali, l-Unjoni Ewropea 
għandha b'mod urġenti timmodernizza l-ekonomija tagħha lejn ekonomija aktar 
sostenibbli li taħdem b'livelli baxxi ta' karbonju u tkun iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, 
sabiex b'hekk tiġġieled kontra t-tibdil fil-klima, ittejjeb il-kwalità tal-arja, toħloq is-sigurtà 
fl-enerġija u tiżgura li l-Unjoni Ewropea ssir l-aktar ekonomija kompetittiva, f'dinja fejn l-
investimenti qegħdin jimxu dejjem iżjed lejn teknoloġiji aktar nodfa;
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Suq globali tal-karbonju

22. Jistieden lill-UE u lill-imsieħba tagħha biex isibu, fil-futur immedjat, l-aktar mod effettiv 
biex jippromwovu rabtiet bejn l-EU ETS u skemi oħra ta' kummerċ li jkollhom l-għan ta' 
suq globali tal-karbonju, li jiżguraw diversità  ikbar fil-possibilitajiet ta' tnaqqis, titjib fil-
likwidità u fid-daqs tas-suq, u finalment allokazzjoni iktar effiċjenti tar-riżorsi;

23. Jitlob biex issir riforma fil-mekkaniżmi bbażati fuq il-proġetti, bħas-CDM u l-JI, billi jiġu 
pprovduti standards ta' kwalità stretti għall-proġetti li jiggarantixxu l-livell għoli ta' tali 
proġetti bi tnaqqis supplimentari fl-emissjonijiet li jkun affidabbli, verifikabbli u reali, u li 
jkunu jappoġġaw ukoll l-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; japprova, barra 
minn hekk, il-fehma tal-Kummissjoni li għandu jsir ftehim, għall-perjodu ta' wara l-2012, 
dwar mekkaniżmi settorjali għall-pajjiżi li huma l-aktar ekonomikament avvanzati fost il-
pajjżi li qed jiżviluppaw, filwaqt li s-CDM għandu jibqa' disponibbli għall-LDCs;

24. Jinsisti li l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom jissodisfaw l-impenji ta’ mitigazzjoni 
primarjament fl-UE u jfakkar lill-partijiet kollha li l-użu ta’ mekkaniżmi flessibbli għandu 
jkun limitat;

Avjazzjoni internazzjonali u trasport marittimu

25. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' progress fl-ittrattar tal-avjazzjoni globali u tat-trasport 
marittimu, u jinsisti fuq il-ħtieġa li l-avjazzjoni internazzjonali u t-trasport marittimu jiġu 
inkorporati fi ftehim taħt l-UNFCCC;

26. Jitlob lill-Unjoni Ewropea biex tiżgura li fil-ftehim internazzjonali tqis l-impatt sħiħ tat-
trasport bl-ajru u bil-baħar fuq il-klima, u li l-miri ta’ tnaqqis għas-setturi tal-avjazzjoni u 
għas-setturi marittimi jkunu bħal dawk tas-setturi industrijali l-oħra;

Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew

27. Jemmen li d-delegazzjoni tal-UE għandha rwol importanti fin-negozjati dwar it-tibdil fil-
klima, u għaldaqstant ma jistax jaċċetta li l-membri tal-parti tal-Parlament Ewropew minn 
dik id-delegazzjoni ma setgħux jattendu l-laqgħat ta' kordinazzjoni tal-UE waqt il-
Konferenza tal-Partijiet preċedenti; jistenna li almenu l-Presidenti tad-delegazzjoni tal-
Parlament Ewropew ikollhom aċċess għal laqgħat ta' dan it-tip f'Kankun, fuq il-bażi ta' 
stejtus ta' osservaturi, bi dritt għall-kelma jew mingħajru;

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarjat tal-
Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, bit-talba li din tiġi 
ċċirkulata mal-partijiet kontraenti kollha li mhumiex parti mill-UE.


