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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-konferenza dwar it-tibdil fil-klima 
f'Durban (COP17)

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidrat il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Bali (Deċiżjoni 1/COP 13),

– wara li kkunsidra l-ħmistax-il Konferenza tal-Partijiet (COP15) tal-UNFCCC u l-ħames 
Konferenza tal-Partijiet li serviet 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-sittax-il Konferenza tal-Partijiet (COP16) tal-UNFCCC u s-sitt 
Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-laqgħa tal-Partijiet tal-Protokoll ta' Kyoto 
(COP/MOP6) li saret f'Cancun, il-Messiku, mid-29 ta' Novembru sal-
10 ta' Diċembru 2010, u l-Ftehimiet ta' Cancun,

– wara li kkunsidra s-sbatax-il Konferenza tal-Partijiet (COP17) tal-UNFCCC li jmiss kif 
ukoll is-seba' Konferenza tal-Partijiet li se sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet tal-Protokoll 
ta' Kyoto (COP/MOP7) li se jsiru f'Durban, fl-Afrika t'Isfel, mit-28 ta' Novembru sad-9 ta’ 
Diċembru 2011,

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

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta’ Novembru 2008 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-
avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-
Komunità1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-25 ta' Novembru 2009 dwar l-istrateġija tal-
UE għall-Konferenza ta Kopenħagen dwar il-Bidla fil-Klima2, tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-
eżitu tal-Konferenza ta' Kopenħagen dwar it-Tibdil fil-Klima (COP15)3 u tal-25 ta' 
Novembru 2010 dwar il-Konferenza dwar it-Tibdil fil-Klima li saret f'Cancun4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2009 dwar "l-2050: Il-Ġejjieni jibda 
llum – Rakkomandazzjonijiet għal politika tal-UE integrata fil-ġejjieni dwar il-bidla fil-
Klima"5,

– wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar "L-adattament għat-tibdil fil-

                                               
1 ĠU L 8, 13.1.2009, p.3.
2 Testi adottati, P7_TA(2009)0089.
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0019.
4 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Testi adottati, P6_TA(2009)0042.
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klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni" (COM(2009)0147) u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-
6 ta' Mejju 2010 dwarha1, u r-Rapport Speċjali tal-IPCC dwar is-Sorsi Rinnovabbli tal-
Enerġija u l-Mitigazzjoni tat-Tibdil fil-Klima tad-9 ta' Mejju 20112,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Mejju 2011 dwar il-Green Paper tal-
Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-foresti u t-tagħrif dwarhom fl-UE: il-preparazzjoni 
tal-foresti għat-tibdil fil-klima3,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2011 dwar is-segwitu 
għall-Konferenza ta' Cancun, 

– wara li kkunsidra l-Mistoqsijiet li jitolbu tweġiba orali … imressqa mill-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu, u wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni,

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

A. billi l-evidenza xjentifika turi mingħajr ekwivoku l-eżistenza tat-tibdil fil-klima u tal-
impatti tiegħu, b'mod li tagħmilha importanti ħafna li tittieħed azzjoni internazzjonali biex 
tintlaqa' waħda mill-isfidi l-kbar tas-seklu 21 u lil hinn minnu;

B. billi ftehim internazzjonali li jorbot legalment u li jkun konsistenti mal-prinċipju ta' 
"responsabilità komuni iżda divrenzjata" għandu jibqa' l-għan ġenerali, biex b'hekk jiġi 
rikonoxxut ir-rwol ta' tmexxija li għandu jkollhom il-pajjiżi żviluppati u l-kontribuzzjoni 
xierqa li għandha ssir mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

C. billi l-impenji u l-wegħdiet eżistenti li saru skont il-Ftehim ta' Kopenħagen u li ġew 
formalizzati fil-Ftehimiet ta' Cancun mhumiex biżżejjed biex jintlaħaq l-objettiv li ż-żieda 
kunplessiva fil-medja annwali tat-temperatura fil-wiċċ tad-dinja tiġi limitata għal 2ºC ("l-
objettiv ta' 2ºC"),

D. billi huwa importanti li wieħed jibni fuq il-fiduċja u t-trasparenza li reġgħu ġew stabbiliti 
matul il-Konferenza tal-COP16 f'Cancun, biex jinżamm il-momentum politiku meħtieġ 
biex titwitta t-triq għal ftehim internazzjonali komprensiv b'għanijiet konkreti,

E. billi jeħtieġ li jitqiesu tibdiliet radikali fid-dinja ġeopolitika li seħħew matul l-aħħar 
deċennji, li wasslu sabiex xi pajjiżi li qed jiżviluppaw issa huma parteċipanti ekonomiċi u 
politiċi ewlenin, xi ħaġa li għandha twassal għal bilanċ ġdid fil-poter u fl-influwenza, li 
jissarraf fi rwoli ġodda u f'responsabilitajiet ġodda;

Objettivi Ewlenin

1. Iħeġġeġ lill-Partijiet jiżguraw il-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali li jorbot legalment 
għal wara l-2012, li jibni fuq is-sistema internazzjonali bbażata fuq ir-regoli tal-Protokoll 
ta' Kyoto, bi qbil mal-objettiv ta' 2ºC;

                                               
1 ĠU C 81 E, 15.3.2011, p.115.
2 http://srren.ipcc-wg3.de/report
3 Testi adottati, P7_TA-PROV(2011)0226.
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2. Iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea tikkonferma b'mod pubbliku u mhux ekwivoku l-impenn 
qawwi tagħha għall-Protokoll ta' Kyoto u tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tevita 
kwalunkwe interruzzjoni bejn il-perjodi ta' impenn tal-Protokoll ta' Kyoto; jistieden 
għalhekk lill-Unjoni Ewropea tiddikjara apertament qabel il-Konferenza ta' Durban li hija 
lesta tkompli bit-tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' Kyoto (2013-2020);

3. Jirrikonoxxi, madankollu, li huwa meħtieġ progress kumparabbli fil-binarju tal-
Konvenzjoni biex jiġi żgurat ftehim internazzjonali li jorbot legalment li jissodisfa l-
objettiv ta' 2ºC;

4. Iħeġġeġ lis-sħab internazzjonali kollha biex jipproduċu impenji għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet li jkunu aktar ambizzjużi minn dawk li jinsabu fil-Ftehim ta' Kopenħagen, 
imsejsa fuq il-prinċipju "responsabbiltà komuni iżda divrenzjata", sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza mal-objettiv ta' 2ºC;

5. Jenfasizza l-importanza li jsir progress fil-Konferenza ta' Durban fir-rigward tal-
implimentazzjoni ulterjuri tal-Ftehimiet ta' Cancun u tal-istabbiliment tad-data meta l-
emissjonijiet globali għandhom jilħqu l-quċċata tagħhom u ta' mira għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet għall-2050, kif ukoll fir-rigward tal-indirizzar tal-kwistjoni ġenerali tal-
forma futura tal-impenji kemm tal-pajjiżi żviluppati kif ukoll ta' dawk li qed jiżviluppaw; 
itenni li, skont l-evidenza xjentifika ppreżentata mill-IPCC, l-objettiv ta' 2ºC 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;

L-Istrateġija tal-UE

6. Jenfasizza l-ħtieġa ta' żvilupp usa' u effikaċi tad-diplomazija klimatika tal-UE mill-
istituzzjonijiet kollha tal-UE qabel Durban (b'mod partikolari rigward ir-relazzjonijiet UE-
Afrika), li għandha tfittex li tippreżenta profil aktar ċar tal-UE rigward il-politika 
klimatika, filwaqt li ġġib dinamika ġdida fin-negozjati klimatiċi internazzjonali u 
tinkoraġġixxi lis-sħab fid-dinja kollha jintroduċu huma wkoll tnaqqis vinkolanti fl-
emissjonijiet;

7. Jenfasizza f'dan il-kuntest l-importanza li l-Unjoni Ewropea, bħala parteċipant ewlieni, 
titkellem b'vuċi waħda u tibqa' magħquda;

Nibnu fuq il-Ftehimiet ta' Cancun fil-Konferenza ta' Durban

8. Jilqa' s-suċċess fl-ilħuq tal-Ftehimiet ta' Cancun fil-COP16 fl-2010, billi ġiet rikonoxxuta 
l-problema globali u urġenti tat-tibdil fil-klima u ġew stabbiliti miri u mezzi biex tiġi 
indirizzata, filwaqt li reġgħet ġiet stabbilita l-fiduċja fil-proċess tal-UNFCCC bħala l-
mezz biex tinstab soluzzjoni globali għat-tibdil fil-klima; jitlob lill-parteċipanti kollha 
jżommu l-atmosfera pożittiva tan-negozjati f'Cancun;

9. Ifakkar b'mod partikolari fir-rikonoxximent tal-objettiv ta' 2ºC fil-Ftehimiet ta' Cancun 
(inkluż ir-rikonoxximent tal-ħtieġa li jiġi kkunsidrat, fil-kuntest tal-ewwel rieżami, it-
tisħiħ tal-mira globali fuq perjodu twil ta' żmien abbażi tal-aqwa għarfien xjentifiku 
disponibbli, fir-rigward ta' żieda ta' 1.5ºC fil-medja tat-temperatura globali), u t-twaqqif ta' 
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proċess għad-definizzjoni tad-data meta l-emissjonijiet globali għandhom jilħqu l-quċċata 
tagħhom u mira għat-tnaqqis tal-emissjonijiet globali għall-2050;

10. Jistieden lill-Partijiet jużaw il-Konferenza ta' Durban biex jibdew iħaddmu l-mekkaniżmi 
miftiehma meħtieġa, jiġifieri l-Fond Ekoloġiku għall-Klima u l-Kumitat għall-
Adattament, kif ukoll jiffukaw fuq l-iżvilupp tal-Mekkaniżmu Teknoloġiku (inklużi ċ-
Ċentru u n-Netwerk tat-Teknoloġija Klimatika) u r-reġistru bil-pjanijiet tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw sabiex jillimitaw l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra;

11. Jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar azzjoni fil-COP17 biex jiġi implimentat ir-REDD+ (it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet mid-deforestazzjoni u mid-degradazzjoni tal-foresti) u li jiġu indirizzati 
kwalunkwe nuqqasijiet f'dan ir-rigward;

12. Jenfasizza l-ħtieġa tal-iżvilupp ulterjuri, waqt il-Konferenza ta' Durban, tad-
dispożizzjonijiet dwar it-trasparenza u l-ħtieġa li jintlaħaq ftehim dwar programm ta' 
ħidma ċar fir-rigward tagħhom, li jkun jinkludi l-Kejl, ir-Rappurtar u l-Verifika (MRVs);

13. Jinnota li għad hemm diskrepanzi f'approċċi settorjali u f'approċċi li mhumiex ibbażati fuq 
is-suq, u jenfasizza l-ħtieġa b'mod partikolari li jiġu indirizzati l-produzzjoni u l-konsum 
tal-HFCs skont il-Protokoll ta' Montreal; jitlob li ssir riforma fil-mekkaniżmi bbażati fuq 
il-proġetti, bħal CDM u JI, permezz tal-introduzzjoni ta' standards ta' kwalità stretti għall-
proġetti li jiggarantixxu r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tnaqqis supplementari 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 aktar ekonomikament avvanzati fost il-pajjżi li qed 
jiżviluppaw, filwaqt li s-CDM għandu jibqa' disponibbli għall-LDCs;

Finanzjament 

14. Ifakkar li l-pajjiżi żviluppati impenjaw ruħhom li jipprovdu riżorsi ġodda u supplementari 
li tal-anqas jammontaw għal USD 30 biljun fil-perjodu 2010-2012 u għal USD 100 biljun 
kull sena sal-2020, b'enfasi speċjali fuq il-pajjiżi vulnerabbli u dawk l-anqas żviluppati; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jonoraw l-impenji li għamlu u jiggarantixxu 
li r-riżorsi għall-adattament u l-mitigazzjoni jkunu apparti l-objettiv ta' 0.7% tal-ODA u 
jispeċifikaw kemm minn dawn l-impenji se jiġu minn fondi pubbliċi; jenfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġu mobilitati riżorsi kemm nazzjonali kif ukoll internazzjonali mill-għejun 
kollha possibbli biex jagħtu kontribut għall-ilħuq ta' dan il-għan;

Użu tal-Art, Bidla fl-Użu tal-Art u Forestrija (LULUCF)

15. Jitlob li f'Durban jintlaħaq ftehim dwar regoli rigorużi dwar il-LULUCF li jsaħħu l-livell 
ta' ambizzjoni tal-Partijiet għall-Anness I, li jkunu mfassla biex iwasslu għal tnaqqis fl-
emissjonijiet mill-forestrija u mill-użu tal-art, li jeħtieġu li l-Partijiet għall-Anness I 
jiġġustifikaw kwalunkwe żidiet fl-emissjonijiet mil-LULUCF, u li jkunu konsistenti mal-
impenji eżistenti tal-Partijiet li jipproteġu u jtejbu l-bjar u l-ġibjuni naturali tal-gassijiet 
b'effett ta' serra biex jiżguraw l-integrità ambjentali tal-kontribuzzjoni tas-settur għal 
tnaqqis fl-emissjonijiet;
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It-trasport marittimu u l-avjazzjoni internazzjonali

16. Jilqa' l-progress riċenti fl-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (ILO) rigward l-
introduzzjoni ta' miżuri obbligatorji għall-effiċjenza enerġetika għat-tbaħħir 
internazzjonali iżda jinnota li dan jista' jitqies biss bħala l-ewwel pass; iħeġġeġ għalhekk 
lill-IMO tieħu l-passi meħtieġa biex ikun hemm tnaqqis vinkolanti fl-emissjonijiet mit-
trasport marittimu fi ħdan il-UNFCCC;

17. Jistieden lill-UE tiżgura li l-impatt sħiħ tal-avjazzjoni jitqies fi ftehim internazzjonali fil-
forma ta' miri vinkolanti ta' tnaqqis għall-avjazzjoni; jemmen li s-soluzzjoni ta' din il-
kwistjoni saret aktar urġenti meta jitqiesu l-kontestazzjonijiet internazzjonali riċenti għad-
Direttiva 2008/101/KE;

18. Jitlob il-ħtieġa li jiġi esplorat kif tista' titwettaq l-allokazzjoni ta' dħul potenzjali minn 
qafas ta' politika globali b'miri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet globali għall-avjazzjoni 
internazzjonali u għat-trasport marittimu;

Id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew

19. Jemmen li d-delegazzjoni tal-UE għandha rwol importanti ħafna fin-negozjati dwar it-
tibdil fil-klima, u għaldaqstant ma jistax jaċċetta li l-membri tal-Parlament Ewropew ma 
setgħux jattendu l-laqgħat ta' koordinament tal-UE waqt il-Konferenzi tal-Partijiet 
preċedenti; jistenna li almenu l-presidenti tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew 
jitħallew jattendu l-laqgħat ta' koordinament tal-UE f'Durban;

20. Jinnota li, bi qbil mal-Ftehim Qafas konkluż bejn il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew 
f'Novembru 2010, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-inklużjoni ta' Membri tal-
Parlament Ewropew bħala osservaturi f'delegazzjonijiet tal-Unjoni li jkunu qed 
jinnegozjaw ftehimiet multilaterali; ifakkar li, skont it-Trattat ta' Lisbona (Artikolu 218 
TFUE), il-Parlament Ewropew għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal ftehimiet li jsiru 
bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

21. Ifakkar fl-obbligi tal-Partijiet għall-UNFCCC li jinkoraġġixxu l-akbar parteċipazzjoni 
possibbli fil-proċess tal-UNFCCC, inkluża dik ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi; 
jitlob il-parteċipazzjoni, waqt in-negozjati tal-COP17, tal-Forum Internazzjonali tal-Popli 
Indiġeni, peress li dawn il-popli huma affettwati b'mod partikolari mit-tibdil fil-klima u 
mill-adattament għat-tibdil fil-klima;

*

*        *

22. 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-
UNFCCC, u jitlob li r-riżoluzzjoni tkun iċċirkolata lill-partijiet kontraenti kollha li 
mhumiex parti mill-UE.


