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B7-0000/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-konferenza dwar it-tibdil fil-klima f'Doha, 
il-Qatar  (COP 18)
(2012/0000(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
f'Bali fl-2007 kif ukoll 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' Kjoto 
(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' Kjoto 
(COP/MOP6) li saret f'Cancún, il-Messiku, mid-29 ta' Novembru sal-
10 ta' Diċembru 2010, u l-Ftehimiet ta' Cancún,

– wara li kkunsidra s-17-il Konferenza tal-Partijiet (COP17) tal-UNFCCC kif ukoll is-seba' 
Konferenza tal-Partijiet li se sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet tal-Protokoll ta' Kjoto 
(COP/MOP7) li saru f'Durban, fl-Afrika t'Isfel, mit-28 ta' Novembru sad-9 ta’ Diċembru 
2011 u, b'mod partikulari, id-deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-Pjattaforma ta' Durban għal 
Azzjoni Msaħħa.

– wara li kkunsidra t-18-il Konferenza tal-Partijiet (COP18) tal-UNFCCC li jmiss kif ukoll 
it-tmien Konferenza tal-Partijiet li se sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet tal-Protokoll ta' 
Kjoto (COP/MOP8) li se jsiru f'Doha, fil-Qatar, mis-26 ta' Novembru sat-8 ta’ Diċembru 
2012,

– 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 b'effett ta' serra 
ġewwa l-Komunità1,

– 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-
Klima2,

                                               
1      ĠU L 8, 13.1.2009, p. 3.
2      ĠU C 67 E, 18.3.2010, p. 44.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-25 ta' Novembru 2009 dwar l-istrateġija tal-
UE għall-Konferenza ta' Kopenħagen dwar il-Bidla fil-Klima1, tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-
eżitu tal- Konferenza ta' Kopenħagen dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 15)2, tal-25 ta' 
Novembru 2010 dwar il- konferenza dwar it-tibdil fil-klima li saret f'Cancún (COP16)3 u 
tas-16 ta' Novembru 2011 dwar il-konferenza dwar it-tibdil fil-klima f'Durban (COP17)4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Marzu 2012 dwar Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-20505,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2012 dwar is-segwitu għas-
17-il Konferenza tal-Partijiet (COP 17) tal-UNFCCC u s-seba' sessjoni tal-Laqgħa tal-
Partijiet tal-Protokoll ta' Kjoto (CMP 7) (Durban, l-Afrika t'Isfel, 28 ta' Novembru - 9 ta' 
Diċembru 2011), 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2012 dwar finanzjament 
għall-klima - finanzjament rapidu, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-18 ta' Lulju 2011 dwar id-Diplomazija 
tal-UE dwar il-Klima,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Sinteżi tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-
Ambjent (UNEP) ta' Novembru 2011 bit-titolu "Bridging the Emissions Gap",

– wara li kkunsidra l-mistoqsijiet orali … mill-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 d-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni,

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

A. billi d-deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-Pjattaforma ta' Durban għal Azzjoni Msaħħa (il-
Pakkett ta' Durban) jirrikonoxxu li t-tibdil fil-klima jirrappreżenta theddida urġenti u 
potenzjalment irriversibbli lis-soċjetajiet tal-bniedem u lill-pjaneta u, għaldaqstant, jeħtieġ 
li tkun indirizzata fuq livell internazzjonali mill-Partijiet kollha;

B. billi l-Pakkett ta' Durban, fil-prinċipju poġġa l-pedamenti għal ftehim komprensiv, 
ambizzjuż u li jorbot fuq livell internazzjonali li jinvolvi l-Partijiet kollha li jrid jintlaħaq 
sal-2015 u jrid jiġi implimentata sal-2020;

C. billi l-Konferenza ta' Doha (COP 18) trid tirkeb fuq ir-rankatura miksuba f'Durban sabiex 
tiżgura li dan il-ftehim globali li jorbot legalment jibqa' għaddej u jintlaħaq sal-2015;

D. billi dan il-ftehim globali li jorbot legalment irid ikun konsistenti mal-prinċipju tar-
"responsabbiltajiet komuni iżda differenzjati", iżda jrid jagħraf il-ħtieġa li l-emitturi 
maġġuri kollha jadottaw objettivi ambizzjużi u suffiċjenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

                                               
1 ĠU C 285 E, 21.10.2010, p. 1.
2 ĠU C 341 E, 16.12.2010, p. 25.
3 ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 77.
4 Testi Adottati, P7_TA(2011)0504.
5 Testi Adottati, P7_TA(2012)0086.
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tal-gassijiet serra;

E. billi l-Pakkett ta' Durban qies biss id-differenza fil-mitigazzjoni sal-2020, u li l-impenji u 
l-wegħdiet eżistenti mhumiex biżżejjed biex jintlaħaq l-objettiv li ż-żieda globali fit-
temperatura medja annwali tal-wiċċ tiġi limitata għal 2°C (“l-objettiv ta' 2°C”) u, 
għaldaqstant, dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu indirizzati bl-akbar prijorità fil-
Konferenza ta' Doha, 

F.  billi, skont l-evidenza xjentifika ppreżentata mill-Panil Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-
Klima (IPCC), l-objettiv ta' 2°C jirrikjedi li l-emissjonijiet globali jilħqu l-quċċata sal-
2015, jitnaqqsu b'tal-anqas 50% meta mqabbla mal-livelli tal-1990 sal-2050, u wara 
jkomplu jonqsu; billi l-UE għandha, għaldaqstant, tesiġi li jittieħdu azzjonijiet konkreti u 
li dawn jiġu implimentati effettivament qabel l-2020,

Pjattaforma ta' Durban għal Azzjoni Msaħħa

1. Jilqa' t-twaqqif ta' Grupp ta' Ħidma Ad Hoc dwar il-Pjattaforma ta' Durban għal Azzjoni 
Msaħħa u jinnota li d-Deċiżjoni 1/CP 17 tirrikjedi li, b'urġenza, il-Grupp jibda l-ħidma 
tiegħu għall-iżvilupp ta' protokoll, strument legali jew eżitu miftiehem b'setgħa legali fil-
qafas tal-Konvenzjoni applikabbli għall-Partijiet kollha u biex ilesti l-ħidma tiegħu mill-
aktar fis u mhux aktar tard mill-2015; jinnota wkoll li l-ħidma tiegħu trid tkun mgħarrfa 
mir-rapport tal-Ħames Valutazzjoni tal-IPCC li huwa mistenni sal-2014;

2. Jinnota li, b'mod parallel, il-Pakkett ta' Durban jirrikjedi li l-Grupp ta' Ħidma Ad Hoc 
dwar Azzjoni Kooperattiva fuq Żmien fit-Tul (LCA) jilħaq l-eżiti miftiehma tiegħu sal-
Konferenza ta' Doha;

3. Għaldaqstant, jinnota b'xi tħassib in-nuqqas ta' progress miksub s'issa fl-2012 u, b'mod 
partikolari, l-atteġġjament ostruzzjonista ta' ċerti Partijiet fit-taħditiet ta' Bonn li saru 
f'Mejju 2012;

4. Jemmen, għaldaqstant, li hija r-responsabilità tal-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni 
Ewropea, qabel il-Konferenza ta' Doha, li jwettqu diplomazija intensiva dwar il-klima u 
jibnu alleanzi internazzjonali biex jiżguraw li l-impenji fil-Pakkett ta' Durban jiġu 
rispettati u li l-proċess tal-UNFCCC jiġi simplifikat lejn reġim multilaterali ġdid li jrid 
ikun ftehim dwaru sal-2015;

Il-Protokoll ta' Kjoto - it-2 perjodu ta' impenn  

5. Jappoġġja d-deċiżjoni tal-Partijiet, kif riflessa fil-Pakkett ta' Durban, li jaqblu li jkun 
hemm it-tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' Kjoto, li jibda fl-1 ta' Jannar 2013, u 
bħala tranżizzjoni lejn reġim internazzjonali ġdid li jinvolvi lill-Partijiet kollha li għandu 
jkun fis-seħħ sal-2020;

6. Jappella li f'Doha jiġu adottati l-emendi meħtieġa sabiex it-tieni perjodu ta' impenn tal-
Protokoll ta' Kjoto jkun jista' jibda minnufih fuq bażi proviżorja;

7. Jinnota l-wegħda fid-Deċiżjoni 1/CMP 7 tal-Pakkett ta' Durban li l-iskadenza tat-tieni 
perjodu ta' impenn se tkun deċiża fil-Konferenza ta' Doha u, b'mod partikulari, se tintemm 
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jew fil-31 ta' Diċembru 2017 jew fl-2020, 

8. Jenfasizza l-ħtieġa li l-objettivi kwantifikati tal-limitazzjoni jew tnaqqis tal-emissjonijiet 
(QELROs) li kellhom jiġu ppreżentati mill-Partijiet sa Mejju 2012, jiġu tradotti f'emendi 
għall-Protokoll ta' Kjoto fil-Konferenza ta' Doha, skont id-Deċiżjoni 1/CMP 7; jinnota li t-
trasferiment ta' unitajiet ta' ammonti assenjati (AAUs) għat-tieni perjodu ta' impenn huwa 
kwistjoni li għad trid tiġi indirizzata b'mod li jiżgura l-akbar integrità ambjentali possibbli 
tal-Protokoll ta' Kjoto; 

Id-differenza fil-mitigazzjoni

9. Jenfasizza l-urġenza li l-Partijiet kollha jgħollu l-livell ta' ambizzjoni tagħhom bejn issa u 
l-2020, sabiex jiksbu l-objettiv taż-2°C; itenni, b'mod partikulari, il-ħtieġa urġenti li jkun 
hemm progress biex tingħalaq il-"gigatonne gap" li teżisti bejn il-konklużjonijiet xjentifiċi 
u l-wegħdiet attwali magħmula mill-Partijiet, li jittieħdu impenji u azzjonijiet għat-tnaqqis
tal-emissjonijiet li jkunu aktar ambizzjużi minn dawk fil-Ftehim ta' Kopenhagen, abbażi 
tal-prinċipju ta' "responsabilitajiet komuni iżda differenzjati", u biex jiġu indirizzati l-
emissjonijiet mill-avjazzjoni internazzjonali u mit-trasport marittimu u mill-HFCs, 
karbonju iswed u forzi oħra fuq il-klima li għandhom ħajja qasira, sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza mal-objettiv ta' 2°C; 

10. Ifakkar li, skont il-konklużjonijiet tar-Raba' Rapport ta' Valutazzjoni tal-IPCC, il-pajjiżi 
industrijalizzati jeħtieġ li jnaqqsu l-emissjonijiet tagħhom b'25-40% taħt il-livelli tal-1990 
sal-2020, filwaqt li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bħala grupp, għandhom jiksbu devjazzjoni 
sostanzjali taħt it-tbassir attwali tar-rata taż-żieda fl-emissjonijiet, fir-reġjun ta' 15-30% 
sal-2020;

Finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima

11. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġi evitat li jkun hemm lakuna finanzjarja wara l-2012 (meta 
l-perjodu ta' finanzjament rapidu jintemm) u li ssir ħidma biex jiġi identifikat il-mod biex 
jiżdied il-finanzjament għall-klima bejn l-2013 u l-2020; jemmen li huwa kruċjali li 
jittieħdu impenji konkreti dwar il-finanzjament għall-perjodu 2013-2020;

12. Jinnota li jeħtieġ li jkun hemm ħidma ulterjuri fil-Konferenza ta' Doha sabiex jiġi attivat 
il-Fond Aħdar għall-Klima, kif miftiehem bħala parti mill-Ftehim ta' Cancún; 

L-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-foresterija (LULUCF) 

13. Jilqa' l-adozzjoni tad-Deċiżjoni 2/CMP 7 fil-Konferenza ta' Durban bħala pass importanti 
'l quddiem fl-introduzzjoni ta' regoli robusti ta' kontabilità għas-settur tal-LULUCF; 
jinnota li d-Deċiżjoni tipprevedi programm ta' ħidma ta' sentejn biex tiġi studjata l-ħtieġa 
għal aktar kontabilità komprensiva sabiex tiġi żgurata l-integrità ambjentali tal-kontribut 
tas-settur għat-tnaqqis fl-emissjonijiet;

It-tnaqqis tal-emissjonijiet mid-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti (REDD+)

14. Jilqa' l-adozzjoni f'Durban tad-deċiżjonijiet marbuta mal-finanzjament, salvagwardji u 
livelli ta' riferenza; jemmen li jeħtieġ li jsir aktar progress f'Doha, b'mod partikulari dwar 
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il-valutazzjoni teknika tal-livelli ta' riferenza tal-foresti; jinnota wkoll li r-REDD+ għandu 
rwol importanti biex titnaqqas id-differenza fil-mitigazzjoni sal-2020;

Avjazzjoni internazzjonali u trasport marittimu

15. Ifakkar is-sejħa tiegħu li jeħtieġ li l-istrumenti internazzjonali b'objettivi globali ta' tnaqqis 
tal-emissjonijiet irażżnu l-impatt fuq il-klima tal-avjazzjoni internazzjonali u t-trasport 
marittimu; jibqa' favur l-inklużjoni tal-avjazzjoni fl-iskema Ewropea tal-iskambju ta' 
emissjonijiet;

Diplomazija dwar il-klima

16. Jenfasizza li l-UE trid tkompli taġixxi b'mod kostruttiv fin-negozjati internazzjonali dwar 
il-klima u li, qabel Doha, id-diplomazija tal-UE dwar il-klima jeħtieġ li tiġi żviluppata 
aktar mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE fil-qafas tas-SEAE, bil-għan li jiġi ppreżentat 
profil aktar ċar tal-UE dwar il-politika klimatika, tingħata dinamika ġdida lin-negozjati 
internazzjonali dwar il-klima u tħeġġeġ lis-sħab madwar id-dinja sabiex ukoll jintroduċu 
tnaqqis li jorbot fl-emissjonijiet u miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih;

17. Jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-Unjoni Ewropea, bħala attur ewlieni, li 
jitkellem b'vuċi waħda fil-Konferenza ta' Doha, fil-kisba ta' progress li jwassal għal ftehim 
internazzjonali u li tibqa' magħquda f'dak ir-rigward;

Id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew

18. 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 tal-anqas il-Presidenti tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew 
jitħallew jattendu l-laqgħat ta' koordinament tal-UE f'Doha;

19. 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;

°

°         °

20. 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.


