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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Hu tal-fehma li t-tibdil fil-klima huwa waħda mill-isfidi kruċjali ta' żmienna. Illum jidher 
ċar li jħalli effetti fuq l-ambjent, is-saħħa tal-bniedem u l-ippjanar tal-ispazji, u li qiegħed 
ifixkel lill-pajjiżi kollha fil-mixja 'l quddiem lejn l-iżvilupp sostenibbli;

2. Jilqa' l-pubblikazzjoni tal-White Paper tal-Kummissjoni Ewropea bit-titolu "L-adattament 
għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni"; jenfasizza li t-tibdil fil-klima 
jippreżenta sfida b'impatt reġjonali qawwi li titlob li jkun hemm strateġija koordinata fil-
livell tal-Unjoni Ewropea, li tiġbor fiha l-politiki diversi tal-UE u l-livelli ta' intervent: 
Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali;

3. Hu tal-fehma li l-impatt tat-tibdil fil-klima ma jolqotx bl-istess mod is-setturi u r-reġjuni 
Ewropej, kif juri l-istudju tal-Kummissjoni "Reġjuni 2020"1: ir-reġjuni li jistgħu jbatu l-
aktar mit-tibdil fil-klima huma dawk li jinsabu fl-Ewropa tan-nofsinhar u tal-lvant, b'mod 
partikolari r-reġjuni tal-gżejjer u dawk tal-kosta, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u ż-żoni 
b'riskju kbir ta' skarsezza tal-ilma, bil-periklu li d-differenzi reġjonali jibqgħu jiżdiedu, 
ukoll fost ir-reġjuni fl-istess pajjiż;

4. Jiddispjaċih li fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali (2007-2013) l-Istati Membri 
qegħdin jallokaw 3% biss (EUR 9 biljun) tal-fondi totali għal miżuri li jippromwovu l-
effiċjenza tal-enerġija u l-enerġiji li jiġġeddu bħala parti mill-programmi operattivi, u li l-
investiment fl-Istati Membri l-ġodda huwa aktar baxx (2.4%) minn hekk; 

5. Jirrikonoxxi l-ħtieġa urġenti ta' reazzjoni f'waqtha għat-tisħin globali, kemm billi jittieħdu 
miżuri legalment vinkolanti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kif 
ukoll billi jiddaħħlu pjanijiet għall-adattament reġjonali u miżuri għall-adattament 
proattiv, bħall-inizjattivi mifruxa ta' riforestazzjoni fil-livell Ewropew, nazzjonali, 
reġjonali u lokali, kif ukoll permezz tal-kooperazzjoni transkonfinali, bil-ħsieb li tkun 
limitata l-ħsara;

6. Hu konvint bis-sod li l-Unjoni Ewropea jeħtiġilha żżomm u ssaħħaħ ir-rwol tagħha bħala 
waħda minn ta' quddiem fil-ġlieda internazzjonali kontra t-tisħin globali, u hu tal-fehma li 
kull dewmien biex tittieħed azzjoni bħal din se jkompli jżid ir-riskju ta' effetti negattivi 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali u dan aktarx li jkompli jżid l-ispejjeż;

7. Hu tal-fehma li, b'politiki tal-enerġija intelliġenti li jippromwovu attivament is-sorsi li 
jiġġeddu tal-enerġija, bi provvista tal-enerġija deċentralizzata u b'effiċjenza tal-enerġija 
fit-terrritorji tagħhom, ir-reġjuni mhux biss jistgħu jgħinu fil-ġlieda kontra l-effetti tat-
tibdil fil-klima, imma jiftħu wkoll opportunitajiet u prospetti ekonomiċi ġodda għaċ-
ċittadini tagħhom;

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (Novembru 2008).
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8. Jinnota li setturi ta' importanza strateġika għal reġjuni ġeografikament periferiċi, bħall-
agrikoltura, ma għandhomx jitgħabbew b'piżijiet eċċessivi fil-qafas tal-azzjoni ta' 
adattament għat-tibdil fil-klima, u b'hekk iqiegħdu fil-periklu l-ġejjieni ta' komunitajiet 
rurali sostenibbli;

9. Hu tal-fehma li xejn ħlief il-kooperazzjoni mill-qrib fil-livelli kollha ta' governanza (l-
Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali u reġjonali), flimkien mal-
kooperazzjoni u l-iskambju kontinwu ta' informazzjoni mal-pajjiżi ġirien tal-Ewropa, ma 
jista' jippermetti lill-Unjoni Ewropea timplimenta strateġija ta' trasformazzjoni lejn 
soċjetà b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju;

10. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li s-setturi differenti ta' intervent jiġu armonizzati, minn naħa waħda, 
b'mod li l-entitajiet reġjonali u lokali jkunu involuti bis-sħiħ fil-fażijiet tat-tfassil, l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' strateġiji u pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali biex 
jikkumbattu kontra t-tibdil fil-klima, u min-naħa l-oħra, bl-isfruttament tal-ippjanar 
reġjonali strateġiku u bl-integrazzjoni tal-aspetti kollha marbuta mat-tibdil fil-klima; 

11. Jirrikonoxxi, għalhekk, il-ħtieġa li jiġi żgurat li, minn naħa waħda, l-istrateġija ta' 
adattament tkun integrata fil-politiki tal-Unjoni Ewropea, b'attenzjoni speċjali għall-
koordinament ta' azzjonijiet u miżuri fl-oqsma tal-politika agrikola, reġjonali u ekoloġika 
tal-UE u, min-naħa l-oħra, li dawn il-politiki jkunu konsistenti mal-istrateġija ta' 
adattament; jisħaq fuq is-sehem ewlieni li għandhom l-awtoritajiet lokali u reġjonali u fuq 
il-ħtieġa ta' strateġija minn isfel għal fuq li tqis id-differenzi bejn il-ħabitats naturali fl-
Ewropa, bi qbil sħiħ mal-prinċipju tas-sussidjarjetà; hu konvint li l-awtoritajiet lokali 
jkunu mgħammra aħjar biex isibu soluzzjonijiet politiċi għall-ħtiġijiet tagħhom;

12. Jilqa' s-suġġeriment tal-White Paper li jiġi stabbilit mekkaniżmu biex l-informazzjoni 
tinqasam bejn kulħadd; jittama li dan il-mekkaniżmu jkun qiegħed jaħdem sal-2011, u li 
l-mudelli u l-għodod ta' previżjoni jkunu laħqu ġew żviluppati sa dakinhar; jistieden lill-
Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jippubbliċizzaw u jagħmlu skambju tal-
prattiki tagħhom rigward l-aspetti kollha tal-politiki ta' adattament għat-tibdil fil-klima, 
b'mod partikolari l-miżuri marbuta mal-effiċjenza tal-enerġija, mal-ġestjoni tal-iskart u 
mal-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport b'emissjonijiet baxxi;

13. Jirrakkomanda li tinħoloq pjattaforma għas-sorveljanza tat-tibdil fil-klima bil-għan li 
tgħin lill-entitajiet reġjonali u lokali fil-kisba u l-iskambju ta' esperjenzi u ta' prattiki 
tajbin lokali rigward il-klima;

14. Iqis li r-reġjuni l-aktar imbiegħda, minħabba ċ-ċirkostanzi speċjali tagħhom, kif 
imsemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat ta' Lisbona, u minħabba l-qagħda ġeografika 
tagħhom f'żoni tropikali, huma vulnerabbli għall-effetti tat-tibdil fil-klima u għaldaqstant 
jistħoqqilhom l-attenzjoni speċjali tal-Kummmissjoni; jistieden, għaldaqstant, lill-
Kummissjoni tiżviluppa valutazzjoni tal-impatt u pjan ta' azzjoni speċifiku għar-reġjuni l-
aktar imbiegħda u tappoġġa l-iskambju tal-informazzjoni u ta' prattiki tajba bejn l-
awtoritajiet lokali ta' dawk ir-reġjuni u l-awtoritajiet reġjonali f'pajjiżi terzi fiż-żoni 
ġeografiċi ta' madwarhom;

15. Iqis li hu essenzjali li jkunu segwiti politiki li bihom l-investiment pubbliku u privat kif 
ukoll ċerti atti amministrattivi (bħall-permessi għall-ippjanar u l-pjanijiet ta' żvilupp) 
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b'mod partikolari fil-livell reġjonali u f'dak lokali, ikunu suġġetti għall-valutazzjoni tal-
impatt tal-klima, sabiex jitrawwem l-investiment tal-UE f'infrastrutturi ta' kwalità 
ambjentali għolja; jitlob li, fl-approvazzjoni ta' proġetti ffinanzjati b'riżorsi Ewropej li 
jolqtu l-effiċjenza tal-enerġija, il-ġestjoni tal-iskart u l-bini tal-infrastrutturi, l-effetti tat-
tibdil fil-klima għandhom jiġu kkunsidrati bl-akbar attenzjoni;

16. Jinnota li reġjuni ġeografikament periferiċi, speċjalment ir-reġjuni tal-kosta, jista' 
jkollhom kwantitajiet kbar ta' enerġiji li jiġġeddu li jistgħu jagħtu kontribut għall-
adattament tagħhom għat-tibdil fil-klima; 

17. Iqis li, mill-aspett mikroklimatiku, kull tip ta' bini li ma jħallix l-ilma jiskula minn fuq l-
art għandu jiġi evitat fiż-żoni u fl-ibliet b'densità qawwija fil-popolazzjoni;

18. Iħeġġeġ lill-Kummisjsoni biex tuża l-politika ta' koeżjoni biex iġġib 'il quddiem l-
iżvilupp ta' riżorsi li jiġġeddu, biex toħloq aktar sinerġiji bejn l-oqsma tar-riċerka u l-
iżvilupp u l-politika tal-iżvilupp reġjonali, kif ukoll biex twarrab kwalunkwe ostaklu 
amministrattiv biex jinħolqu dawn ir-riżorsi;

19. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li twaqqaf Grupp ta' Tmexxija dwar l-Impatt u l-
Adattament (IASG), u jitlob li l-awtoritajiet lokali u reġjonali, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, ikunu mdaħħlin bis-sħiħ u b'mod attiv f'dan il-Grupp u l-proċessi tiegħu;

20. Itenni li l-miżuri biex jittaffew l-effetti tat-tibdil fil-klima jistgħu jservu bħala opportunità 
biex naslu għal mudell ta' tkabbir sostenibbli, li mbagħad ikun jista' jiġi adattat għal 
pajjiżi oħrajn barra l-UE, u li t-tranżizzjoni għal ekonomija mingħajr karbonju tista' 
tirrappreżenta pass sinifikanti 'l quddiem għal dak li hu l-ħolqien ta' impjiegi ġodda; 

21. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-perspettiva finanzjarja li jmiss tkun tinkludi fondi 
biżżejjed biex jiġu implimentati politiki effikaċi ta' adattament għat-tibdil fil-klima fil-
livelli kollha ta' governanza; jirrakkomanda wkoll lill-Istati Membri u lir-reġjuni biex 
iqisu l-possibilità li jisfruttaw il-mekkaniżmi pprovduti mill-fondi strutturali għall-
iżvilupp ta' proġetti sostenibbli u fit-tul; jenfasizza li l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni 
Ewropea (EUSF) iservi biex ikopri ħtiġijiet urġenti u biex jesprimi s-solidarjetà tal-UE 
mar-reġjuni milquta;

22. Jenfasizza li l-objettivi tat-tibdil tal-klima u tal-protezzjoni tal-ambjent għandhom jiġu 
integrati fl-objettivi ta' konverġenza u tkabbir tal-politika ta' koeżjoni tal-UE, mingħajr 
ma jieħdu post il-kompiti tradizzjonali tal-politika strutturali.
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