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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. Hu tal-fehma li l-impatt tat-tibdil fil-klima jvarja bejn is-setturi u r-reġjuni Ewropej, u 
jolqot b'mod partikolari ż-żoni tal-muntanji u tal-kosta, il-Mediterran u r-reġjuni tal-
Artiku. Ir-riperkussjonijiet taż-żieda globali fit-temperatura evidentement se jinħassu 
b'mod aktar akut f'dawk iż-żoni li huma aktar dipendenti mill-forzi tan-natura (bħaż-żoni 
glaċjali, tal-kosta u tal-muntanji) u minn popolazzjonijiet vulnerabbli, bil-periklu li 
jiżdiedu b'mod sostanzjali d-differenzi reġjonali;

3. Jirrikonoxxi l-ħtieġa urġenti ta' reazzjoni f'waqtha għat-tisħin globali, kemm billi jittieħdu 
passi biex ikomplu jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kif ukoll billi 
jiddaħħlu miżuri għall-adattament proattiv fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u 
lokali bil-ħsieb li tkun limitata l-ħsara;

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

5. Hu tal-fehma li l-kooperazzjoni mill-qrib fil-livelli kollha ta' governanza biss tippermetti 
lill-Unjoni Ewropea li timplimenta strateġija ta' adattament mill-2013;

6. Jirrikonoxxi, għalhekk, il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-istrateġija ta' adattament tkun integrata 
fil-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea, u li tkun koerenti magħhom; jisħaq fuq is-sehem 
ewlieni li għandhom l-awtoritajiet lokali u reġjonali u fuq il-ħtieġa ta' strateġija li topera 
minn isfel għal fuq u li tqis id-differenzi bejn il-ħabitats naturali fl-Ewropa, f'konformità 
sħiħa mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, billi jinsab konvint li l-awtoritajiet lokali għandhom 
l-aħjar mezzi biex isibu soluzzjonijiet politiċi li jkunu jaqblu għall-ħtiġijiet tagħhom;

7. 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 fl-enerġija, mal-ġestjoni tal-iskart u 
mal-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport b'emissjonijiet baxxi;

8. Iqis li hu essenzjali li jkunu segwiti politiki li bihom kemm l-investiment pubbliku u 
privat kif ukoll ċerti atti amministrattivi (bħall-permessi għall-ippjanar u l-pjanijiet ta' 
żvilupp) ikunu suġġetti għall-evalwazzjoni tal-impatt tal-klima, sabiex l-investiment 
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f'infrastrutturi li ma jkunux sostenibbli jiġi mblukkat;

9. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li twaqqaf Grupp ta' Tmexxija dwar l-Impatt u l-
Adattament (IASG), u jittama li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu mdaħħlin bis-sħiħ u 
b'mod attiv;

10. Itenni li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima tista' sservi bħala opportunità biex naslu għal 
mudell ta' tkabbir sostenibbli;

11. 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.


