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Paragrafu 37a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  37a. Jemmen li dawn il-miŜuri jridu 

jirrispettaw l-interessi u l-prijoritajiet tal-

pajjiŜi li qed jiŜviluppaw, filwaqt li 

jinkorporaw l-għarfien lokali, isaħħu l-

kooperazzjoni Nofsinhar -Nofsinhar u r-

rwol tal-agrikoltura fuq skala Ŝgħira u 

fuq skala medja, bir-rispett dovut għall-

bilanë tan-natura u tal-ekoloāija, u 

jikkontrobattu l-pressjonijiet li jsiru għall-

iŜvilupp ta’ sistema bbaŜata fuq il-mudell 

agroindustrijali, li jdgħajjef is-sikurezza u 

s-sovranità tal-ikel u li huwa responsabbli 

għal Ŝieda sinifikanti fl-emissjonijiet ta’ 

gassijiet b’effett ta’ serra; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 73a. Jiābed l-attenzjoni lejn l-effetti tad-

deregolamentazzjoni u l-liberalizzazzjoni 

tal-kummerë internazzjonali, li wasslu 

għal Ŝieda fil-konsum tal-enerāija u fil-

flussi ta’ beni fuq livell planetarju, u 

b’hekk Ŝdiedet il-konëentrazzjoni ta’ 

gassijiet b’effett ta’ serra fl-atmosfera; 

iqis li d-difiŜa u l-promozzjoni tal-

produzzjoni u l-konsum lokali permezz ta’ 

ktajjen iqsar ta’ provvista jippromwovu l-

kumplementarjetajiet fil-kummerë 

internazzjonali minflok il-kompetizzjoni 

fost il-prodotti, il-produtturi u l-pajjiŜi; 
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Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

77. Jikkunsidra li hu oāāett ta' dispjaëir li l-

objettiv tal-UE ta' tnaqqis mhuwiex 

konsistenti mal-objettiv adottat tagħha ta' 

2ºC u triq kost effikaëi li twassal għall-

għan biex l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-

effett ta' serra jitnaqqsu sal-2050; 

77. Jikkunsidra li hu oāāett ta' dispjaëir li l-

objettiv tal-UE ta' tnaqqis mhuwiex 

konsistenti mal-objettiv adottat tagħha ta' 

2ºC u triq kost effikaëi li twassal għall-

għan biex l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-

effett ta' serra jitnaqqsu sal-2050, filwaqt li 

l-limitu kritiku li lilhinn minnu l-

konsegwenzi f’dak li hu tibdil fil-klima 

jassumu proporzjonijiet perikoluŜi jerāa’ 

huwa aktar baxx minn 2°C skont l-istudji 

u l-evidenza xjentifika l-aktar riëenti; 

Or. en 

 

 


