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19. Jinnota li l-UE qiegħda fit-triq it-tajba 

sabiex tilħaq tnaqqis tal-emissjonijiet 'il fuq 

sew mill-mira attwali ta’ 20 %, u 

jissottolinja l-fatt li hemm bŜonn ukoll ta’ 

aktar ambizzjoni sabiex tinħoloq 

skarsezza fis-suq tal-karbonju; ifakkar li 

huwa fl-interess tal-UE nnifisha li 

timmira għal objettiv tal-ħarsien tal-klima 

ta’ 30 % sal-2020, u bʼhekk tiāāenera 

tkabbir sostenibbli, impjiegi āodda u 

tnaqqas id-dipendenza fuq l-

importazzjonijiet tal-enerāija; jitlob li l-UE 

tgħolli l-mira tagħha;  

19. Jinnota li l-UE qiegħda fit-triq it-tajba 

sabiex tilħaq tnaqqis tal-emissjonijiet 'il fuq 

sew mill-mira attwali ta’ 20 %, u jtenni li 

l-UE offriet li tgħolli l-objettiv tagħha 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għal 30 % 

sal-2020 jekk pajjiŜi oħra li huma 

emittenti kbar jikkommettu ruħhom għal 

objettivi ta' tnaqqis komparabbli, u 

bʼhekk tiāāenera tkabbir sostenibbli, 

impjiegi āodda u tnaqqas id-dipendenza 

fuq l-importazzjonijiet tal-enerāija;  
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6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta ta' Ban-

Ki Moon li jkun organizzat summit dwar 

il-klima għall-mexxejja dinjin 

f'Settembru 2014, kif ukoll laqgħa 

preparatorja popolari għall-COP, dejjem fl-

2014, fil-Venezwela; jenfasizza l-

importanza li l-avveniment jitħejja bir-

reqqa u li jipproduëi riŜultati sinifikanti u 

impenji fl-ogħla livell politiku u mas-

soëjetà ëivili, bil-għan li tiāi garantita u 

miŜmuma l-ispinta politika meħtieāa fid-

dawl tal-Konferenzi tal-2014 u tal-2015; 

iqis neëessarju li, sabiex il-ftehim tal-2015 

jirnexxi, il-pajjiŜi jressqu l-impenji li 

jnaqqsu l-gassijiet b'effett ta' serra qabel is-

summit tal-mexxejja dinjin; jenfasizza li l-

UE għandha tkun ta' eŜempju u tadotta 

objettivi ambizzjuŜi għall-2030 għat-

tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra, għall-

effiëjenza enerāetika u għall-enerāija 

rinnovabbli fil-ħin għas-summit; 

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta ta' Ban-

Ki Moon li jkun organizzat summit dwar 

il-klima għall-mexxejja dinjin 

f'Settembru 2014, kif ukoll laqgħa 

preparatorja popolari għall-COP, dejjem fl-

2014, fil-Venezwela; jenfasizza l-

importanza li l-avveniment jitħejja bir-

reqqa u li jipproduëi riŜultati sinifikanti u 

impenji fl-ogħla livell politiku u mas-

soëjetà ëivili, bil-għan li tiāi garantita u 

miŜmuma l-ispinta politika meħtieāa fid-

dawl tal-Konferenzi tal-2014 u tal-2015; 

iqis li huwa neëessarju li, sabiex il-ftehim 

tal-2015 jirnexxi, il-pajjiŜi jressqu l-

impenji li jnaqqsu l-gassijiet b'effett ta' 

serra qabel is-summit tal-mexxejja dinjin; 

jenfasizza li l-UE għandha tkun ta' eŜempju 

u tipproponi politiki ambizzjuŜi għall-2030 

għat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra, 

għall-effiëjenza enerāetika u għall-enerāija 

rinnovabbli fil-ħin għas-summit; 
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 13a. Ifakkar li, skont l-IEA, l-

emissjonijiet tal-UE jirrappreŜentaw 

madwar 11 % tal-emissjonijiet dinjija u se 

jirrappreŜentaw sehem saħansitra iëken 

fid-deëennji li āejjin; jissottolinja l-fatt li 

l-atturi industrijali jistgħu jaslu biex 

ikollhom aktar ambizzjoni u aëëettazzjoni 

ta' politiki ambizzjuŜi dwar it-tibdil fil-

klima jekk, permezz ta' sforzi simili, 

ekonomiji globali oħra juru livell ogħla 

ta' ambizzjoni; 

Or. en 

 

 


