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Emenda 8
Giovanni La Via, Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Konferenza 2016 tan-NU dwar it-Tibdil fil-
Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP 22)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 14a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 – wara li kkunsidra l-enċiklika "Laudato 
Si'";

Or. en
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Emenda 9
Giovanni La Via, Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Konferenza 2016 tan-NU dwar it-Tibdil fil-
Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP 22)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jenfasizza li anki fin-nuqqas ta' provi 
xjentifiċi ta' xi jfisser il-limitazzjoni tat-
tisħin globali għal 1,5 °C għal kull settur u 
reġjun, huwa ċar li l-isforzi attwali mill-
pajjiżi mhumiex biżżejjed sabiex jintlaħqu 
dawn il-limiti sikuri għall-aktar pajjiżi 
vulnerabbli; iħeġġeġ lill-pajjiżi kollha, 
speċjalment lill-pajjiżi żviluppati, sabiex 
flimkien jintensifikaw l-isforzi u jgħollu l-
kontributi determinati fil-livell nazzjonali 
tagħhom fil-kuntest tad-djalogu ta' 
faċilitazzjoni fl-2018; jistieden lill-UE 
timpenja ruħha favur aktar tnaqqis fl-
emissjonijiet fil-kontribut determinat fil-
livell nazzjonali tagħha għall-2030 f'dak il-
kuntest;

9. Jenfasizza li anki fin-nuqqas ta' provi 
xjentifiċi ta' xi jfisser il-limitazzjoni tat-
tisħin globali għal 1,5 °C għal kull settur u 
reġjun, huwa ċar li l-isforzi attwali mill-
pajjiżi mhumiex biżżejjed sabiex jintlaħqu 
dawn il-limiti sikuri għall-aktar pajjiżi 
vulnerabbli; iħeġġeġ lill-pajjiżi kollha, 
speċjalment lill-pajjiżi żviluppati, sabiex 
flimkien jintensifikaw l-isforzi u jgħollu l-
kontributi determinati fil-livell nazzjonali 
tagħhom fil-kuntest tad-djalogu ta' 
faċilitazzjoni fl-2018; jistieden lill-UE 
timpenja ruħha favur aktar tnaqqis fl-
emissjonijiet fil-kontribut determinat fil-
livell nazzjonali tagħha għall-2030 f'dak il-
kuntest; ifakkar li azzjoni fil-livell tal-
Unjoni Ewropea biss mhijiex se tkun 
biżżejjed u, għaldaqstant, jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill jintensifikaw l-
attivitajiet tagħhom maħsuba biex 
jinkoraġġixxu lis-sħab l-oħra jagħmlu l-
istess;
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Emenda 10
Giovanni La Via, Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Konferenza 2016 tan-NU dwar it-Tibdil fil-
Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP 22)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jenfasizza li, f'konformità mal-
konklużjonijiet tal-IPCC, l-emissjonijiet 
mill-art (użu agrikolu, għat-trobbija tal-
bhejjem, għall-foresti u użu ieħor) 
għandhom potenzjal kosteffikaċi sinifikanti 
għall-mitigazzjoni u għat-tisħiħ tar-
reżiljenza, u li, għaldaqstant, l-azzjoni tal-
UE u l-kooperazzjoni internazzjonali 
jeħtieġu li jissaħħu biex issir stima u 
ottimizzazzjoni aħjar tal-potenzjal tal-qbid 
tal-karbonju tal-emissjonijiet mill-art u 
sabiex jiġi żgurat sekwestru sikur u 
durevoli tas-CO2; josserva l-opportunitajiet 
partikolari assoċjati mal-agroforestrija 
f'dan ir-rigward; jindika l-ftehim importanti 
li ntlaħaq fil-bidu tal-leġislatura dwar it-
tibdil indirett fl-użu tal-art (ILUC), u 
jittama li f'dik l-okkażjoni l-kontribut tal-
Parlament għan-negozjati jkun jista' 
jifforma l-bażi għal soluzzjoni ambizzjuża 
matul ir-reviżjoni imminenti tar-regoli;

23. Jenfasizza li, meta jitqiesu l-objettivi 
importanti u varji tiegħu, f'konformità 
mal-konklużjonijiet tal-IPCC, l-
emissjonijiet mill-art (użu agrikolu, għat-
trobbija tal-bhejjem, għall-foresti u użu 
ieħor) għandhom potenzjal kosteffikaċi 
sinifikanti għall-mitigazzjoni u għat-tisħiħ 
tar-reżiljenza, u li, għaldaqstant, l-azzjoni 
tal-UE u l-kooperazzjoni internazzjonali 
jeħtieġu li jissaħħu biex issir stima u 
ottimizzazzjoni aħjar tal-potenzjal tal-qbid 
tal-karbonju tal-emissjonijiet mill-art u 
sabiex jiġi żgurat sekwestru sikur u 
durevoli tas-CO2; josserva l-opportunitajiet 
partikolari assoċjati mal-agroforestrija 
f'dan ir-rigward; jindika l-ftehim importanti 
li ntlaħaq fil-bidu tal-leġislatura dwar it-
tibdil indirett fl-użu tal-art (ILUC), u 
jittama li f'dik l-okkażjoni l-kontribut tal-
Parlament għan-negozjati jkun jista' 
jifforma l-bażi għal soluzzjoni ambizzjuża 
matul ir-reviżjoni imminenti tar-regoli;
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Emenda 11
Giovanni La Via, Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Konferenza 2016 tan-NU dwar it-Tibdil fil-
Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP 22)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Josserva li d-deforestazzjoni u d-degrad 
forestali huma responsabbli mill-20 % tal-
emissjonijiet globali tal-gassijiet b'effett ta' 
serra, u jenfasizza r-rwol tal-foresti fil-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li 
jissaħħu l-kapaċitajiet adattivi u r-
reżistenza tal-foresti għat-tibdil fil-klima; 
jenfasizza l-ħtieġa għal sforzi ta' 
mitigazzjoni ffukati fuq is-settur tal-foresti 
tropikali (REDD+); jisħaq li mingħajr 
dawn l-isforzi ta' mitigazzjoni x'aktarx ikun 
impossibbli li jintlaħaq l-għan li t-tisħin 
globali jiġi limitat għal inqas minn 2 °C; 
jistieden barra minn hekk lill-UE ssaħħaħ 
il-finanzjament internazzjonali għat-
tnaqqis tad-deforestazzjoni fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw;

24. Josserva li d-deforestazzjoni u d-degrad 
forestali huma responsabbli mill-20 % tal-
emissjonijiet globali tal-gassijiet b'effett ta' 
serra, u jenfasizza r-rwol tal-foresti u tal-
ġestjoni sostenibbli attiva tagħhom fil-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li 
jissaħħu l-kapaċitajiet adattivi u r-
reżistenza tal-foresti għat-tibdil fil-klima; 
jenfasizza l-ħtieġa għal sforzi ta' 
mitigazzjoni ffukati fuq is-settur tal-foresti 
tropikali (REDD+); jisħaq li mingħajr 
dawn l-isforzi ta' mitigazzjoni x'aktarx ikun 
impossibbli li jintlaħaq l-għan li t-tisħin 
globali jiġi limitat għal inqas minn 2 °C; 
jistieden barra minn hekk lill-UE ssaħħaħ 
il-finanzjament internazzjonali għat-
tnaqqis tad-deforestazzjoni fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw;
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Emenda 12
Giovanni La Via, Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Konferenza 2016 tan-NU dwar it-Tibdil fil-
Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP 22)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jappella biex aktar tard din is-sena l-
ICAO tistabbilixxi GMBM ġusta u robusta 
li għandha tiġi implimentata fil-livell 
internazzjonali mill-2020 'il quddiem; 
jesprimi d-diżappunt kbir tiegħu bil-
proposta attwali diskussa fi ħdan l-ICAO u 
jfakkar li kwalunkwe emenda tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-inklużjoni tal-
avjazzjoni fl-iskema tal-UE għan-negozjar 
ta' emissjonijiet tista' titqies biss jekk il-
GMBM tkun ambizzjuża u li fi kwalunkwe 
każ it-titjiriet intra-Ewropej se jkomplu 
jkunu koperti mill-iskema tal-UE għan-
negozjar ta' emissjonijiet;

28. Jappella biex matul id-39 Assemblea 
tal-ICAO li għaddejja bħalissa, tkun 
stabbilita GMBM ġusta u robusta li 
għandha tiġi implimentata fil-livell 
internazzjonali mill-2020 'il quddiem 
jesprimi d-diżappunt kbir tiegħu bil-
proposta attwali diskussa fi ħdan l-ICAO u 
jfakkar li kwalunkwe emenda tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-inklużjoni tal-
avjazzjoni fl-iskema tal-UE għan-negozjar 
ta' emissjonijiet tista' titqies biss jekk il-
GMBM tkun ambizzjuża u li fi kwalunkwe 
każ it-titjiriet intra-Ewropej se jkomplu 
jkunu koperti mill-iskema tal-UE għan-
negozjar ta' emissjonijiet;
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Emenda 13
Giovanni La Via, Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Konferenza 2016 tan-NU dwar it-Tibdil fil-
Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP 22)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 46

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

46. Jenfasizza l-azzjoni meħuda minn firxa 
dejjem usa' ta' atturi mhux statali biex 
jeliminaw il-karbonju u jsiru aktar 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima; jenfasizza, 
għaldaqstant, l-importanza ta' djalogu 
strutturat u kostruttiv bejn il-gvernijiet, il-
komunità tan-negozju, il-bliet, ir-reġjuni, l-
organizzazzjonijiet internazzjonali, is-
soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet akkademiċi 
u li jiġi żgurat l-involviment tagħhom fl-
ippjanar u fl-implimentazzjoni ta' 
azzjonijiet klimatiċi sabiex tiġi mobilizzata 
azzjoni globali b'saħħitha lejn emissjonijiet 
baxxi ta' karbonju u soċjetajiet reżiljenti; 
jilqa' l-ħolqien tal-"Aġenda għall-Azzjoni 
Klimatika Globali" li tibni fuq l-"Aġenda 
ta' Azzjoni Lima-Pariġi" li tinvolvi sebgħin 
inizjattiva ta' partijiet interessati f'setturi 
differenti;

46. Jenfasizza l-azzjoni meħuda minn firxa 
dejjem usa' ta' atturi mhux statali biex 
jeliminaw il-karbonju u jsiru aktar 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima; jenfasizza, 
għaldaqstant, l-importanza ta' djalogu 
strutturat u kostruttiv bejn il-gvernijiet, il-
komunità tan-negozju, il-bliet, ir-reġjuni, l-
organizzazzjonijiet internazzjonali, is-
soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet reliġjużi u 
akkademiċi u li jiġi żgurat l-involviment 
tagħhom fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni 
ta' azzjonijiet klimatiċi sabiex tiġi 
mobilizzata azzjoni globali b'saħħitha lejn 
emissjonijiet baxxi ta' karbonju u 
soċjetajiet reżiljenti; jilqa' l-ħolqien tal-
"Aġenda għall-Azzjoni Klimatika Globali" 
li tibni fuq l-"Aġenda ta' Azzjoni Lima-
Pariġi" li tinvolvi sebgħin inizjattiva ta' 
partijiet interessati f'setturi differenti;
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Emenda 14
Giovanni La Via, Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Konferenza 2016 tan-NU dwar it-Tibdil fil-
Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP 22)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 66

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

66. Jappella għall-ipprezzar tal-karbonju 
wiesa' bħala strument applikabbli 
globalment għall-ġestjoni tal-emissjonijiet 
u l-allokazzjoni ta' dħul ta' kwoti tal-
emissjonijiet għal investimenti relatati mal-
klima, kif ukoll id-dħul mill-ipprezzar tal-
karbonju tal-fjuwils tat-trasport 
internazzjonali; jitlob, barra minn hekk, 
għal użu parzjali tas-sussidji tal-biedja 
biex ikunu garantiti l-investimenti għall-
produzzjoni u l-użu tal-enerġija 
rinnovabbli fl-azjendi agrikoli; jenfasizza 
l-importanza tal-mobilizzazzjoni ta' kapital 
mis-settur privat u tal-ftuħ tal-investiment 
meħtieġ fit-teknoloġiji b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju; jappella għal 
impenn ambizzjuż min-naħa tal-gvernijiet 
u tal-istituzzonijiet finanzjarji pubbliċi u 
privati, fosthom il-banek, il-fondi tal-
pensjonijiet u l-kumpaniji tal-
assigurazzjoni, favur l-allinjament tal-
prattiki ta' self u ta' investimenti mal-
objettiv "inqas minn 2 °C" u ċ-ċessjoni 
mill-fjuwils fossili, inkluża l-eliminazzjoni 
gradwali tal-krediti għall-esportazzjoni 
għall-investimenti fil-qasam tal-fjuwils 
fossili; jappella għal garanziji pubbliċi 
speċifiċi favur l-investimenti ekoloġiċi, it-
tikketti ta' kwalità u l-vantaġġi fiskali 

66. Jappella għall-ipprezzar tal-karbonju 
wiesa' bħala strument applikabbli 
globalment għall-ġestjoni tal-emissjonijiet 
u l-allokazzjoni ta' dħul ta' kwoti tal-
emissjonijiet għal investimenti relatati mal-
klima, kif ukoll id-dħul mill-ipprezzar tal-
karbonju tal-fjuwils tat-trasport 
internazzjonali; jitlob, barra minn hekk, li 
tintuża l-politika agrikola komuni biex il-
bdiewa jkunu jistgħu jikkontribwixxu 
għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima; 
jenfasizza l-importanza tal-mobilizzazzjoni 
ta' kapital mis-settur privat u tal-ftuħ tal-
investiment meħtieġ fit-teknoloġiji b'livell 
baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; jappella 
għal impenn ambizzjuż min-naħa tal-
gvernijiet u tal-istituzzonijiet finanzjarji 
pubbliċi u privati, fosthom il-banek, il-
fondi tal-pensjonijiet u l-kumpaniji tal-
assigurazzjoni, favur l-allinjament tal-
prattiki ta' self u ta' investimenti mal-
objettiv "inqas minn 2 °C" u ċ-ċessjoni 
mill-fjuwils fossili, inkluża l-eliminazzjoni 
gradwali tal-krediti għall-esportazzjoni 
għall-investimenti fil-qasam tal-fjuwils 
fossili; jappella għal garanziji pubbliċi 
speċifiċi favur l-investimenti ekoloġiċi, it-
tikketti ta' kwalità u l-vantaġġi fiskali 
għall-fondi tal-investimenti ekoloġiċi u 
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għall-fondi tal-investimenti ekoloġiċi u 
għall-ħruġ ta' bonds ekoloġiċi;

għall-ħruġ ta' bonds ekoloġiċi;

Or. en


