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B9-0041/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew
(2019/2956(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 bit-titolu 
"Patt Ekoloġiku Ewropew" (COM(2019)0640) u l-annessi tagħha,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2019,

– wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil 
fil-Klima (IPCC) bit-titlu "It-tisħin globali ta' 1,5  C", il-ħames rapport ta' valutazzjoni 
tiegħu (AR5) u r-rapport ta' sinteżi dwaru, kif ukoll ir-rapport speċjali tiegħu dwar it-
tibdil fil-klima u l-art, u r-rapport speċjali dwar l-oċean u l-krijosfera fi klima li qed 
tinbidel,

– wara li kkunsidra t-theddida qawwija ta' telf ta' bijodiversità kif deskritta fir-Rapport ta' 
Valutazzjoni Globali dwar il-Bijodiversità u s-Servizzi tal-Ekosistema tal-Pjattaforma 
Intergovernattiva tal-Politika tax-Xjenza dwar il-Bijodiversità u s-servizzi Ekosistemiċi 
(IPBES) tal-31 ta' Mejju 2019,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi (Deċiżjoni 1/CP.21) tal-21 Konferenza tal-Partijiet 
(COP21) tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
(UNFCCC), kif ukoll il-11-il Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-laqgħa tal-
Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP11) li saret f'Pariġi, Franza, mit-30 ta' Novembru 
sal-11 ta' Diċembru 2015,

– wara li kkunsidra l-24 Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC (COP24), l-14-il sessjoni 
tal-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP14), u t-tielet parti tal-ewwel 
sessjoni tal-Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim 
ta' Pariġi (CMA1.3), li saret f'Katowice, il-Polonja, mit-2 sal-14 ta' Diċembru 2018, u l-
25 Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC (COP25), il-15-il sessjoni tal-Laqgħa tal-
Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP15), u t-tieni sessjoni tal-Konferenza tal-Partijiet 
li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta' Pariġi (CMA2), li saret f'Madrid, fi 
Spanja, mit-2 sal-15 ta' Diċembru 2019,

– wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tas-Silesia dwar is-Solidarjetà u t-Tranżizzjoni Ġusta, 
adottata fil-bidu tal-COP 24,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tal-
4 ta' Diċembru 2019 bit-titolu "European environment — state and outlook 2020: 
knowledge for transition to a sustainable Europe" (L-Ambjent Ewropew — stat u 
prospettiva għall-2020: għarfien għal tranżizzjoni lejn Ewropa sostenibbli),
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– wara li kkunsidra r-rapport xjentifiku indipendenti tal-Grupp ta' Konsulenti Xjentifiċi 
tal-Kummissjoni Ewropea tal-24 ta' Settembru 2019 bit-titolu "Scientific Advice to 
European Policy in a Complex World" (Parir Xjentifiku għall-Politika Ewropea f'Dinja 
Kumplessa) (Opinjoni Xjentifika Nru 7),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Artikolu 15(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jgħid li "[...] il-Kunsill 
Ewropew għandu jipprovdi l-Unjoni bl-impetu meħtieġ għall-iżvilupp tagħha u għandu 
jiddefinixxi d-direzzjonijiet u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tagħha";

B. billi f'Ottubru 2014 l-Istati Membri qablu b'mod unanimu dwar il-miri tal-UE dwar il-
klima u l-enerġija għal tnaqqis ta' mill-inqas 40 % fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra sal-
2030, meta mqabbla mal-1990, u żgurar ta' sehem ta' mill-inqas 32 % għall-enerġija 
rinnovabbli, u titjib ta' mill-inqas 32.5 % fl-effiċjenza enerġetika;

C. billi l-Kummissjoni ppreżentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew fil-11 ta' Diċembru 2019, u 
stabbiliet l-għanijiet u l-objettivi politiċi ewlenin tal-UE qabel ma l-Kunsill Ewropew 
kien laħaq kunsens dwar l-objettiv tan-newtralità tal-klima;

D. billi huwa essenzjali li l-UE taġixxi b'mod unifikat u konsenswali meta tipprova tikseb 
l-objettivi tagħha dwar il-klima, filwaqt li jitqies bis-sħiħ it-tħassib b'rabta mal-Istati 
Membri bi dħul aktar baxx li għadhom dipendenti fuq il-fjuwils fossili;

E. billi l-Patt Ekoloġiku Ewropew jistabbilixxi miri u pjan direzzjonali biex l-Ewropa ssir 
l-ewwel reġjun li jikseb newtralità klimatika sal-2050, u dan imur lil hinn mill-iskeda ta' 
żmien għat-tnaqqis tal-gassijiet serra stabbilita fil-Ftehim ta' Pariġi;

F. billi l-EEA tikkalkula li l-impenji eżistenti tal-Istati Membri tal-UE għat-tnaqqis sal-
2030 se jwasslu għal tnaqqis ta' 36 % fl-emissjonijiet, li ma jilħaqx il-mira ta' 40 %; billi 
l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE se jnaqqas din iċ-ċifra għal inqas minn 34 %; billi f'dawn 
iċ-ċirkostanzi, l-ilħiq ta' tnaqqis ta' 50 % jew iktar jidher implawsibbli ħafna u ser 
jirrikjedi livell ta' investiment mingħajr preċedent;

G. billi l-kisba tan-newtralità klimatika se tinvolvi diversifikazzjoni u trasformazzjoni 
ekonomiċi sostanzjali, u bidliet sinifikanti għall-mudelli tan-negozju u t-tfassil tal-
politika interna; billi dawn it-tibdiliet se joħolqu opportunitajiet ġodda iżda wkoll sfidi 
soċjoekonomiċi kbar f'ħafna reġjuni u setturi industrijali;

H. billi dawn l-effetti se jinfirxu b'mod mhux uniformi madwar l-UE u b'hekk se jinħolqu 
rebbieħa u telliefa; billi dan jiġġustifika l-ħtieġa għal Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta kbir u 
komprensiv u mekkaniżmu ta' appoġġ biex jiġi żgurat li "ħadd ma jitħalla lura";

I. billi r-riżultati tal-COP25 urew li għad hemm ħafna sfidi li jridu jiġu indirizzati b'mod 
globali qabel ma l-Ftehim ta' Pariġi jkun jista' jwassal għal tnaqqis globali sostanzjali 
tal-emissjonijiet fil-gassijiet serra; billi l-UE għad trid tipproteġi lill-industriji tagħha 
minn kompetizzjoni inġusta minn reġjuni b'impenji klimatiċi inqas stretti;

J. billi kull Stat Membru iżomm id-dritt tiegħu li "jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-
isfruttament tar-riżorsi tal-enerġija tiegħu, l-għażla tiegħu bejn sorsi differenti tal-
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enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija tiegħu" (Artikolu 194(2) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea);

1. Jieħu nota tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew u 
jilqa' l-objettiv tagħha li l-UE ssir ekonomija aktar sostenibbli; jirrikonoxxi li l-
Komunikazzjoni fiha sett ta' inizjattivi li jippreżentaw sfida, biex tiġi ffaċilitata t-
tranżizzjoni lejn livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, filwaqt li tieħu impenn biex 
isir xogħol kostruttiv lejn il-kisba ta' status ambjentali aħjar u ż-żamma tal-impjiegi, il-
kompetittività ekonomika u l-benesseri;

2. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tippreżenta tali 
pjan ambizzjuż u wiesa' fi żmien daqshekk qasir tqiegħed l-espedjenza politika quddiem 
valutazzjoni tal-impatt b'saħħitha; jinnota li l-iskeda leġiżlattiva proposta tista' taffettwa 
b'mod negattiv il-kredibilità u l-valur ta' tfassil ta' politika Ewropea bbażata fuq l-
evidenza kif ukoll il-ġenerazzjoni tar-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex jintlaħqu l-
għanijiet proposti;

3. Jissottolinja t-tħassib li l-firxa ta' politika tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, li jfittex li b'mod 
konġunt jindirizza l-isfidi ekonomiċi, soċjali u ambjentali u li għandu konsegwenzi 
estensivi fuq ħafna setturi, tista' tikkontribwixxi għal tnaqqis tal-kompetenzi, iddgħajjef 
il-prinċipji tal-UE ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità, u l-klawżola ta' flessibilità (l-
Artikolu 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea), għad-detriment tal-
awtorità li tieħu d-deċiżjonijiet tal-Istati Membri;

4. Jemmen li l-iżvilupp jista' jitqies li huwa sostenibbli biss meta s-soċjetà, l-ambjent u l-
ekonomija jingħataw prijorità ugwali fit-tfassil tal-politika pubblika;

5. Jemmen li t-tranżizzjoni lejn livell baxx ta' karbonju għandha l-potenzjal li toħloq 
impjiegi ġodda f'industriji u tagħmel użu minn teknoloġiji emerġenti, iżda li tista' toħloq 
ukoll spejjeż soċjali u telf ta' impjiegi f'setturi konvenzjonali industrijali u tal-enerġija, li 
spiss jaffettwaw b'mod sproporzjonat lill-aktar ħaddiema b'esperjenza; jemmen li t-
trasformazzjoni għal livell baxx ta' karbonju trid tkun soċjalment aċċettabbli u tiżgura 
aċċess għal impjiegi deċenti f'dawk l-ekonomiji li għadhom dipendenti mill-fjuwils 
fossili;

6. Jikkundanna kwalunkwe deċiżjoni tal-Kummissjoni li tfittex li tirrevedi l-leġiżlazzjoni 
adottata reċentement li għadha mhix implimentata b'mod sħiħ, peress li dan se jimmina 
ċ-ċertezza legali u regolatorja tal-acquis ambjentali;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tuża bis-sħiħ il-prinċipju tal-innovazzjoni fit-tħejjija tal-
leġiżlazzjoni skont il-Patt Ekoloġiku Ewropew; jinnota li dan se jiżgura li proposti 
ġodda ta' politika jkunu jappoġġaw l-innovazzjoni u jiffaċilitaw qafas regolatorju aktar 
favorevoli għall-innovazzjoni;

8. Jilqa' b'sodisfazzjon kbir l-impenn tal-Kummissjoni li tapplika l-prinċipju "one in, one 
out", li skontu kull proposta leġiżlattiva li toħloq piżijiet ġodda għandha teħles lin-nies u 
lin-negozji minn piż eżistenti ekwivalenti fil-livell tal-UE fl-istess qasam ta' politika;

9. Jenfasizza li t-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi dwar miżuri leġiżlattivi għandu jsir b'mod 
ikkoordinat, u jesprimi tħassib qawwi li mingħajr kunsens politiku sħiħ, proposti 
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individwali fi ħdan il-pakkett jistgħu jsiru soġġetti għal żieda fl-ambizzjoni, u jheddu l-
kisba tal-objettivi ġenerali tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jenfasizza l-ħtieġa ta' 
koordinazzjoni effettiva tal-miżuri rilevanti kollha sabiex jiġi żgurat li jaġixxu flimkien 
biex jintlaħqu l-għanijiet ewlenin u li, meta jiġu implimentati, ma jkunux f'kunflitt ma' 
għanijiet leġiżlattivi oħra;

10. Iwissi li waqt li stħarriġ bħall-Istħarriġ dwar il-Klima tal-Eurobarometru juri appoġġ 
għal azzjonijiet klimatiċi ġenerali jew mhux speċifikati, ħafna drabi l-ispejjeż jew il-
bidliet fl-istil tal-ħajja li jħabbtu wiċċhom magħhom l-individwi sabiex dawk l-
azzjonijiet isiru effettivi mhumiex speċifikati b'mod ċar; iqis għalhekk li l-appoġġ 
popolari jista' jkun "artab" u meta jkun espost għall-iskala ta' bidla assoċjata mal-Ftehim 
Ekoloġiku Ewropew, il-fehmiet ta' ħafna ċittadini tal-UE jistgħu jinbidlu jekk ma 
jirċevux appoġġ adegwat; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat appoġġ popolari għall-
azzjonijiet kollha deskritti fil-Green Paper Ewropea, abbażi ta' valutazzjonijiet preċiżi u 
onesti tal-impatti probabbli tagħhom u tal-ispejjeż mistennija;

11. Jirrikonoxxi r-responsabilità istituzzjonali tiegħu li jnaqqas il-marka tal-karbonju 
tiegħu; jipproponi li jadotta l-miżuri proprji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, inkluż bit-
tibdil tal-vetturi tal-flotta tiegħu b'vetturi b'emissjonijiet żero, u jistieden urġentement 
lill-Istati Membri kollha jaqblu fuq sede unika għall-Parlament Ewropew;

Inżidu l-ambizzjoni klimatika tal-UE għall-2030 u l-2050

12. Jinnota li l-UE reċentement adottat liġijiet biex timplimenta l-mira ta' tnaqqis ta' 40 % 
tal-gassijiet serra li ġiet miftiehma b'mod unanimu mill-Kunsill Ewropew fl-2014, u 
għadha fil-proċess li timplimenta l-leġiżlazzjoni rilevanti; jesprimi għalhekk tħassib 
qawwi dwar il-fattibilità politika u ekonomika tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li żżid il-
mira ta' tnaqqis tal-2030 inqas minn sitt snin wara;

13. Ifakkar fil-valutazzjoni tal-Kummissjoni Juncker, li kkonkludiet li l-implimentazzjoni 
sħiħa tal-liġijiet eżistenti dwar il-klima twassal għal tnaqqis ta' 45 % fl-emissjonijiet sal-
2030, mingħajr bidla formali fil-mira; jinsab imħasseb ħafna, madankollu, dwar il-
valutazzjoni konfliġġenti tal-EEA li l-politiki tal-UE dwar il-klima se jwasslu biss għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 36 % sal-2030, u li din iċ-ċifra tista' tkun ta' 34 % wara l-
ħruġ tar-Renju Unit mill-UE;

14. Jopponi kwalunkwe żieda immedjata fil-kontribut stabbilit fil-livell nazzjonali (NDC) 
kurrenti tal-UE skont il-Ftehim ta' Pariġi, peress li l-UE għadha trid timplimenta liġijiet 
abbażi tal-mira vinkolanti kurrenti li l-emissjonijiet jitnaqqsu b'mill-inqas 40 % meta 
mqabbla mal-livelli tal-1990 sal-2030 (jiġifieri l-Fażi IV (2021-2030) tal-iskema tal-UE 
għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet (EU ETS), ir-Regolament dwar il-
Kondiviżjoni tal-Isforzi, eċċ.); jinnota li kwalunkwe proposta biex jiżdiedu l-miri tal-
UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet trid tkun ibbażata fuq valutazzjoni tal-impatt 
komprensiva biex jiġu evalwati r-riskji assoċjati kollha, u għandha tiġi allinjata maċ-
ċiklu ta' ppjanar tal-Ftehim ta' Pariġi ta' implimentazzjoni, ippjanar u reviżjoni tal-
progress li sar bejn l-NDCs tal-Partijiet;

15. Jitlob lill-Kummissjoni tqis il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni preċedenti, li rrifjutaw li 
l-mira ta' tnaqqis tal-UE għall-2030 tiżdied, u tikkunsidra mill-ġdid l-approċċ tagħha, 
peress li aħna mħassbin li din iż-żieda sinifikanti se tkun ibbażata fuq evidenza mhux 
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affidabbli, li twassal għal problemi ekonomiċi u soċjali sostanzjali f'ħafna reġjuni, u li 
tesponi lill-industriji tal-UE għal kompetizzjoni minn reġjuni bi standards ambjentali 
ferm aktar baxxi;

16. Jemmen li pjan biex tiżdied il-mira tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra għal mill-inqas 50 %, jew possibbilment saħansitra 55 %, ikun jeħtieġ investiment 
finanzjarju mingħajr preċedent u bidliet fil-mudelli ekonomiċi li jkunu ta' benefiċċju 
għall-Istati Membri b'introjtu ogħla, possibbilment għad-detriment tal-Istati Membri 
ifqar li għadhom dipendenti ħafna fuq il-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni;

17. Jappoġġa l-għanijiet u l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi, inkluż dak dwar l-ilħiq tan-
newtralità tal-klima fit-tieni nofs ta' dan is-seklu; huwa tal-opinjoni li l-Partijiet kollha 
għall-Ftehim ta' Pariġi għandhom jagħmlu ħilithom biex jilħqu din il-mira kemm jista' 
jkun malajr;

18. Jissottolinja t-tħassib tiegħu li l-Kummissjoni diġà impenjat ruħha li tilħaq in-newtralità 
klimatika sal-2050 mingħajr ma wettqet valutazzjoni tal-impatt komprensiva, jew 
fasslet pjan dettaljat biex tiġi ffinanzjata (inklużi d-dispożizzjonijiet għal tranżizzjoni 
ġusta), u mingħajr ma stenniet li l-Kunsill Ewropew jaqdi r-rwol tiegħu fl-istabbiliment 
ta' direzzjoni politika fit-tul tal-UE kif previst fl-Artikolu 15 tat-TUE;

19. Jemmen li l-UE tista' biss tikseb għanijiet fit-tul, bħan-newtralità klimatika, jekk taġixxi 
b'mod konsenswali; huwa tal-fehma, għalhekk, li għandu jittieħed kont tat-tħassib tal-
Istati Membri kollha, kif ukoll tar-reġjuni, l-awtoritajiet lokali, l-industriji u s-soċjetà 
ċivili tagħhom;

20. Jieħu nota tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li tipproponi mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntieri; jenfasizza li din hija biss għodda possibbli waħda fost diversi 
politiki potenzjali li jistgħu jiġu introdotti biex tiġi indirizzata r-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju, iżda li l-impatt tagħha jeħtieġ li jiġi evalwat bir-reqqa; 
jenfasizza, għalhekk, li proposta ta' taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri, li għandha tkun l-
aħħar soluzzjoni jekk ftehim internazzjonali jibqa' mhux fattibbli, għandha tkun 
kompletament kompatibbli mad-WTO u għandha tkun akkumpanjata minn valutazzjoni 
tal-impatt dettaljata u tinkludi diversi għażliet ta' politika vvalutati bis-sħiħ li jħarsu lejn 
l-effetti fuq setturi u prodotti potenzjalment affettwati, il-kompetittività tal-UE u 
implikazzjonijiet u riperkussjonijiet kummerċjali usa';

21. Jinnota li jekk l-UE tilħaq l-għan tagħha li ssir l-ewwel kontinent newtrali f'termini ta' 
emissjonijiet tal-karbonju qabel l-2050, dan se jkollu biss effett marġinali fuq l-
emissjonijiet globali (madwar 9 %); jemmen għalhekk li huwa essenzjali li ekonomiji 
ewlenin oħra jissodisfaw l-impenji tagħhom skont il-Ftehim ta' Pariġi sabiex tinkiseb in-
newtralità klimatika matul it-tieni nofs ta' dan is-seklu; jemmen li l-UE trid tagħti 
prijorità lit-tfassil tajjeb tal-liġijiet, tissodisfa l-impenji eżistenti tagħha skont il-Ftehim 
ta' Pariġi u tingrana l-influwenza diplomatika tagħha biex tapprofondixxi l-
kooperazzjoni ta' pajjiżi terzi, u b'hekk iżżid l-ambizzjoni globali;

Il-provvista ta' enerġija nadifa, sigura u bi prezz li jintlaħaq

22. Jenfasizza li l-ilħiq tal-miri tal-klima u tal-enerġija għall-2030 u l-2050 m'għandux 
idgħajjef id-dritt ta' kull Stat Membru li jiddetermina t-taħlita tal-enerġija tiegħu, u 
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għandu jirrispetta l-prinċipju tan-newtralità teknoloġika;

23. Jemmen li l-enerġija nukleari jista' jkollha rwol fl-ilħuq tal-objettivi tal-klima minħabba 
li ma tipproduċix gassijiet serra, u tista' wkoll tiżgura sehem sinifikanti tal-produzzjoni 
tal-elettriku fl-UE; iqis madankollu li, minħabba l-iskart li tipproduċi, din l-enerġija 
teħtieġ strateġija medja u fit-tul li tqis l-avvanzi teknoloġiċi (il-laser, il-fużjoni, eċċ.) li 
għandha l-għan li ttejjeb is-sostenibilità tas-settur kollu; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, 
f'dan ir-rigward, tikkunsidra r-rwol indispensabbli tal-enerġija nukleari bħala soluzzjoni 
b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju meta tkun qed tħejji leġiżlazzjoni sekondarja 
taħt il-qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli;

24. Jenfasizza li l-gass naturali għandu wkoll isir sors essenzjali ta' enerġija jekk l-UE trid 
tilħaq l-objettivi ambizzjużi tagħha dwar il-klima; ifakkar fir-rwol importanti tiegħu 
bħala "fjuwil tranżitorju" li jnaqqas b'mod sinifikanti l-emissjonijiet ta' partikuli u ta' 
CO2 u huwa element li jippermetti l-użu fuq skala kbira ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
lil hinn sew mill-2030; jinsab imħasseb dwar id-deċiżjoni tal-Bank Ewropew tal-
Investiment (BEI) li ma jibqax jiffinanzja l-proġetti tal-gass naturali;

25. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għar-raba' lista ta' proġetti ta' interess komuni, li tinkludi 
għadd ta' proġetti essenzjali tal-gass bil-ħsieb li tiġi żviluppata grilja tal-gass konnessa 
tajjeb u reżiljenti għax-xokkijiet għall-UE u għall-viċinat tagħha;

26. Jissottolinja li skont l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija, it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tal-metan mill-attivitajiet tas-settur tal-gass huwa wieħed mill-ħames opportunitajiet 
globali ewlenin għall-mitigazzjoni tal-gassijiet serra sabiex tintlaħaq il-mira ambizzjuża 
ta' 2 ºC, u li nofs dawk l-emissjonijiet jistgħu jiġu evitati jew jitnaqqsu b'kost nett żero; 
ifakkar li s-settur tal-gass għamel progress sinifikanti fil-limitazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-metan fl-Ewropa, fejn l-emissjonijiet tal-metan naqsu b'61 % meta mqabbla mal-
livelli tal-1990, filwaqt li l-konsum tal-gass żdied b'25 %;

27. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tħejji linji gwida biex tgħin lill-Istati Membri 
jindirizzaw il-kwistjoni tal-faqar enerġetiku, li tikkostitwixxi problema kbira madwar l-
UE, u li hija partikolarment prevalenti fl-Istati Membri tal-Lvant u tan-Nofsinhar; 
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li hemm kawżi differenti għall-faqar enerġetiku, li jvarjaw 
madwar l-UE u li jinkludu l-prezzijiet tal-enerġija, id-dħul finanzjarju dejjem iktar baxx 
tal-familji u djar ineffiċjenti fl-enerġija, u li l-opinjonijiet esperti dwar kif għandha tiġi 
indirizzata l-problema jvarjaw b'mod sinifikanti; ifakkar li skont l-istimi, ikun meħtieġ 
bejn EUR 55 u 110 biljun f'investiment biex tissolva l-problema tal-ineffiċjenza 
enerġetika f'unitajiet domestiċi bi dħul baxx waħedhom;

28. Jenfasizza li l-allokazzjonijiet ta' kwoti bla ħlas għandhom ikomplu jingħataw lill-
programmi ta' tisħin distrettwali taħt l-iskema tal-UE għall-iskambju ta' kwoti tal-
emissjonijiet (EU ETS) peress li joffru tisħin affordabbli għaċ-ċittadini, inaqqsu t-
tniġġis minn sorsi ta' sħana inqas effiċjenti u jipproduċu enerġija b'mod effiċjenti 
permezz ta' koġenerazzjoni;

Il-mobilizzazzjoni tal-industrija għal ekonomija nadifa u ċirkolari

29. Jinnota li f'xi industriji, l-emissjonijiet tal-gassijiet serra huma parti inevitabbli mill-
proċess ta' produzzjoni, u li bħalissa m'hemm l-ebda teknoloġija b'emissjonijiet żero li 
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hija kummerċjalment vijabbli; jenfasizza li l-industriji li jużaw ħafna enerġija huma 
parti kritika mill-ekonomija tal-UE, li joħolqu 'l fuq minn 6 miljun impjieg dirett u li 
huma responsabbli għal ktajjen ta' valur multipli;

30. Jitlob, għalhekk, li jkun hemm strateġija industrijali ġdida u integrata tal-UE għall-
industriji li jużaw ħafna enerġija sabiex titlesta t-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell 
baxx ta' karbonju fl-UE; ifakkar fir-rwol li l-politika pubblika se jkollha fit-tisħiħ tal-
innovazzjoni industrijali permezz tal-modernizzazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni, u dan 
iwassal għal tnaqqis fl-ispejjeż kapitali ta' proġetti b'livell baxx ta' karbonju u għall-
ħolqien ta' prodotti ġodda b'livell baxx ta' karbonju; jaqbel mal-Kummissjoni li l-
industriji li jużaw ħafna enerġija, bħall-manifattura tal-azzar, huma indispensabbli, u 
jħeġġiġha tadotta approċċ strateġiku koerenti għall-ġestjoni tagħhom sabiex jiġu żgurati 
t-tkabbir u l-impjiegi fis-settur kollu;

31. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq proposta, kemm jista' jkun malajr, abbażi tar-
restrizzjoni proposta tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi dwar l-użi intenzjonali 
ta' mikroplastiċi fi prodotti li jitqiegħdu fis-suq tal-UE, biex jiġi evitat jew jitnaqqas ir-
rilaxx tagħhom fl-ambjent;

32. Iqis li l-iffaċilitar u l-inkoraġġiment tat-tiswija tal-prodotti jistgħu jkunu ta' benefiċċju, 
kemm sabiex tiġi estiża l-ħajja tal-prodotti kif ukoll biex jitkabbru s-swieq sekondarji 
tat-tiswija tal-prodotti u tal-provvista ta' spare parts; jinnota l-isforzi pożittivi li saru 
dan l-aħħar fis-settur tal-karozzi biex jiġi appoġġat settur tat-tiswija indipendenti u 
vibranti, u jqis li dan il-mudell jista' jiġi replikat f'setturi fejn il-prodotti jistgħu jiġu 
msewwija;

33. Iqis li ekonomija ċirkolari hija essenzjali għal politika ta' suċċess dwar il-klima 
minħabba l-emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra mill-konsum materjali tul il-katina ta' 
valur ta' ekonomija lineari (eż. l-estrazzjoni, il-produzzjoni, it-trasport, l-użu u r-rimi ta' 
materjali); jilqa', għalhekk, il-fatt li l-Kummissjoni se tippreżenta pjan ta' azzjoni ġdid, 
li se jinkludi inizjattiva ta' prodotti sostenibbli u b'enfasi partikolari fuq setturi li jużaw 
ħafna riżorsi, bħat-tessuti, il-kostruzzjoni, l-elettronika u l-plastik; jistenna li dan il-pjan 
ta' azzjoni jkun kritiku għall-iżvilupp ta' politiki ġodda li jippromwovu mudelli ta' 
produzzjoni u konsum ċirkolari tul il-katina kollha tal-valur;

34. Jemmen li l-obsolexxenza ppjanata hija ta' detriment kbir għall-konsumaturi u tmur 
kontra l-aspettattivi tagħhom ta' prodotti li b'ħajja twila u li huma aktar effiċjenti; 
ifakkar li d-durabilità u l-perjodi ta' appoġġ tal-prodott, inkluż għal oġġetti diġitali, ġew 
indirizzati b'mod speċifiku f'leġiżlazzjoni tal-konsumatur li ġiet adottata reċentement; 
jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt ta' dawk il-miżuri ġodda u tipproponi aktar 
obbligi fejn jidher dawn ikunu meħtieġa;

35. Jenfasizza l-fatt li mudelli ġodda ta' negozju emerġenti fl-ekonomija kollaborattiva 
għandhom il-potenzjal li jappoġġaw għażliet ekonomiċi aktar ekoloġiċi, inkluż li jġibu 
flimkien lill-persuni ma' prodotti li jistgħu jikru jew jaqsmu ma' oħrajn, li jfisser li ma 
jkunx jibqa' meħtieġ li jixtru l-prodotti tagħhom stess; iqis, barra minn hekk, li t-tkabbir 
tas-servizzi diġitali ippermetta li l-konsumaturi jkunu aktar esiġenti, inkluż fir-rigward 
tal-impatti ambjentali; jemmen li dawn is-servizzi għandhom jiġu mħeġġa u li 
għandhom jitneħħew l-ostakli regolatorji nazzjonali biex ikunu jistgħu jiġu pprovduti fl-
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Istati Membri kollha;

36. Jenfasizza l-benefiċċji possibbli tat-tikkettar elettroniku, li jista' jippermetti aċċess faċli 
u sempliċi għal informazzjoni regolatorja, inkluża l-konformità mar-rekwiżiti jew l-
istandards applikabbli tal-prodott, dettalji dwar il-kompożizzjoni u l-aċċess għat-tiswija 
u gwida dwar tmiem il-ħajja, u jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi t-tikkettar 
elettroniku għal prodotti xierqa, inklużi prodotti regolati; iqis li jista' jsir iffrankar billi 
titneħħa l-ħtieġa għall-manwali tal-karti u dokumentazzjoni oħra assoċjata li attwalment 
jakkumpanjaw il-prodotti;

37. Iqis li r-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini appoġġa l-iżvilupp ta' suq komuni għall-
prodotti għall-bini fl-UE, iżda li għad hemm xi diffikultajiet; jinnota li d-dewmien u n-
nuqqasijiet fl-istandardizzazzjoni xekklu l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti armonizzati u 
jistieden lill-Kummissjoni tindirizza dan il-fatt qabel ma timplimenta aktar miżuri; 
jenfasizza li r-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini jista' jappoġġa għażliet aktar 
sostenibbli meta jiġi implimentat b'mod effettiv; ifakkar li, għall-kuntrarju tal-
previżjonijiet, ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini żied l-ispejjeż b'rabta mal-
konformità u li kien partikolarment diffiċli għal intrapriżi żgħar u mikro li 
jikkonformaw miegħu; iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżomm f'moħħha d-diffikultajiet fl-
implimentazzjoni meta tikkunsidra kwalunkwe reviżjoni aktar approfondita tar-
Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini u tal-obbligi tiegħu;

It-tħaffif tal-bidla lejn mobilità sostenibbli u intelliġenti

38. Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-ftehim proviżorju li ntlaħaq reċentement dwar il-Pakkett 
dwar il-Mobilità I, b'mod partikolari r-rekwiżit li l-vetturi tqal tal-merkanzija jiġu 
ritornati lejn l-Istat Membru ta' stabbiliment kull tmien ġimgħat, jikkontradixxi kemm l-
għan tal-proposti leġislattivi inizjali tal-Kummissjoni li jitnaqqsu l-effetti ambjentali 
negattivi u kif ukoll il-miri tal-klima tal-UE spjegati mill-Kummissjoni fil-Patt 
Ekoloġiku Ewropew il-ġdid, inkluż l-objettiv li l-UE tilħaq stat ta' newtralità klimatika 
sal-2050, peress li dan ir-rekwiżit jirriżulta f'żieda notevoli fin-numru ta' vjaġġi tat-
trakkijiet vojta fit-toroq tal-UE u, flimkien mar-restrizzjonijiet fuq l-operazzjonijiet ta' 
kabotaġġ, iwassal għal żieda sostanzjali fl-emissjonijiet ta' CO2 , fit-tniġġis u fil-
konġestjoni kkawżati mis-settur tat-trasport; ifakkar li r-rekwiżit li l-vetturi tqal tal-
merkanzija jiġu ritornati ma kienx parti mill-proposti tal-Kummissjoni u ma ġiex 
soġġett għal valutazzjoni tal-impatt, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu passi 
immedjati, inkluża valutazzjoni tal-impatt sħiħa, biex jitneħħa dan ir-rekwiżit, sabiex 
jiġu solvuti l-inkonsistenzi u l-kontradizzjonijiet relatati fil-leġiżlazzjoni u l-politiki 
rilevanti kollha tal-UE;

39. Jesprimi riżervi dwar l-approċċ "wieħed tajjeb għal kulħadd" fir-rigward tat-tariffi tal-
pedaġġ għall-vetturi tqal tal-merkanzija (Direttiva dwar l-Eurovignette) u dwar l-
ambizzjoni tal-Kummissjoni li twessa' l-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva msemmija 
hawn fuq bil-għan li t-tariffi tal-pedaġġ isiru aktar konsistenti fis-settur kollu tat-trasport 
bit-triq u jinsisti li l-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt tagħhom li jfasslu l-
politiki tagħhom dwar it-tariffi tal-pedaġġ u l-possibilità li jkomplu joffru passes 
ibbażati fuq il-ħin;

40. Jissottolinja kemm hu importanti li jiżdied is-sehem tal-modi tat-trasport b'emissjonijiet 
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baxxi, bħalma huma l-passaġġi fuq l-ilma interni, trasport marittimu u ferroviji, u 
jissottolinja l-ħtieġa li tiżdied il-kapaċità tal-linji ferrovjarji u tal-passaġġi fuq l-ilma 
interni u li jiġu pprovduti aċċess għall-aħħar mil u konnessjonijiet ferrovjarji adegwati 
b'infrastruttura ferrovjarja interkonnessa fit-terminals tal-passaġġi fuq l-ilma interni, kif 
ukoll ċentri tat-trasport fiż-żoni portwali ta' qbid; jenfasizza li t-trasport ikkombinat irid 
isir għodda effikaċi u funzjonali tas-suq uniku Ewropew tat-trasport tal-merkanzija, 
b'appoġġ għall-operazzjonijiet multimodali tal-merkanzija;

41. Jopponi t-tentattivi biex l-iskema tal-UE għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet (EU 
ETS) tiġi estiża għat-trasport bit-triq peress li dan is-settur diġà għandu standards għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, u l-inklużjoni tiegħu fl-EU ETS tista' twassal 
għal regolamentazzjoni eċċessiva u oneruża u piż finanzjarju potenzjalment qawwi fuq 
il-konsumaturi;

42. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-pjanijiet tal-Kummissjoni li tevalwa mill-ġdid l-
eżenzjoni mit-taxxa għall-fjuwils tal-avjazzjoni, ħaġa li tista' tkun f'kunflitt mat-termini 
tal-Artikolu 24 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali tal-1944 (il-
Konvenzjoni ta' Chicago), li stabbiliet il-qafas legali għall-avjazzjoni ċivili 
internazzjonali; jinnota li l-eżenzjoni ta' linji tal-ajru minn taxxi nazzjonali u dazji 
doganali fuq firxa ta' oġġetti relatati mal-avjazzjoni, inklużi partijiet, imħażen u fjuwil, 
hija element standard ta' ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi tal-ajru bejn il-pajjiżi 
individwali; jenfasizza li mingħajr ftehim globali dwar it-taxxa fuq il-fjuwil tal-
avjazzjoni, huwa probabbli ħafna li ċ-ċaqliq biex jiġu imposti dazji fuq it-titjiriet 
internazzjonali (jew fil-livell domestiku inkella fil-livell tal-UE), iħeġġeġ it-"tankering", 
fejn it-trasportaturi jimlew l-inġenji tal-ajru tagħhom sa fuq kemm jista' jkun kull meta 
jinżlu barra mill-UE biex jevitaw li jħallsu t-taxxa; jemmen li jekk għandha tiġi 
introdotta taxxa fuq il-fjuwil tal-avjazzjoni, din għandha ssir fuq skala dinjija u għandha 
tirrifletti d-daqs u l-effiċjenza tal-fjuwil tal-inġenju tal-ajru;

Mill-għalqa sal-platt: it-tfassil ta' sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur l-ambjent

43. Jenfasizza l-kontribut vitali tas-settur agrikolu tal-UE biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel, 
jinżammu ż-żoni rurali tal-UE u tiġi pprovduta kura ambjentali; jenfasizza li s-
sostenibilità ekonomika, ekoloġika u soċjali jeħtieġ li tiġi salvagwardjata fil-politika 
agrikola komuni l-ġdida u fl-Istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt", bil-modernizzazzjoni u 
l-aċċess għar-riċerka u l-innovazzjoni bħala objettiv trasversali; jenfasizza l-ħtieġa ta' 
approċċ minn isfel għal fuq li jkun jinvolvi lill-bdiewa tal-ġenerazzjonijiet kollha, 
b'attenzjoni speċjali lill-bdiewa żgħażagħ, kumpens finanzjarju adegwat u inċentivi għal 
soluzzjonijiet favorevoli għal kulħadd, u li jqis iċ-ċirkostanzi lokali;

44. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-bdiewa tal-UE jkollhom aċċess għall-aħjar 
għodod disponibbli, bħalma huma tekniki ġodda għat-tnissil tal-pjanti u l-biedja ta' 
preċiżjoni; jesprimi tħassib dwar ir-ritmu li qed jieħu fit-tul li bih attwalment qed isiru 
aċċessibbli l-għodod u jistieden lill-Kummissjoni tipprijoritizza l-valutazzjoni ta' tekniki 
u prodotti ġodda, sostnuta minn pariri xjentifiċi, u taġġorna l-leġiżlazzjoni fejn meħtieġ 
biex tiżgura li l-bdiewa jkollhom aċċess għal dawk l-għodod;

45. Jappella għal kundizzjonijiet ekwi għas-settur agrikolu u jistieden lill-Kummissjoni 
tivvaluta bir-reqqa l-koerenza tal-proposti fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku Ewropew mal-
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politiki kummerċjali, sabiex tiżgura li l-vijabilità tas-settur agrikolu Ewropew ma tkunx 
imminata minn kompetizzjoni inġusta li tirriżulta minn standards għall-produzzjoni 
mhux indaqs;

46. Jenfasizza l-ħtieġa li l-livelli kollha fil-katina alimentari, kif ukoll il-konsumatur, 
jikkontribwixxu għal sistemi tal-ikel sostenibbli billi jnaqqsu l-ħela u jimmassimizzaw 
l-ammont ta' prodotti agrikoli użati bħala ikel u għalf; jitlob lill-Kummissjoni tkompli 
bl-isforzi biex ittejjeb il-pożizzjoni ta' negozjar tal-produttur primarju biex tiżgura li l-
ispejjeż addizzjonali assoċjati ma' inizjattivi ta' sostenibilità jkunu jistgħu jiġu rkuprati 
meta l-prodotti jiġu introdotti fis-suq;

47. Jissottolinja li t-tnaqqis arbitrarju fl-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (PPPs) 
mhuwiex ta' benefiċċju la għas-saħħa tad-dakkar u lanqas għas-settur agrikolu; jinnota li 
skont id-Direttiva dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi ( id-Direttiva 2009/128/KE), 
Stati Membri diġà ppruvaw u abbandunaw miri ta' tnaqqis fil-pjanijiet ta' azzjoni 
nazzjonali tagħhom (jiġifieri d-Danimarka), peress li dan l-approċċ ma jirriflettix il-
kumplessità tal-ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara u tal-mard taħt kundizzjonijiet lokali li 
jvarjaw, bl-użu ta' ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara;

48. Jenfasizza l-importanza ta' approċċ ibbażat fuq ix-xjenza li jawtorizza s-sustanzi attivi, 
it-trasparenza u l-komunikazzjoni effikaċi tar-riskji biex jiġu żgurati l-aċċettabilità tad-
deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni tar-riskji u l-fiduċja tal-konsumatur;

49. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-komunikazzjoni esterna tagħha sabiex tinforma lill-
pubbliku b'mod xieraq u li jinftiehem faċilment dwar il-ħtieġa tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti (PPP) fil-produzzjoni ta' ikel sikur u affordabbli flimkien ma' 
kwalunkwe impatt ippruvat fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent; jinnota li din 
għandha tinkludi spjegazzjoni tad-differenza li hemm bejn il-periklu u r-riskju, ir-riskji 
aċċettabbli u l-użijiet sikuri stabbiliti, u għandha tpoġġi f'kuntest il-perikli u r-riskji tal-
użu tal-PPP ma' sustanzi kimiċi u sustanzi oħra li jintużaw fid-dar; jirrakkomanda li din 
l-informazzjoni tkun faċilment aċċessibbli u li l-utenti jkunu infurmati dwar il-
possibilità ta' miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji;

50. Jenfasizza l-potenzjal li l-frott tal-baħar sostenibbli jikkontribwixxi għal strateġija 
"Mill-Għalqa għall-Platt" dwar l-ikel sostenibbli; jappella għal approċċ ta' tolleranza 
żero fir-rigward tas-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat; jenfasizza l-ħtieġa 
li jittejbu kemm il-proċedura tal-kontroll u kemm il-konformità tal-importazzjonijiet tal-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mal-leġiżlazzjoni tal-UE;

Il-preservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi u tal-bijodiversità

51. Jinnota bi tħassib li, kif indikat fir-rapport ta' Valutazzjoni Globali dwar il-Bijodiversità 
u s-Servizzi Ekosistemiċi tal-IPBES, in-natura qed tonqos globalment b'rata bla 
preċedent u r-rata tal-estinzjoni qed taċċelera; jilqa', għalhekk, l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tippreżenta strateġija ambizzjuża għall-bijodiversità sa Marzu 2020 – li 
għandha tiġi segwita b'azzjoni speċifika fl-2021 – li tispjega l-pożizzjoni tal-UE bil-
ħsieb li jkollha rwol ewlieni fil-15-il Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar 
id-Diversità Bijoloġika (COP15 tal-KDB) li se ssir f'Ottubru 2020 f'Kunming, iċ-Ċina, 
b'miri globali għall-protezzjoni tal-bijodiversità u objettivi ġodda li jistgħu jitkejlu biex 
jiġu indirizzati l-kawżi primarji tat-telf tal-bijodiversità fl-UE;
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52. Jinnota li t-tniġġis, l-espansjoni urbana, l-issiġillar tal-ħamrija u l-qerda tal-ħabitats 
huma kawżi ewlenin tal-qerda tal-bijodiversità; ifakkar li l-Valutazzjoni Globali dwar 
il-Bijodiversità u s-Servizzi Ekosistemiċi tal-IPBES turi li mill-1992 'il hawn is-
superfiċe taż-żoni urbani rdoppjat; jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tar-
rwol taż-żoni urbani u tal-bliet fil-preservazzjoni tal-bijodiversità biex tintuża fi skemi 
bħall-aġenda urbana għall-UE, biex tassisti fl-iżvilupp ta' politiki għall-protezzjoni tal-
bijodiversità;

53. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi sett komprensiv ta' miżuri bbażati fuq id-diliġenza 
dovuta biex tillimita l-impatt tal-konsum tal-UE fuq l-art, inkluża leġiżlazzjoni, li se 
tiżgura katini ta' provvista sostenibbli u mingħajr deforestazzjoni għall-prodotti li jiġu 
introdotti fis-suq tal-UE, kif ukoll pjan ta' azzjoni dwar iż-żejt tal-palm;

54. Jenfasizza li s-servizzi forestali u agroforestali, li huma ta' benefiċċju għall-klima u l-
bijodiversità, huma l-kompetenza tal-Istati Membri; jinnota kemm hu importanti li 
nibnu fuq l-għarfien espert tas-sidien tal-foresti meta nkunu qed nippromwovu l-
ġestjoni sostenibbli u l-użu effiċjenti tal-materja prima;

55. Jappoġġa l-iżvilupp tal-ekonomija blu peress li din tikkontribwixxi għat-tkabbir 
ekonomiku ġenerali, b'mod partikolari fir-reġjuni kostali u fil-gżejjer;

56. Jenfasizza kemm hu importanti li parti mill-fondi disponibbli tintuża biex jittaffew l-
impatti u r-riskji tal-instabilità idroloġika, l-attività sismika, l-erożjoni tal-kosta u l-
istabilità tax-xatt, li fl-aħħar għoxrin sena saru aktar prevalenti;

Ambizzjoni ta' tniġġis żero għal ambjent ħieles mit-tossiċità

57. Jistenna l-eżitu tal-kontroll tal-idoneità tal-Kummissjoni dwar is-sustanzi li jfixklu s-
sistema endokrinali, li se jikkontribwixxi għall-valutazzjoni usa' dwar jekk il-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi kimiċi hijiex qed tilħaq l-objettiv tagħha li 
tipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent billi tnaqqas kemm jista' jkun l-esponiment 
għal dawn is-sustanzi; jinnota li għalkemm il-kriterji għall-identifikazzjoni ta' sustanzi 
kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali (EDCs) huma diġà stabbiliti skont il-leġiżlazzjoni 
dwar il-PPP u l-prodotti bijoċidali, hemm bżonn ta' kawtela fl-iżvilupp u l-applikazzjoni 
ta' kriterji armonizzati f'oqsma oħra minħabba li jridu jiġbru fihom il-leġiżlazzjoni li 
tipprojbixxi l-użu ta' EDCs, il-leġiżlazzjoni li tippermetti awtorizzazzjoni soġġetta għal 
rekwiżiti stretti u l-leġiżlazzjoni li ma tirreferix b'mod espliċitu għall-EDCs, iżda 
tirregolahom permezz ta' dispożizzjonijiet ġenerali;

58. Jissottolinja li t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari se teħtieġ, fejn possibbli, l-
eliminazzjoni gradwali ta' sustanzi ta' tħassib, sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp ta' ċikli ta' 
materjali mhux tossiċi, li se jiffaċilita r-riċiklaġġ u li se jkun essenzjali biex jiġi stabbilit 
suq ta' materja prima sekondarja li jiffunzjona;

59. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibni fuq l-approċċ strateġiku għar-riskji li jirriżultaw mill-
prodotti farmaċewtiċi skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u tħejji proposta leġiżlattiva 
dwar kif tista' tiġi indirizzata b'mod determinat it-tnixxija ta' prodotti farmaċewtiċi fl-
ambjent, kemm bħala riżultat tal-proċess ta' manifattura kif ukoll tal-użu u r-rimi tal-
mediċini;
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Il-finanzjament tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-iżgurar ta' tranżizzjoni ġusta

60. Jistenna li l-mezzi baġitarji matul il-perjodu ta' programmazzjoni finanzjarja li jmiss 
ikunu proporzjonati mal-pjanijiet li jinsabu spjegati fil-Patt Ekoloġiku Ewropew; 
jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li nibqgħu nikkonċentraw b'mod qawwi fuq il-valur miżjud 
Ewropew bħala prinċipju ta' gwida; jirrifjuta li jsir tnaqqis lill-politika ta' koeżjoni, ħaġa 
li se ddgħajjef l-istrument ta' investiment prinċipali tal-UE għall-finanzjament tal-
impjiegi u t-tkabbir, il-ħolqien ta' konverġenza territorjali u l-avvanz tal-iżvilupp fil-
livell reġjonali;

61. Jinsisti li jiġu stabbiliti objettivi aktar ċari u li tingħata attenzjoni kkonċentrata fuq 
għadd iżgħar ta' indikaturi tal-prestazzjoni ta' kwalità ogħla li jiddefinixxu u jsegwu n-
nefqa relatata mal-azzjoni klimatika u li tindirizza t-telf tal-bijodiversità;

62. Jinsab imħasseb li l-flussi tad-dħul proposti għall-kontribuzzjonijiet tal-
ekoloġizzazzjoni għall-baġit tal-UE jistgħu jwasslu għal żbilanċi; jappoġġa s-sistema 
attwali ta' kontribuzzjonijiet nazzjonali u jenfasizza li l-kontribuzzjoni tal-introjtu 
nazzjonali gross (ING) hija r-riżorsa proprja l-aktar ġusta peress li hija bbażata fuq il-
kapaċità ekonomika ta' kull Stat Membru; itenni li t-tassazzjoni hija l-kompetenza 
sovrana tal-Istati Membri;

63. Jirrikonoxxi r-rwol kruċjali li għandhom l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-UE fl-
abilitazzjoni tat-tranżizzjoni ekoloġika; jieħu nota, f'dan ir-rigward, li l-BEI irdoppja l-
mira tiegħu dwar il-klima għall-2025 minn 25 % għal 50 %; jafferma mill-ġdid id-
dispjaċir tiegħu, madankollu, li l-politika l-ġdida tal-BEI dwar l-investimenti tillimita l-
appoġġ għall-gass, li għadu sors ewlieni abilitanti ta' enerġija għall-Istati Membri li 
jiddependu mill-fjuwils fossili;

64. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa kwalunkwe żvantaġġ potenzjali li jirriżulta 
mill-faċilitazzjoni ta' investimenti selettivi, inklużi dispożizzjonijiet li jillaxkaw ir-
rekwiżiti kapitali sabiex aktar fondi jiġu allokati għall-assi ekoloġiċi; jistieden lill-
Kummissjoni tieħu approċċ aktar strutturat u koerenti biex tillimita r-riskju ta' assi 
mhux rekuperabbli;

65. Itenni li għandu jiġi pprovdut appoġġ finanzjarju adegwat lir-reġjuni b'livell intensiv ta' 
karbonju u ta' faħam li jintlaqtu waqt it-tranżizzjoni tal-enerġija; jenfasizza li mhux ir-
reġjuni kollha qed jibdew mill-istess punt fit-tranżizzjoni tagħhom għal ekonomija 
newtrali għall-klima, mhux ir-reġjuni kollha għandhom l-istess għodod u mhux ir-
reġjuni kollha se jsofru l-konsegwenzi b'mod indaqs; jenfasizza, għalhekk, li huwa 
essenzjali li titwettaq tranżizzjoni li tqis il-partikolaritajiet tar-reġjuni, il-
popolazzjonijiet u s-setturi l-iktar vulnerabbli; jilqa' d-deċiżjoni tal-BEI li jislef sa 75 % 
tal-valur tal-proġetti relatati mat-tranżizzjoni ġusta lill-ifqar Stati Membri;

66. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta l-ġdid ikun 
jikkonsisti f'riżorsi addizzjonali minbarra dawk allokati għall-fondi tal-politika ta' 
koeżjoni; jinnota li l-investimenti għat-tranżizzjoni ġusta għandhom jiġu esklużi meta 
jiġu vvalutati d-defiċits nazzjonali skont il-Patt ta' Stabilità u Tkabbir, u b'hekk, 
minflok, l-awtoritajiet pubbliċi jkunu jistgħu jinvestu f'servizzi u infrastruttura;

67. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tat-
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tranżizzjonijiet, u tagħti attenzjoni partikolari lir-reġjuni l-aktar żvantaġġati, liż-żoni 
milquta minn tranżizzjoni industrijali (prinċipalment ir-reġjuni tal-minjieri tal-faħam u 
ż-żoni li jiddependu minn industriji b'livell intensiv ta' karbonju bħall-manifattura tal-
azzar), liż-żoni b'popolazzjoni baxxa u mifruxa u lit-territorji ambjentalment 
vulnerabbli;

Il-mobilizzazzjoni tar-riċerka u t-trawwim tal-innovazzjoni

68. Jenfasizza r-rwol li għandu jkollhom ir-riċerka u l-innovazzjoni fit-twettiq tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju; jissottolinja li r-riċerka u l-
innovazzjoni, inkluża r-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, jistgħu jappoġġaw is-setturi 
kollha tal-ekonomija u li l-adozzjoni ta' teknoloġiji ġodda, anke jekk mhux relatati 
b'mod dirett mal-impatti ambjentali, jista' jkollha effetti konsegwenzjali pożittivi li 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni;

69. Jenfasizza l-ħtieġa ta' politiki tar-riċerka u l-innovazzjoni biex jespandu l-aċċess għad-
dispożizzjoni ta' provvisti ta' enerġija li huma newtrali għall-klima u jippromwovuhom, 
bi prezzijiet globalment kompetittivi; jissottolinja, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' 
dimostrazzjonijiet fuq skala industrijali ta' teknoloġiji innovattivi, inkluż "faħam nadif", 
u l-ħtieġa li jiġu xprunati l-iżvilupp u l-adozzjoni min-naħa tas-suq ta' proġetti ta' qbid u 
ħżin tal-karbonju; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw 
proġetti pilota fuq skala kbira li jkollhom l-għan li jagħtu prova tal-vijabilità ta' 
teknoloġija nadifa f'perjodu ta' żmien ta' bejn ħames u għaxar snin, u minn hemm' il 
quddiem irawmu l-adozzjoni tagħhom fuq skala kbira;

70. Jissottolinja r-rwol vitali li għandu Orizzont Ewropa bħala abilitatur tal-innovazzjoni u 
r-riċerka fl-UE u l-potenzjal tal-programm f'li jgħin biex it-teknoloġiji ġodda jiġu 
introdotti fis-suq; iqis li huwa importanti li din il-kapaċità tiġi approfondita u utilizzata 
aktar sabiex tiġi appoġġata t-tranżizzjoni lejn ekonomija b'użu baxx ta' karbonju; 
jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn l-atturi tar-riċerka 
pubblika u l-atturi tas-suq industrijali sabiex tkompli tixpruna l-applikazzjoni prattika ta' 
tekniki innovattivi u trawwem l-adozzjoni rapida ta' teknoloġiji ġodda;

71. Jenfasizza l-ħtieġa ta' koordinazzjoni bejn Orizzont Ewropa u programmi oħra tal-UE 
sabiex jiġi evitat it-trikkib; iqis ukoll li huwa importanti li fi ħdan il-pjan strateġiku ta' 
Orizzont Ewropa jkun hemm livell qawwi ta' koordinazzjoni interna u ta' azzjonijiet 
kumplimentari li jinvolvu sħubijiet, missjonijiet, u komunitajiet ta' għarfien u 
innovazzjoni, sabiex jiġu sfruttati l-benefiċċji u l-effiċjenzi tal-ħidma kollaborattiva;

72. Itenni l-ħtieġa li fil-pjan strateġiku ta' Orizzont Ewropa jkun hemm enfasi fuq strateġiji 
u teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet li jkollhom l-għan li jagħtu l-ħajja mill-ġdid 
liż-żoni b'intensità ta' faħam u ta' karbonju li jkunu jinsabu fi tranżizzjoni;

73. Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol ewlieni tal-Fond ta' Innovazzjoni u tal-Fond għall-
Modernizzazzjoni fi ħdan l-EU ETS u jappella li jkun hemm żieda fl-għadd ta' kwoti 
allokati lilhom, jekk ikunu disponibbli;

"Tagħmilx ħsara" - L-integrazzjoni tas-sostenibilità fil-politiki kollha tal-UE

74. Iqis li l-akkwist pubbliku jista' jkun mutur importanti u jinnota li l-Kummissjoni se 
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tikkunsidra modi kif tista' tiffaċilita x-xiri pubbliku ekoloġiku; jemmen li l-kriterji 
sostenibbli għandhom rwol fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam tal-akkwist pubbliku, 
b'mod partikolari meta jappoġġaw l-użu effiċjenti ta' flus il-kontribwenti fuq perjodu 
itwal ta' żmien;

75. Jinnota li l-proposta pendenti tal-Kummissjoni biex isir it-8 Programm ta' Azzjoni 
Ambjentali għandha tallinja ruħha mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiffaċilita l-ilħuq tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) sabiex tagħti r-riżultati u tiżgura azzjoni 
prevedibbli u kkoordinata fir-rigward tal-politiki tal-UE dwar l-ambjent u dwar it-tibdil 
fil-klima;

76. Ifakkar fir-rwol importanti li għandu l-prinċipju ta' prekawzjoni fl-iżvilupp tal-politiki 
tal-UE; jinnota li l-approċċ tal-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni tiegħu ħareġ li 
huwa adegwat u jemmen, għalhekk, li ma hija meħtieġa l-ebda reviżjoni sabiex jiġi 
żgurat li l-miżuri fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku Ewropew huma konsistenti ma' dan il-
prinċipju;

L-UE bħala mexxejja globali

77. Jinnota li, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, l-UE trid tikkollabora mal-
firmatarji l-oħra peress li mhux se tkun tista' tindirizza b'mod determinat u effettiv l-
isfidi tad-degradazzjoni ambjentali u t-tibdil fil-klima waħedha; jenfasizza li l-UE, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, għandha tinvolvi ruħha ma' pajjiżi terzi, 
speċjalment mal-ekonomiji tal-G20, li jipproduċu madwar 80 % tal-emissjonijiet globali 
tal-gassijiet serra;

78. Jappoġġa l-proposti għal aġenda ekoloġika għall-Balkani tal-Punent; jemmen li dan, 
bħala parti mill-proċess usa' ta' tkabbir, se jikkontribwixxi biex il-pajjiżi ta' qabel l-
adeżjoni jkunu kapaċi japplikaw l-acquis fl-oqsma tal-enerġija, tal-klima, tal-
agrikoltura, tat-trasport u tal-ambjent;

79. Jenfasizza l-importanza tal-Istrateġija Konġunta UE-Afrika, speċjalment fid-dawl tal-
potenzjal enormi li għandu l-kontinent li jissalvagwardja l-bijodiversità u jillimita l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra; huwa tal-fehma li kwalunkwe strateġija għandha ttejjeb 
is-saħħa u l-benesseri tas-soċjetajiet lokali;

80. Jinsisti li jibqa' jinżamm djalogu strateġiku maċ-Ċina, b'mod partikolari bi tħejjija għas-
summit UE-Ċina ta' din is-sena f'Leipzig u għall-COP15 tal-KDB; jenfasizza, 
madankollu, ir-rwol detrimentali li kellha ċ-Ċina waqt in-negozjati fil-COP25 f'Madrid, 
speċjalment fir-rigward tat-trasparenza tal-impenji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet skont 
il-Ftehim ta' Pariġi;

81. Jirrikonoxxi l-fatt li l-isfidi klimatiċi u ambjentali globali jistgħu jsiru sors ta' kunflitt, li 
jwassal għal nuqqas ta' sigurtà tal-ikel u flussi migratorji li jistgħu jaffettwaw ukoll lill-
UE u lill-Istati Membri tagħha; jemmen, għalhekk, li l-Patt Ekoloġiku Ewropew għandu 
jiġbor fih ukoll il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-UE;

°

° °
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82. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


