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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq il-popolazzjonijiet vulnerabbli fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw
(2020/2042(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 208 u 209 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp u l-Aġenda 2030 tan-NU għall-
Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs), b'mod partikolari l-
Għanijiet 1, 10, 11 u 13,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), il-
Ftehim ta' Pariġi tal-2015, il-Mekkaniżmu Internazzjonali ta' Varsavja għal Telf u Ħsara 
(WIM) tal-2013 u l-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri tal-2015,

– wara li kkunsidra l-Aġenda tal-Inizjattiva Nansen għall-Protezzjoni ta' Persuni Spostati 
Transkonfinalment fil-Kuntest tad-Diżastri u tat-Tibdil fil-Klima, approvata f'Ġinevra 
fl-2015, u l-ħidma tal-Pjattaforma dwar l-Ispostament minħabba Diżastri (PDD),

– wara li kkunsidra t-taqsima dwar it-tibdil fil-klima u l-iżvilupp fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tat-28 ta' Novembru 2019 dwar il-Konferenza tan-NU tal-2019 dwar it-Tibdil fil-Klima 
f'Madrid (COP25)1, u b'mod partikolari l-paragrafi 50 u 106-115 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u tal-
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A9-0000/2020),

A. billi l-impatti tat-tibdil fil-klima jinkludu żidiet fil-frekwenza u l-gravità tal-maltempati, 
l-għargħar, il-valangi, il-mewġiet ta' sħana estrema, in-nixfiet, in-nirien fil-foresti u 
diżastri oħra, kif ukoll żviluppi li qed jitfaċċaw bil-mod, bħalma huma ż-żieda fil-livelli 
tal-baħar, l-erożjoni tal-kosta, is-salinizzazzjoni, il-bidliet gradwali fix-xejriet tax-xita u 
t-tnaqqis u l-ispostament tal-popolazzjonijiet ta' annimali u pjanti;

B. billi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma aktar esposti u billi l-ifqar popolazzjonijiet u dawk 
li huma diġà l-aktar vulnerabbli f'dawn il-pajjiżi jispiċċaw saħansitra affettwati agħar, 
minħabba t-tendenza li l-abitazzjonijiet tagħhom jinsabu f'żoni aktar suxxettibbli għall-
għargħar, il-valangi, in-nixfa, eċċ., minħabba li ma għandhomx il-mezzi biex iżidu r-
reżiljenza tagħhom u minħabba t-tendenza li jgħixu bl-agrikoltura, bis-sajd u 
b'attivitajiet oħra dipendenti mir-riżorsi naturali, li l-preżenza tagħhom tista' tonqos jew 

1 Testi adottati, P9_TA(2019)0079.
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saħansitra tispiċċa;

C. billi l-faqar u l-inugwaljanza huma kemm kawża kif ukoll effett tal-vulnerabbiltà; billi t-
tnaqqis tal-faqar u tal-inugwaljanza huwa għalhekk marbut ħaġa waħda mal-azzjoni 
klimatika u jrid jiggwida b'mod aktar ċar il-politika ta' żvilupp tal-UE, b'appoġġ minn 
politiki oħra tal-UE li jaffettwaw lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif stabbilit fl-
Artikolu 208 tat-TFUE;

D. billi l-vulnerabbiltà għall-impatti tat-tibdil fil-klima hija wkoll kemm kawża kif ukoll 
effett tal-kunflitti u billi l-indirizzar ta' din il-vulnerabbiltà huwa importanti ħafna għall-
prevenzjoni tal-kunflitti;

E. billi l-prinċipji bażiċi tal-Aġenda 2030 tan-NU għall-Iżvilupp Sostenibbli jinkludu li 
ħadd ma jitħalla lura u li l-ewwel jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' dawk l-aktar fil-bżonn; 
billi hija meħtieġa strateġija komprensiva għall-implimentazzjoni ta' dan fil-politiki tal-
UE relatati mal-klima;

F. billi l-faqar u l-inugwaljanza għandhom jinftiehmu f'sens wiesa' li jinkludi ċ-ċaħda tal-
aċċess għar-riżorsi vitali ta' kull tip, kif ukoll id-diskriminazzjoni, li tnaqqas l-għażliet 
possibbli tal-ħajja u l-kapaċitajiet ta' adattament; billi n-nisa, it-tfal, l-anzjani, il-persuni 
b'diżabbiltà u l-persuni indiġeni spiss ikunu soġġetti għal diskriminazzjoni;

G. billi n-nisa jbatu b'mod sproporzjonat mill-impatti tat-tibdil fil-klima, mhux l-inqas 
minħabba x-xogħol agrikolu li jagħmlu iżda wkoll minħabba d-diskriminazzjoni li 
jsofru f'termini ta' aċċess għall-art u s-servizzi, il-parteċipazzjoni fit-teħid tad-
deċiżjonijiet u r-rispett meta jibdew attivitajiet tradizzjonalment iddominati mill-irġiel; 
billi n-nisa huma wkoll rappreżentati żżejjed u bil-qawwa fost il-persuni spostati għal 
raġunijiet relatati mat-tibdil fil-klima;

H. billi l-pandemija tal-COVID-19 iżżid b'mod drastiku l-vulnerabbiltajiet fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw kemm permezz tal-impatt dirett tagħha fuq is-saħħa pubblika kif ukoll 
permezz tal-ħafna effetti ekonomiċi tagħha li huma dejjem aktar profondi; billi kemm 
il-pandemija kif ukoll it-tibdil fil-klima qed inaqqru l-finanzi pubbliċi filwaqt li fl-istess 
ħin qed iżidu l-ħtiġijiet ta' finanzjament, inkluż finanzjament għall-protezzjoni soċjali u 
s-servizzi;

I. billi l-gvernijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw jeħtiġilhom imexxu l-isforzi biex inaqqsu 
l-vulnerabbiltajiet, iżidu r-reżiljenza u jsaħħu l-kapaċitajiet ta' appoġġ, iżda l-UE, l-Istati 
Membri tagħha u pajjiżi żviluppati u emerġenti oħra jeħtiġilhom jintensifikaw b'mod 
radikali l-azzjonijiet tagħhom, peress li l-gassijiet serra fl-atmosfera li qed jikkawżaw it-
tibdil fil-klima ġew emessi kważi esklussivament minnhom, l-emissjonijiet tagħhom 
jibqgħu totalment dominanti, għandhom r-riżorsi ferm meħtieġa għal azzjoni klimatika 
effettiva- u ħadu impenji importanti f'dan ir-rigward; billi, għal dawn ir-raġunijiet 
kollha, l-UE, l-Istati Membri tagħha u l-pajjiżi żviluppati u emerġenti l-oħra għandhom 
obbligu morali li jagħmlu ħafna aktar;

J. billi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw il-pagamenti tad-dejn  ibattlu l-kapaċitajiet tagħhom 
biex jindirizzaw il-klima u kriżijiet oħra u biex jappoġġaw lill-popolazzjonijiet l-aktar 
vulnerabbli tagħhom; billi għalhekk l-isforzi internazzjonali jridu jiġu intensifikati biex 
jiġi evitat id-dejn eċċessiv u biex jippermettu ristrutturazzjoni tad-dejn b'mod ordnat;
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K. billi l-finanzjament internazzjonali tal-azzjoni klimatika fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
għadu estremament insuffiċjenti u ffukat fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet, minkejja l-
ħtieġa partikolarment urġenti għal azzjoni ta' adattament; billi, madankollu, l-isforzi 
ewlenin ta' mitigazzjoni jridu jsiru fil-pajjiżi żviluppati, fejn l-emissjonijiet huma sa 
aktar minn mitt darba ogħla per capita;

L. billi l-azzjoni ta' adattament għandha tiffoka prinċipalment fuq dawk l-aktar vulnerabbli 
u għandha tinkludi ż-żieda tar-reżiljenza tal-abitazzjonijiet tagħhom, u tal-infrastrutturi 
li jiddependu minnhom, għal fenomeni meteoroloġiċi estremi, it-titjib tas-sigurtà tal-ikel 
u tal-ilma tagħhom, l-għajnuna lill-bdiewa ż-żgħar biex jadattaw il-metodi agrikoli 
tagħhom għall-bidliet fix-xejriet tax-xita u tat-temperaturi, u l-għajnuna lill-persuni 
foqra f'żoni dejjem aktar inabitabbli biex dawn jissistemaw ruħhom band'oħra;

M. billi, skont il-Bank Dinji, sal-2050, mingħajr azzjoni konkreta dwar il-klima u l-
iżvilupp, aktar minn 143 miljun persuna fi tliet reġjuni biss (l-Amerka Latina, l-Asja 
t'Isfel u l-Afrika sub-Saħarjana) jistgħu jkunu mġiegħla jiċċaqalqu f'pajjiżhom stess biex 
jaħarbu mill-impatti tat-tibdil fil-klima li qed jevolvu bil-mod;

N. billi d-deċiżjoni tal-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fil-każ ta' Teitiota vs 
New Zealand tirrikonoxxi bażi ġuridika għall-protezzjoni tar-rifuġjati għal dawk li 
jiffaċċjaw theddida imminenti għal ħajjithom minħabba t-tibdil fil-klima;

1. Ifakkar li d-dinja tinsab ferm 'il bogħod milli tilħaq l-objettiv miftiehem skont liema t-
tisħin globali jiġi limitat għal ferm inqas minn 2 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali 
filwaqt li jitkomplew l-isforzi biex iż-żieda fit-temperatura titrażżan għal 1,5 °C; jinsab 
allarmat mill-impatti ta' dan fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jikkundanna l-falliment tal-
mexxejja dinjija li jieħdu azzjoni adegwata u jitlob lill-UE tagħmel il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew tagħha eżempju ta' azzjoni bħal din;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tħejji strateġija komprensiva għall-kontribut tal-UE biex 
tillimita l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq il-popolazzjonijiet vulnerabbli fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw permezz ta': 

– l-objettiv ta' trażżin u tnaqqis rapidu u radikali tal-emissjonijiet globali ta' gassijiet 
serra, inkluż permezz tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tagħha stess,

– it-tnaqqis tal-vulnerabbiltà ġenerali permezz tat-tnaqqis tal-faqar u l-inugwaljanza, 
kif ukoll li jiġu indirizzati l-vulnerabbiltajiet speċifiċi għall-impatti tat-tibdil fil-
klima li jirriżultaw, pereżempju, mil-lokalizzazzjoni tal-abitazzjonijiet u l-għejun 
li minnhom jgħixu n-nies, 

– żieda fl-appoġġ għall-kapaċitajiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jieħdu tali 
azzjoni b'riżorsi mobilizzati minnhom infushom u bl-għajnuna ta' finanzjament 
internazzjonali għall-klima u assistenza oħra,

– l-affermazzjoni u l-objettiv ta' rikonoxximent mifrux u vinkolanti li l-migrazzjoni 
qed issir dejjem aktar meħtieġa bħala parti mir-risposta għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, u l-proposta ta' arranġamenti internazzjonali għall-ġestjoni tal-migrazzjoni 
klimatika, 
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– żieda fil-kapaċitajiet għal risposta rapida għall-ħtiġijiet ta' għajnuna umanitarja, 
peress li t-tisħin globali inevitabbilment se jkompli jżid dawn il-ħtiġijiet;

3. Jappella għal linja baġitarja speċifika, fl-ambitu tal-Istrument ta' Viċinat, ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali, għall-azzjonijiet li 
jrażżnu u jimmaniġġjaw l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq popolazzjonijiet vulnerabbli 
f'pajjiżi li qed jiżviluppaw;

4. Iqis li l-istrateġija trid tinkludi t-tnaqqis tal-faqar u l-inugwaljanza b'mod ġenerali bħala 
mezz biex jitnaqqsu r-riskji u l-ħsara kkawżata mit-tibdil fil-klima;

5. Jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu favur it-tnaqqis tal-faqar bħala l-objettiv 
fundamentali tal-politika ta' żvilupp tal-UE u għall-implimentazzjoni tal-koerenza tal-
politiki għall-iżvilupp; biħsiebu jsaħħaħ il-kontribut tiegħu għal din l-implimentazzjoni, 
bil-ħsieb, li, b'mod partikolari, jgħin biex tissawwar risposta adegwata tal-UE għall-kriżi 
klimatika li qed tevolvi;

6. Itenni t-talba tiegħu għal impenn min-naħa tal-UE u tal-Istati Membri tagħha biex iżidu 
b'mod sinifikanti l-finanzjament għall-adattament li jagħtu u għal darb'oħra jiġbed l-
attenzjoni għall-ħtieġa ta' progress fil-kwistjoni tat-telf u l-ħsara, li għaliha għandhom 
jinġabru riżorsi addizzjonali;

7. Jitlob li jiżdied il-finanzjament tal-UE relatat mal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u li tiġi 
stabbilita azzjoni klimatika urġenti bbażata fuq il-ġeneru u ffukata fuq in-nisa u dan isir 
fit-tfassil u fl-implimentazzjoni ta' programmi ta' tħejjija, mitigazzjoni u adattament;

8. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għaż-żgħażagħ u jirrikonoxxi l-kontribut siewi tagħhom fis-
sensibilizzazzjoni globali dwar it-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li l-ġenerazzjonijiet iż-żgħar 
jingħataw aktar setgħa; jenfasizza l-importanza tad-djalogu interkulturali mal-migranti u 
r-rifuġjati sabiex titqajjem kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima kif ukoll biex jiġu miġġielda 
l-prattiki razzisti u diskriminatorji kollha kontra l-migranti;

9. Jappella biex tingħata risposta internazzjonali komuni u kkoordinata mmexxija mill-UE 
bil-għan li jsir progress fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta' rikonoxximent, protezzjoni u 
appoġġ għal persuni li huma mġiegħla jiċċaqalqu fl-istess pajjiż jew f'pajjiżi oħra, fil-
kuntest ta' diżastri u l-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima; jinkoraġġixxi lill-Unjoni 
tanalizza u tadotta approċċi ġodda, filwaqt li tikkunsidra eżempji ta' regolamentazzjoni 
fuq livell reġjonali bħall-Konvenzjoni ta' Kampala, u tippromwovi l-inkorporazzjoni, 
fost l-oħrajn, tal-Prinċipji Gwida dwar l-Ispostament Intern fil-leġiżlazzjonijiet 
nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE u ta' Stati terzi permezz ta' ftehimiet bilaterali u 
reġjonali;

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.


