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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 

ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jinnota li r-reġjuni u l-ibliet diġà wrew l-impenn tagħhom fil-konfront tal-ġlieda kontra 

t-tibdil fil-klima fil-kapaċità tagħhom bħala kontributuri ewlenin fl-Aġenda ta' Azzjoni 

Lima-Pariġi (LPAA) u fl-inizjattivi taż-Żona tal-Atturi Mhux Statali għall-Azzjoni 

Klimatika (NAZCA); jilqa' pożittivament l-inizjattivi bħall-Patt tas-Sindki għall-Klima 

u l-Enerġija, inklużi l-Inizjattiva dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima (l-inizjattiva 

"Is-Sindki Jadattaw"), il-Memorandum ta' Qbil "Under 2 Degrees" u l-inizjattiva 

"RegionsAdapt"; jinkoraġġixxi lil numru akbar ta' bliet tal-UE jingħaqdu f'dawn l-

inizjattivi u jimpenjaw ruħhom favur azzjoni klimatika ambizzjuża; jemmen li l-

kontribut ta' dawn l-inizjattivi jmissu jkun rikonoxxut u mħeġġeġ mill-gvernijiet 

sottonazzjonali u nazzjonali kif ukoll mill-organizzazzjonijiet intergovernattivi; 

2. Jinnota li l-awtoritajiet lokali huma responsabbli mill-implimentazzjoni tal-maġġor parti 

tal-miżuri ta' mitigazzjoni u adattament rigward it-tibdil fil-klima u mill-biċċa l-kbira 

tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-suġġett; jisħaq fuq il-bżonn li tittieħed azzjoni f'dawn l-

oqsma: l-urbanistika, il-mobilità, it-trasport u l-infrastruttura pubbliċi, ir-rendiment tal-

bini fl-użu tal-enerġija, il-kampanji ta' edukazzjoni, l-ibliet intelliġenti, il-grilji 

intelliġenti u s-sussidji reġjonali, bil-għan li jiġi implimentat il-Ftehim ta' Pariġi; 

3. Jinnota li llum il-ġurnata l-maġġoranza tal-Ewropej tgħix fl-ibliet; jinnota wkoll li l-

opzjonijiet li dawk responsabbli għall-ibliet jagħżlu fil-qasam tal-infrastrutturi urbani se 

jkollhom impatt fuq il-kapaċità tar-reżistenza tal-ibliet għat-tibdil fil-klima, issa li x-xita 

aktar frekwenti, l-għargħar u l-mewġ tas-sħana se jkunu fost l-isfidi li probabbilment se 

jkollhom jiffaċċjaw iċ-ċittadini Ewropej bħala konsegwenza tat-tibdil fil-klima; 

4. Jenfasizza l-fatt li l-ibliet, il-kumpaniji u l-atturi mhux statali l-oħra għandhom potenzjal 

ta' mitigazzjoni fil-firxa ta' 2,5-4 biljun tunnellata CO2 sal-20201, aktar milli temetti l-

Indja f'sena, u li dan huwa simili fil-kobor għall-4-6 biljun tunnellata CO2 li n-NU 

jipproġettaw li l-kontributi maħsubin determinati fil-livell nazzjonali (INDCs), adottati 

f'Pariġi, se jnaqqsu sal-2030, jiġifieri sa għaxar snin wara; 

5. Jenfasizza li r-reġjuni u l-ibliet jiżvolġu rwol ewlieni fl-indirizzar tat-tibdil fil-klima, li 

waħedhom kapaċi jnaqqsu l-emissjonijiet globali b'5 % biex ikunu konformi mal-

Ftehim ta' Pariġi, u li, bi qbil ma' saffi oħra tal-gvern u tas-settur privat, dawn jistgħu 

potenzjalment inaqqsu l-emissjonijiet globali b'46 %2; 

6. Ifakkar li s-settur tat-trasport huwa responsabbli mill-emissjonijiet tal-gassijiet serra kif 

ukoll minn sustanzi li jniġġsu fl-arja u li huma perikolużi għas-saħħa, filwaqt li l-

konċentrazzjoni tagħhom fl-arja urbana hija rregolata mid-Direttiva (UE) 2012/2016 

dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi3; 

                                                 
1 Rapport "Global Gender and Climate Alliance (GGCA)", Diċembru 2015. 
2 Studju Arup bit-titolu "Deadline 2020. How cities will get the job done".  

http://www.c40.org/researches/deadline-2020 
3 Id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-
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7. Ifakkar li l-Artikolu 7(2) tal-Ftehim ta' Pariġi jirrikonoxxi li l-adattament huwa sfida 

globali li jiffaċċjaw id-dimensjonijiet lokali, sottonazzjonali, nazzjonali, reġjonali u 

internazzjonali kollha; 

8. Jirrikonoxxi li azzjoni mill-awtoritajiet lokali hija essenzjali biex il-gvernijiet ikunu 

jistgħu jimplimentaw l-impenji tagħhom fi ħdan qafas ta' azzjoni klimatika globali; 

9. Jenfasizza li l-atturi mhux statali qed isiru element prinċipali tar-reġim tal-klima ta' 

wara l-Ftehim ta' Pariġi u tal-proċess tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC); jenfasizza li dawn jistgħu jagħtu kontributi siewja fid-

djalogu faċilitattiv u fir-rendikont globali, u jistgħu jikkontribwixxu għal proċess ta' 

rieżami aktar effikaċi fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi; 

10. Jitlob li tissaħħaħ kemm l-azzjoni individwali kif ukoll l-azzjoni koordinata fil-livell tal-

UE, reġjonali u lokali għall-adattament għall-impatt tat-tibdil fil-klima; 

11. Jenfasizza li l-ibliet qed imexxu t-tfassil tal-politika urbanistika, bil-kapaċità li jgħaqqdu 

l-inizjattivi mal-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali u jiffukaw fuq l-inizjattivi bl-akbar 

impatt; jitlob l-involviment aktar intens tal-gvern lokali fil-proċess deċiżjonali tal-UE; 

12. Jinnota li s-sindki tal-ibliet iridu jagħtu kont ta' għemilhom quddiem l-elettorat tagħhom 

fir-rigward tad-deċiżjonijiet li jieħdu, u jistgħu jaġixxu b'mod aktar effikaċi u malajr, u 

ħafna drabi b'riżultati immedjati u li jħallu impatt; 

13. Jitlob governanza ġdida li tkun tista' tiggarantixxi fondi għall-azzjoni klimatika u 

integrazzjoni aħjar tar-reġjuni u tal-ibliet u l-korpi rappreżentattivi tagħhom, bħall-

Kumitat tar-Reġjuni fil-livell tal-UE, fi ħdan il-proċess tal-UNFCCC, sabiex jiġi 

stabbilit djalogu dirett u permanenti bejn il-livelli differenti, li jibda fil-livell lokali u 

reġjonali; jinnota li t-tħabbira tal-irtirar tal-Istati Uniti mill-Ftehim ta' Pariġi ġiegħlet lil 

bosta stati u bliet tal-Istati Uniti jtennu l-impenn tagħhom għar-rispett tal-kontribut 

determinat fil-livell nazzjonali (NDC) biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-Istati Uniti b'26 sa 

28 % sal-2025 meta mqabbla mal-livelli tagħhom fl-2005, u li, fid-dawl tal-kuntest 

partikolari, l-awtoritajiet lokali u sottonazzjonali għandhom jiffurmaw parti integrali tal-

proċess tal-UNFCCC, ħalli l-pożizzjonijiet tagħhom ikunu rappreżentati fi ħdan il-

proċess u t-tixrid tal-aħjar prattiki lokali ikun faċilitat fir-rigward tal-mitigazzjoni tat-

tibdil fil-klima u tal-adattament għalih; 

14. Jisħaq fuq il-bżonn ta' riferiment ċar għar-rwol tal-gvernijiet lokali u reġjonali fl-ambitu 

tal-Ftehim ta' Pariġi bil-għan li tkun żgurata tweġiba fit-tul għat-tibdil fil-klima; 

jissottolinja li l-UE għandha taħdem fuq il-post mal-ibliet u mar-reġjuni sabiex ir-

reġjuni u l-ibliet tal-UE jsiru konnessi b'mod aħjar u aktar sostenibbli, toħloq 

muniċipalitajiet effiċjenti fl-enerġija u tiżviluppa netwerks tat-trasport urban aktar 

intelliġenti; 

15. Jirrimarka li, sal-2030, kważi 60 % tal-popolazzjoni dinjija se tkun qed tgħix f'żoni 

urbani; jinnota li l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG) nru 11 ("li l-ibliet u l-

insedjamenti umani jsiru inklużivi, siguri, reżiljenti u sostenibbli"), jimmira li sal-2020 

                                                 
emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-

Direttiva 2001/81/KE (ĠU L 344, 17.12.2016, p. 1). 
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jżid sostanzjalment in-numru ta' bliet u insedjamenti umani li adottaw u implimentaw 

politiki u pjanijiet integrati għall-inklużjoni, l-effiċjenza tar-riżorsi, il-mitigazzjoni u l-

adattament għat-tibdil fil-klima u r-reżiljenza għad-diżastri, u jiżviluppa u jimplimenta, 

skont il-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri 2015-2030, ġestjoni 

olistika tar-riskju ta' diżastri, fuq kull livell; jinnota li, skont il-World Urbanisation 

Prospects tal-2014 tan-NU, 54 % tal-popolazzjoni dinjija tgħix f'żoni urbani fl-2014, 

waqt li fl-1950 din iċ-ċifra kienet ta' 30 %. jinnota li huwa stmat li fl-2050 din iċ-ċifra 

se tilħaq is-66 %; 

16. Jitlob li l-istruttura globali l-ġdida tkun tinvolvi formalment lill-awtoritajiet lokali u 

reġjonali fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni ċar dwar il-klima għall-

Ftehim ta' Pariġi; jisħaq fuq il-fatt li din l-istruttura trid timmonitorja objettivi 

vinkolanti, timmonitorja l-progress permezz ta' mekkaniżmi ta' evalwazzjoni u tipprovdi 

strumenti finanzjarji adattati sabiex l-impenji jinbidlu f'riżultati tanġibbli; 

17. Jitlob il-promozzjoni ta' koordinament bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha, u t-

trawwim tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, tal-partijiet interessati fil-qasam soċjali u 

ekonomiku; 

18. Jitlob li jiġi implimentat pjan direzzjonali ta' adattament li jimmonitorja l-azzjoni 

klimatika reġjonali u lokali u li jinkorpora l-aħħar data dwar l-azzjoni ta' adattament fl-

UE, inkluż għar-rapportar dwar il-kontributi determinati fil-livell nazzjonali tal-UE 

(NDCs tal-UE); 

19. Jinsab imħasseb bil-fatt li ż-żieda fil-fenomeni meteoroloġiċi estremi, bħall-mewġ ta' 

sħana, il-maltempati qawwijin, l-għargħar u n-nixfa, hija konsegwenza diretta tat-tibdil 

fil-klima kkawżat mill-bniedem, se tkompli tħalli impatt negattiv fuq bosta nħawi tal-

Ewropa u bi frekwenza akbar, u b'hekk il-persuni, in-natura u l-ekosistemi li jgħixu 

fihom isiru aktar vulnerabbli sakemm ma jittiħdux miżuri konkreti u ċ-ċiklu idroloġiku 

jinġieb għal li kien; jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-investimenti fl-infrastruttura 

ekoloġika li jistgħu jgħinu lill-ibliet jibqgħu friski u jagħtu protezzjoni jew sokkors 

matul fenomeni meteoroloġiċi estremi; jinnota li l-ibliet u r-reġjuni huma interkonnessi 

u jiddependu minn bliet u reġjuni oħra biex jipprovdulhom is-servizzi essenzjali bħall-

ikel, l-ilma u l-enerġija u l-infrastruttura li tipprovdihom; jenfasizza li l-ippjanar u l-

iżvilupp ta' adattament effikaċi jirrikjedu informazzjoni soda dwar ir-riskji klimatiċi 

futuri li tiffaċċja belt u dwar kif dan jirriżulta f'vulnerabbiltajiet fiżiċi u ekonomiċi; 

ifakkar li għad hemm bliet mingħajr informazzjoni speċifika għalihom dwar ir-riskju 

klimatiku li tinforma lill-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-ippjanar u l-iżvilupp 

fil-livell lokali, u, biex dan jintlaħaq, jinħtieġ approċċ konġunt u komprensiv li jgħaqqad 

id-djalogu u s-sħubijiet li jaqsmu s-setturi u l-livelli governattivi; jitlob li jingħata 

appoġġ integrat tal-UE sabiex jitjiebu s-solidarjetà u l-iskambju tal-aħjar prattiki fost l-

Istati Membri u li jiġi żgurat li r-reġjuni l-aktar milquta mit-tibdil fil-klima jkunu kapaċi 

jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jadattaw; 

20. Iħeġġeġ lir-reġjuni u lill-ibliet jadottaw pjanijiet speċifiċi fil-qasam tal-adattament, li 

jiggarantixxu t-tnaqqis tal-vulnerabbiltà tagħhom fil-konfront tat-tibdil fil-klima; 

21. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-investimenti fl-infrastruttura ekoloġika li jistgħu jgħinu 

lill-ibliet inaqqsu t-temperaturi u jagħtu protezzjoni jew sokkors matul fenomeni 

meteoroloġiċi estremi; 



 

PE607.983v02-00 6/14 AD\1139783MT.docx 

MT 

22. Jinnota li, b'mod partikolari, iż-żieda fil-kopertura ta' veġetazzjoni ta' siġar u arbuxelli 

fl-ibliet, b'għażla bir-reqqa ta' speċijiet xierqa għal żona partikolari, tnaqqas il-fluss tas-

sħana sensibbli u t-temperatura tal-arja, u b'hekk ittejjeb b'mod effikaċi l-mikroklima 

tal-ibliet u l-kumdità termika tal-bniedem; jemmen li din il-kunsiderazzjoni għandha 

tkun il-bażi għall-ippjanar tal-użu tal-art u l-proġetti urbanistiċi tal-ibliet tal-UE; 

23. Jisħaq fuq il-bżonn li r-reġjuni jimplimentaw u jaġġornaw, fuq bażi regolari, il-

programmi reġjonali li fihom miżuri li jaġevolaw l-adattament adegwat biex ikunu 

miġġielda l-effetti tat-tibdil fil-klima, u li r-reġjuni kollha jridu jikkooperaw fil-

formulazzjoni ta' pjanijiet għall-adattament għall-impatt tat-tibdil fil-klima u fl-iżvilupp 

ta' pjanijiet integrati għall-ġestjoni taż-żoni kostali u tar-riżorsi tal-ilma; 

24. Ifakkar li l-istrateġija tal-UE dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima (COM(2013)0216) 

tidentifika tliet objettivi kbar u azzjonijiet rispettivi: 1) il-promozzjoni tal-azzjoni min-

naħa tal-Istati Membri; 2) l-inkoraġġiment tal-Istati Membri biex jadottaw strateġiji ta' 

adattament komprensivi; u 3) l-għoti ta' fondi LIFE b'appoġġ għall-bini tal-kapaċitajiet 

u għall-intensifikazzjoni tal-azzjoni ta' adattament fl-Ewropa (2013-2020); 

25. Ifakkar li bil-għan li jiġu rispettati l-obbligi li jirriżultaw mill-Ftehim ta' Pariġi, mhux 

biss jeħtieġ li l-emissjonijiet jitnaqqsu, iżda l-kapaċità ta' assorbiment ta' CO2 mill-

ħamrija trid tiżdied, ħalli sat-tieni nofs tas-seklu ssir tneħħija netta ta' CO2 mill-

atmosfera; 

26. Jitlob żieda fil-protezzjoni ta' foresti urbani eżistenti u dawk stabbiliti dan l-aħħar fir-

reġjuni tal-UE, fid-dawl tal-importanza li dawn għandhom matul il-ħin liberu tal-

popolazzjonijiet lokali u, f'xi nħawi, fl-għoti u fil-konservazzjoni tas-sorsi tal-ilma tax-

xorb; jemmen li l-muniċipalitajiet għandhom jipprovdu l-appoġġ kollu meħtieġ biex 

iżommu dawn l-ekosistemi u s-servizzi tagħhom u jipprevjenu kull attività li tista' 

twassal għad-deterjorament tagħhom; 

27. Isostni li biex tiżdied ir-reżiljenza tas-soċjetà u tal-inħawi fejn jgħixu n-nies, bil-għan li 

jkunu indirizzati l-effetti inevitabbli tat-tibdil fil-klima, jeħtieġ li jittieħed numru ta' 

miżuri, inkluż użu aktar effiċjenti u razzjonali tal-ilma (il-miżuri ta' adattament relatati 

mal-ilma jmissu jkollhom prijorità, eżatt bħall-miżuri ta' mitigazzjoni li diġà qed 

jittieħdu fir-rigward tal-karbonju) u azzjoni fiż-żoni kostali; jiġu żviluppati strateġiji 

bbażati fuq l-urbanistika ekoloġika, b'attenzjoni partikolari fuq id-difiża mill-għargħar; 

ikunu mobilizzati l-kompetenzi tekniċi u r-riżorsi għall-adattament tal-għelejjel u għall-

ġestjoni tal-foresti biex ikunu indirizzati l-problemi tan-nixfa u tan-nirien; u tiżdied il-

konnettività fost l-ekosistemi biex l-ispeċijiet jitħeġġu jpassu; 

28. Jirrikonoxxi l-bżonn tal-miżuri ta' adattament biex jinkisbu koordinament u koerenza 

fil-livell kollha tal-ippjanar u tal-ġestjoni, u li huwa importanti li jiġu żgurati approċċi 

konġunti u koerenza sħiħa bejn l-istrateġiji nazzjonali ta' adattament u l-pjanijiet tal-

ġestjoni lokali tar-riskju; 

29. Jirrimarka li l-vulnerabbiltà tal-individwi fil-konfront tal-effetti tat-tibdil fil-klima, 

b'mod speċjali l-hekk imsejħa fenomeni estremi, hija fil-biċċa l-kbira ddeterminata mill-

kapaċità tagħha ta' aċċess għal riżorsi bażiċi bħall-enerġija u l-ilma;  u, fid-dawl ta' dan, 

jitlob lill-awtoritajiet pubbliċi jiggarantixxu l-aċċess għal dawk iż-żewġ riżorsi bażiċi; 
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30. Jinnota li ħmistax-il Stat Membru biss adottaw pjan ta' azzjoni u strateġija ta' 

adattament, bi ftit miżuri konkreti fuq il-post; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu mmonitorjati u 

evalwati l-istrateġiji ta' adattament u l-pjanijiet ta' azzjoni kollha dwar il-prevenzjoni 

tar-riskju, il-ġestjoni tal-għargħar u tal-ilma;  

31. Jirrikonoxxi li ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi hija fundamentali għall-finijiet ta' 

mitigazzjoni u ta' adattament, sabiex jiġu identifikati prijoritajiet konġunti; jitlob li l-

istrateġiji lokali integrati jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi, u jibnu r-reżiljenza u 

jadattaw għall-impatt tat-tibdil fil-klima fiż-żoni l-aktar milquta; 

32. Huwa tal-fehma li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jieħdu azzjoni integrata u 

fit-tul dwar il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih fil-livell lokali; 

33. Iqis li l-awtoritajiet lokali u sottonazzjonali għandhom ikunu jistgħu jiddefinixxu b'mod 

ċar l-impenji tagħhom f'termini ta' mitigazzjoni u adattament, kif għamlu n-nazzjonijiet 

permezz tal-kontributi determinati fuq livell nazzjonali, bil-għan li jikkontribwixxu 

b'mod sod u trasparenti, ibda minn proċessi ta' monitoraġġ, rapportar u verifikazzjoni 

(MRV) bir-reqqa, permezz ta' inizjattivi għall-Patt Globali tas-Sindki għall-Klima u l-

Enerġija; jappella għall-ħolqien ta' sistema ta' kontributi determinati fil-livell lokali, li 

tkun attwata f'rabta diretta u b'mod kumplementari mal-kontributi determinati fil-livell 

nazzjonali; iqis li tali kontributi, sew jekk nazzjonali, sottonazzjonali, reġjonali jew 

lokali, għandhom jimxu fuq modalitajiet, proċeduri u linji gwida komuni, skont il-każ, 

bil-għan li tkun żgurata t-trasparenza tal-azzjoni u tal-appoġġ; 

34. Ifakkar li mill-inqas 20 % tal-baġit tal-UE għall-2014-2020 (madwar EUR 212-il biljun) 

għandu jintefaq fuq azzjoni relatata mal-klima; jinnota li fir-Rapport Speċjali 

Nru 31/2016, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tqis li hemm riskju serju li ma tintlaħaqx il-

mira tal-20 % jekk ma jsir l-ebda sforz addizzjonali biex ikun indirizzat it-tibdil fil-

klima, filwaqt li tirrikonoxxi li l-adozzjoni tal-mira rriżultat f'aktar finanzjament tal-

azzjoni klimatika, u li hu aktar iffukat, fl-ambitu ta' wħud mill-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' 

Koeżjoni, iżda f'ċerti oqsma, bħall-Fond Soċjali Ewropew, l-agrikoltura, l-iżvilupp 

rurali u s-sajd, kollox baqa' miexi bħal qabel (li jfisser li ma kien hemm l-ebda bidla 

f'ġieħ l-azzjoni klimatika); 

35. Jilqa' l-inklużjoni tal-objettivi tematiċi TO4, TO5 u TO6 fost il-kriterji għall-

allokazzjoni ta' finanzjament tal-koeżjoni; ifakkar li, skont il-Qorti Ewropea tal-

Awdituri, l-impenn li jiżgura li mill-inqas 20 % tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 

jintefaq fuq azzjonijiet klimatiċi fil-perjodu 2014-2020 jaf ma jintlaħaqx jekk ma 

jitteħdux miżuri komplementari;  

36. Jenfasizza n-nuqqas ta' sistema ta' rappurtar dwar il-proporzjon tal-Fondi Strutturali u ta' 

Koeżjoni allokati għall-azzjonijiet ta' mitigazzjoni u adattament min-naħa tal-

awtoritajiet lokali; 

37. Jitlob lill-Kummissjoni tpoġġi obbligu fuq l-Istati Membri li jindikaw il-perċentwal tal-

fondi tal-UE minfuqa fil-livell lokali biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett 

ta' serra u biex jiġi żgurat l-adattament spazjali għat-tibdil fil-klima; 

38. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-BEI u lill-Istati Membri jsaħħu l-kapaċità 



 

PE607.983v02-00 8/14 AD\1139783MT.docx 

MT 

amministrattiva tar-reġjuni u tal-ibliet biex huma jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ tal-

opportunitajiet ta' finanzjament pubbliċi u privati disponibbli fil-livell tal-UE; jenfasizza 

l-ħtieġa ta' assistenza finanzjarja mtejba biex l-awtoritajiet lokali u reġjonali jiġu 

megħjuna jimplimentaw miżuri klimatiċi koerenti; jemmen li l-faċilitajiet finanzjarji 

bħall-fondi globali għall-klima għandhom ikunu aċċessibbli b'mod dirett għall-

awtoritajiet lokali; 

39. Huwa konxju mill-problemi li jħabbtu wiċċhom magħhom il-muniċipalitajiet u r-reġjuni 

li s'issa kienu dipendenti għalkollox f'termini ekonomiċi fuq l-estrazzjoni ta' sorsi tal-

enerġija konvenzjonali bħall-faħam u jitlob li jkun hemm programmi ta' finanzjament 

Ewropej biex jappoġġaw it-trasformazzjoni strutturali tagħhom; 

40. Jistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jagħmlu dak kollu li jistgħu biex iwaqqfu 

fondi pubbliċi li jistgħu jintużaw, pereżempju, biex jippromwovu l-iżvilupp tal-enerġija 

rinnovabbli, jiddeċentralizzaw in-netwerks u jinkoraġġixxu l-użu ta' elettriku ġġenerat 

mill-konsumatur; 

41. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet pubbliċi biex jirreġistraw l-azzjonijiet li jżidu l-vulnerabilità u 

l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, u biex jagħtu inċentivi fiskali għall-

azzjonijiet li jippromwovu l-adattament għat-tibdil fil-klima u t-tnaqqis tal-

emissjonijiet; 

42. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi stimolata t-tranżizzjoni tal-enerġija u l-investiment lokali fil-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-miżuri ta' adattament, billi jiġu ssimplifikati r-

regolamenti, titnaqqas il-burokrazija, ikunu permessi soluzzjonijiet innovattivi, u 

inkoraġġuti sħubiji ma' komunitajiet lokali u s-soċjetà ċivili, bil-għan li tiġi promossa 

azzjoni klimatika; jitlob li jittieħdu inizjattivi nazzjonali biex iqajmu kuxjenza fost iċ-

ċittadini dwar l-effett tat-tibdil fil-klima; 

43. Jenfasizza l-importanza tal-edukazzjoni fil-protezzjoni tal-klima u jitlob li jkun hemm 

miżuri suffiċjenti għall-muniċipalitajiet u l-iskejjel biex ikun iggarantit l-għarfien espert 

rekwiżit; 

44. Jilqa' l-inizjattivi tal-ibliet, bħal bliet intelliġenti u grilja intelliġenti, li jfittxu li jnaqqsu 

l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u jżidu l-effiċjenza tar-riżorsi billi jindirizzaw 

it-tibdil fil-klima, jiksbu tkabbir ekoloġiku u jippromwovu ż-żoni konnessi permezz tas-

sistemi tat-trasport pubbliku; jenfasizza li r-reġjuni jeħtieġ li jtejbu l-arranġamenti tal-

ibliet ekoloġiċi bl-għan li jkun hemm tkabbir ekoloġiku urban nazzjonali, peress li l-

ibliet jipproduċu ħafna emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, u li s-soluzzjonijiet 

bħall-grilji intelliġenti joffru l-potenzjal li l-enerġija titwassal b'mod aktar effiċjenti fid-

djar u fil-binjiet, u b'hekk titjieb l-effiċjenza fil-konsum tal-enerġija; 

45. Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti biex jorjentaw il-produzzjoni agrikola u forestali 

lejn attivitajiet li jservu biex inaqqsu l-emissjonijiet diretti u indiretti ta' gassijiet b'effett 

ta' serra, u biex ifasslu pjanijiet favur żieda gradwali fil-kapaċità tal-assorbiment tal-

ħamrija;  

46. Jilqa' l-qligħ ekonomiku potenzjali għall-ibliet li jiżvolġu rwol mexxej fl-infrastruttura 

b'livell baxx ta' karbonju, fosthom tnaqqis fl-ispejjeż tal-elettriku, tnaqqis fl-ispejjeż tal-

manutenzjoni u tnaqqis fl-infiq fuq is-saħħa pubblika, minħabba li s-saħħa titjieb meta 
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jonqsu s-sustanzi niġġiesa; 

47. Ifakkar li l-proġetti dwar l-enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira, bħal proġetti ta' 

komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli u awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli, jistgħu 

jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi; 

48. Jenfasizza l-importanza li l-ibliet jieħdu rwol ewlieni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima 

billi jippromwovu l-użu tat-trasport pubbliku, inkluż it-trasport ferrovjarju; jinnota li l-

konġestjoni fit-toroq hija sors ewlieni tal-emissjonijiet tal-karbonju; jenfasizza li l-UE 

trid taħdem fuq il-post mal-ibliet u r-reġjuni sabiex ir-reġjuni u l-ibliet tal-UE jsiru aktar 

effiċjenti fl-enerġija u konnessi b'mod aħjar, sabiex jiġu żviluppati netwerks tat-trasport 

urban aktar intelliġenti għal dinja aktar reżiljenti għall-klima; 

49. Ifakkar li t-trasport jipproduċi mhux biss emissjonijiet b'impatt sinifikanti fuq is-saħħa, 

iżda wkoll emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra; huwa tal-fehma li r-reġjuni u l-

ibliet għandhom potenzjal enormi li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 

mit-trasport billi jqisuhom aktar fl-ippjanar tat-trasport; jenfasizza l-ħtieġa ta' 

finanzjament għal inizjattivi li jiffaċilitaw il-mobilità lokali u reġjonali b'livell baxx ta' 

karbonju; 

50. Jistieden lill-awtoritajiet lokali biex jimplimentaw pjanijiet fl-oqsma tat-trasport u l-

loġistika sabiex jippromwovu t-trasport bl-elettriku pubbliku u privat, fosthom billi 

jistabbilixxu żoni li fihom ikunu jistgħu jintużaw biss ir-roti u l-vetturi elettriċi u billi 

jipprovdu għadd suffiċjenti ta' punti ta' ċċarġjar aċċessibbli faċilment; 

51. Jitlob sejħa għal offerti għal għadd ta' reġjuni mudelli bl-għan li titwettaq riċerka fuq 

sistema tat-trasport intelliġenti u interkonnessa bejn l-ibliet u ż-żoni rurali, billi 

jirrikonoxxi l-importanza partikolari tas-settur tat-trasport; 

52. Isejjaħ lill-Kummissjoni Ewropea sabiex il-Programm Orizzont 2020 isaħħaħ l-

attenzjoni tiegħu u l-finanzjament għal proġetti ta' innovazzjoni u riċerka fil-qasam tal-

ekonomija ċirkolari u tal-ibliet sostenibbli; 

53. Itenni l-ħtieġa li r-reġjuni jimplimentaw id-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-

bini fl-użu tal-enerġija1 u d-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija2; 

54. Jistieden lill-awtoritajiet lokali jagħmlu kampanji ta' informazzjoni, anke 

b'kollaborazzjoni ma' rappreżentanti ta' stabbilimenti tal-ikel, biex iqajmu kuxjenza 

dwar l-impronta tal-karbonju tal-ikel, bl-għan li jedukaw lin-nies dwar dieta tajba għas-

saħħa u biex iħeġġuhom jieklu ikel b'impatt baxx fuq il-klima; 

55. Jenfasizza li l-ikel staġjonali prodott lokalment jista' jnaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet 

b'effett ta' serra mit-trasport, u b'hekk inaqqas l-impronta tal-karbonju ġenerali tal-ikel; 

jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-produzzjoni tal-ikel sostenibbli lokali u reġjonali; 

                                                 
1 Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-

użu tal-enerġija (ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13). 
2 Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-

enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE 

(ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1). 
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56. Jitlob li jissaħħu s-sħubiji bejn l-UE u l-gvernijiet lokali u reġjonali biex ikunu rinforzati 

l-proċeduri li jaċċelleraw l-azzjoni klimatika lokali fil-qafas tal-ekonomija ċirkolari, 

sabiex jitnaqqas l-iskart, jiġi kkontrollat it-tibdil fil-klima u sabiex ir-riżorsi jintużaw 

b'mod aktar effiċjenti; 

57. Jenfasizza li l-ekonomija ċirkolari tikkostitwixxi għodda li għandha potenzjal enormi li 

ttejjeb is-sostenibilità fl-ibliet u jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-ibliet fl-istrateġija 

tal-ekonomija ċirkolari; 

58. Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti jittrattaw il-problema tal-iskart bl-għan li titwettaq 

l-ekonomija ċirkolari u jippromwovu modi oħra ta' rimi apparti l-inċinerazzjoni fil-każ 

tal-iskart li ma jistax jiġi riċiklat jew użat mill-ġdid; 

59. Jitlob lill-Kummissjoni tfittex modi biex ittejjeb il-kooperazzjoni internazzjonali bejn ir-

reġjuni u l-atturi fil-livell lokali sabiex jiġu skambjati l-aħjar prattiki u t-tagħlimiet 

meħuda biex jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi; 

60. Jitlob lill-gvernijiet nazzjonali biex jgħinu lill-ibliet u lir-reġjuni jwettqu l-impenji 

internazzjonali sabiex jappoġġaw l-inizjattivi tal-klima u tal-enerġija fil-livell lokali u 

reġjonali; 

61. Jistieden lill-ibliet u lir-reġjuni jiżvolġu rwol mexxej fil-promozzjoni tal-effiċjenza 

enerġetika u fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli sabiex inaqqsu l-emissjonijiet ta' 

gassijiet b'effett ta' serra u t-tniġġis fl-arja; jinnota li r-reġjuni u l-ibliet jista' jkollhom 

rwol ewlieni fid-dekarbonizzazzjoni tas-soċjetà u li l-involviment tagħhom fil-ħolqien 

ta' sistema enerġetika bbażata fuq l-enerġija rinnovabbli għandu jkun prijorità għall-UE 

u għall-Istati Membri individwali; 

62. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima li 

jabbozza rapport speċjali dwar l-ibliet u l-klima fl-2023, impenn li se jwassal għal aktar 

riċerka dwar l-importanza tal-ibliet fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; jistieden lill-

Kummissjoni tieħu sehem attiv fit-tfassil ta' dan ir-rapport, u tippromovi viżjoni 

territorjali f'ħafna livelli tal-azzjoni klimatika; jemmen li l-ibliet għandhom jagħtu 

kontribut fir-Rapport dwar il-Klima Dinjija tal-2018; jemmen li l-ibliet u r-reġjuni 

jistgħu jinfluwenzaw it-tfassil tal-politika wara l-Ftehim ta' Pariġi u jimplimentaw 

approċċ strateġiku għall-indirizzar tat-tisħin globali u jappoġġaw il-miżuri ta' 

mitigazzjoni u ta' adattament fiż-żoni urbani, li fihom tgħix aktar minn nofs il-

popolazzjoni tad-dinja; 

63. Jirrikonoxxi r-responsabilità speċjali tal-ibliet fl-indirizzar tat-tibdil fil-klima, meta 

jitqies li l-ibliet jipproduċu 70% tal-emissjonijiet globali tas-CO2; jemmen li l-impenji li 

saru fid-Dikjarazzjoni tal-Kunsill tal-Belt ta' Pariġi fl-2015 se jintlaħqu biss permezz ta' 

involviment mal-Patt Globali tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija u l-adozzjoni mifruxa 

ta' pjanijiet ta' azzjoni mill-ibliet fl-UE kollha; jistieden lill-Kummissjoni tgħin biex 

tkun żgurata, kull fejn ikun meħtieġ, l-integrazzjoni b'suċċess tal-"Compact of Mayors" 

u l-Patt tas-Sindki, li bdiet fit-22 ta' Ġunju 2016. 

64. Jinnota li matul it-22 Konferenza tal-Partijiet f'Marrakesh, l-awtoritajiet lokali u 

reġjonali żviluppaw il-Pjan Direzzjonali għall-Azzjoni ta' Marrakesh, li jenfasizza l-

ħtieġa ta' involviment aktar dirett min-naħa tal-awtoritajiet lokali, li għandhom jiġu 
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rikonoxxuti formalment bħala parti mid-diskussjoni uffiċjali dwar it-tibdil fil-klima, u 

mhux jitqiesu fl-istess livell ta' atturi oħra mhux statali, bħall-NGOs u s-settur privat; 

65. Jenfasizza li l-awtoritajiet pubbliċi bħala konsumaturi tal-enerġija għandhom jagħtu 

eżempju, u jitlob li l-Fondi Strutturali jkunu ffokati jew miżjuda bl-għan li tiġi 

promossa l-effiċjenza enerġetika fil-binjiet pubbliċi u l-awtosuffiċjenza tal-

muniċipalitajiet permezz tal-enerġija rinnovabbli; 

66. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu skemi pilota u mudelli tal-

awtoġestjoni enerġetika fil-livell lokali, mudelli bbażati fuq sistemi distributtivi li l-

benefiċċji ekonomiċi tagħhom jintużaw biex jiffinanzjaw installazzjonijiet ġodda li 

jnaqqsu l-impatt fuq l-ambjent; 

67. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-koordinazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni 

u l-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri, ir-reġjuni, il-komunitajiet lokali u l-ibliet; 

68. Jinsab iddispjaċut bil-valutazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tal-2016, li l-għan tal-

UE li tonfoq 20 % mill-baġit tagħha fil-perjodu ta' programmar attwali dwar l-azzjoni 

klimatika mhux se jintlaħaq; jirrikonoxxi l-għadd kbir ta' diffikultajiet meta jiġu biex 

jiġu mkejla u evalwati l-proġetti tal-UE favur il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-

impatti tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni żżomm lill-Parlament aġġornat dwar il-

progress f'dan il-qasam importanti. 

69. Jenfasizza l-importanza tal-proġetti enerġetiċi taċ-ċittadini li jkunu deċentralizzati u 

koperattivi, u jitlob li dawn jiġu appoġġati permezz tal-Fondi Strutturali u permezz ta' 

tnaqqis tal-piż burokratiku fil-livell nazzjonali u reġjonali; 

70. Jirrikonoxxi l-importanza ta' approċċi minn isfel għal fuq biex ikun żgurat li l-partijiet 

interessati jikkonvinċu rwieħhom li jaħdmu biex jittaffa t-tibdil fil-klima; jirrikonoxxi l-

potenzjal tal-għodod stabbiliti fir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni1, bħall-

investimenti territorjali integrati (ITIs) u l-iżviluppi lokali mmexxija mill-komunità 

(CLLDs), biex jgħinu fil-ksib tal-objettivi tal-UE f'dan il-qasam; jistieden lill-

Kummissjoni taħdem mal-partijiet interessati fil-livell nazzjonali u lokali sabiex tiżgura 

li jagħmlu użu xieraq mill-firxa sħiħa ta' għodod li jinsabu għad-dispożizzjoni tagħhom; 

71. Itenni l-impenn tiegħu favur il-ksib tal-introduzzjoni globali b'suċċess tal-Patt tas-Sindki 

għall-Klima u l-Enerġija; jinnota l-importanza tal-istabbiliment ta' għanijiet li jistgħu 

jitkejlu għalkollox; jinnota, barra minn hekk, li għadd ta' pjanijiet ta' azzjoni mressqa 

jinkludu impenji sal-2020, u li l-ibliet ikkonċernati għaldaqstant għandhom xogħol 

addizzjonali x'jagħmlu sa l-2030; 

72. Jilqa' b'sodisfazzjon il-miżuri volontarji (tikettar tat-tip "dwal tat-traffiku") li jiżguraw 

il-viżibilità tal-impatt fuq il-klima u l-impronta tal-karbonju tal-ikel u ta' prodotti oħrajn, 

u jitlob li jinħolqu indikaturi uniformi fl-UE kollha li jagħmlu possibbli t-tikkettar 

                                                 
1 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li 

jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, 

il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u 

li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 

Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320). 
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volontarju iżda komparabbli, b'mod partikolari fil-qasam tal-kummerċ reġjonali; 
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