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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi 

(2015/2112(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 

(UNFCCC) u l-Protokoll ta' Kjoto tagħha, 

– wara li kkunsidra l-15-il Konferenza tal-Partijiet (COP 15) tal-UNFCCC u l-ħames 

Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto 

(CMP5) li saru f'Kopenħagen, id-Danimarka, mis-7 sat-18 ta' Diċembru 2009, u l-Qbil ta' 

Kopenħagen, 

– wara li kkunsidra s-16-il Konferenza tal-Partijiet (COP 16) tal-UNFCCC u s-sitt Konferenza 

tal-Partijiet li serviet bħala l-laqgħa tal-Partijiet tal-Protokoll ta' Kjoto (CMP6) li saru 

f'Cancún, il-Messiku, mid-29 ta' Novembru sal-10 ta' Diċembru 2010, u l-Ftehimiet ta' 

Cancún, 

– wara li kkunsidra s-17-il Konferenza tal-Partijiet (COP 17) tal-UNFCCC u s-seba' 

Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet tal-Protokoll ta' Kjoto 

(CMP7) li saru f'Durban, l-Afrika t'Isfel, mit-28 ta' Novembru sad-9 ta' Diċembru 2011 u, 

b'mod partikolari, id-deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-Pjattaforma ta' Durban għal Azzjoni 

Msaħħa, 

– wara li kkunsidra t-18-il Konferenza tal-Partijiet (COP 18) tal-UNFCCC u t-tmien 

Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet tal-Protokoll ta' Kjoto 

(CMP8) li saru f'Doha, il-Qatar, mis-26 ta' Novembru sat-8 ta' Diċembru 2012, u l-

adozzjoni tal-Portal ta' Doha dwar il-Klima, 

– wara li kkunsidra d-19-il Konferenza tal-Partijiet (COP 19) tal-UNFCCC u d-disa ' 

Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta ' Kjoto 

(CMP9) li saru f 'Varsavja, il-Polonja, mill-11 sat-23 ta' Novembru 2013 u l-istabbiliment 

tal-Mekkaniżmu Internazzjoanli ta ' Varsavja għal Telf u Ħsara, 

– wara li kkunsidra l-20-il Konferenza tal-Partijiet (COP 20) tal-UNFCCC u l-għaxar 

Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto 

(CMP10) li saru f'Lima, il-Perù, mill-1 sat-12 ta' Diċembru 2014, u l-appell ta' Lima għal 

azzjoni dwar il-klima, 

– wara li kkunsidra l-21 Konferenza tal-Partijiet (COP 21) tal-UNFCCC u l-11-il Konferenza 

tal-Partijiet li se sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta ' Kjoto (CMP11) li se 

jsiru f'Pariġi, Franza, mit-30 sal-11 ta '  Diċembru 2015, 
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-25 ta ' Novembru 2009 dwar l-istrateġija tal-

UE għall-Konferenza ta ' Kopenħagen dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 15)1, tal-10 ta 

' Frar 2010 dwar l-eżitu tal-COP 152, tal-25 ta' Novembru 2010 dwar il-Konferenza dwar 

it-Tibdil fil-Klima li saret f ' Cancún (COP 16)3, tas-16 ta' Novembru 2011 dwar il-

Konferenza dwar it-Tibdil fil-Klima f'Durban (COP 17)4, tat-22 ta ' Novembru 2012 dwar 

il-Konferenza dwar it-Tibdil fil-Klima f'Doha, il-Qatar (COP 18)5, tat-23 ta ' Ottubru 2013 

dwar il-Konferenza dwar it-Tibdil fil-Klima li saret f'Varsavja, il-Polonja (COP 19)6, u 

tas-26 ta' Novembru 2014 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Lima, Perù (COP 20)7, 

– wara li kkunsidra l-pakkett tal-UE dwar il-klima u l-enerġija ta' Diċembru 2008, 

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Marzu 2013 bit-titolu " Qafas 

għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030 " (COM(2013)0169), 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

19 ta' Novembru 2008 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-

avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-

Komunità8, 

– Wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-4 ta’ Frar 2009 bit-titolu "l-2050: Il-ġejjieni 

jibda llum - Rakkomandazzjonijiet għal politika tal-UE integrata fil-ġejjieni dwar il-bidla 

fil-klima"9, tal-15 ta' Marzu 2012 dwar Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 

b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-205010 u tal-5 ta' Frar 2014 dwar qafas għall-

politika tal-klima u tal-enerġija sal-203011, 

– Wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-25 ta’ Frar 2015, bħala parti 

mill-pakkett tal-Unjoni tal-Enerġija, bit-titolu "Pjan ta' azzjoni għall-ġlieda kontra t-tibdil 

fil-klima globali wara l-2020" (COM(2015)0081), 

– wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima ta’ 

April 2013 u d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li jmur magħha, 

                                                 
1  ĠU C 285 E, 21.10.2010, p. 1. 

2  ĠU C 341 E, 16.12.2010, p. 25. 

3  ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 77. 

4  ĠU C 153 E, 31.5.2013, p. 83. 

5  Testi adottati, P7_TA(2012)0452. 

6  Testi adottati, P7_TA(2013)0443. 

7  Testi adottati, P8_TA(2014)0063. 

8  ĠU L 8, 13.1.2009, p. 3. 

9  ĠU C 67 E, 18.3.2010, p. 44. 

10  ĠU C 251 E, 31.8.2013, p. 75. 

11  Testi adottati, P7_TA(2014)0094. 
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– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Sinteżi tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-

Ambjent (UNEP) ta' Novembru 2012 bit-titolu "The Emissions Gap Report 2012", 

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-Bank Dinji bit-titoli "Turn Down the Heat: Why a 4 °C 

Warmer World Must be Avoided", "Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional 

Impacts, and the Case for Resilience’ and ‘Climate Smart Development: Adding up the 

Benefits of Climate Action’, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni Globali dwar l-Ekonomija u l-Klima bit-

titolu "Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report", 

– wara li kkunsidra l-5 Rapport ta’ Valutazzjoni (AR5) tal-Grupp Intergovernattiv ta' 

Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) u r-Rapport ta’ Sinteżi tiegħu, 

– wara li kkunsidra s-sottomissjoni tas-6 ta’ Marzu 2015 mil-Latvja u l-Kummissjoni 

Ewropea lill-UNFCCC tal-Kontribut Maħsub Determinat fil-Livell Nazzjonali tal-UE u l-

Istati Membri tagħha, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat 

għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Kummerċ 

Internazzjonali u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu(A8-0000/2015), 

A. billi t-tibdil fil-klima jirrappreżenta theddida urġenti u potenzjalment irreversibbli għas-

soċjetajiet umani u għall-bijosfera u għalhekk irid jiġi indirizzat fil-livell internazzjonali 

mill-Partijiet kollha; 

B. billi skont l-evidenza xjentifika ppreżentata fl-AR 5 IPCC tal-2014, it-tisħin tas-sistema 

klimatika huwa inekwivoku; it-tibdil fil-klima qiegħed tabilħaqq iseħħ u l-attivitajiet tal-

bniedem huma l-kaġun dominanti tat-tisħin li ġie osservat sa minn nofs is-seklu 20; l-

impatti mifruxa u sostanzjali tat-tibdil fil-klima huma diġà evidenti fis-sistemi naturali u 

umani fil-kontinenti u fl-oċeani kollha;  

C. billi, skont l-aħħar riżultati tal-NOAA, għall-ewwel darba minn meta nbeda l-kejl, il-

konċentrazzjoni medja globali ta’ kull xahar tad-diossidu tal-karbonju fl-atmosfera qabżet 

l- 400 parti għal kull miljun f’Marzu 2015; 

D. billi l-UE naqqset l-emissjonijiet tagħha bi 19% fl-2013 b'paragun mal-1990 fl-ambitu 

tal-Protokoll ta’ Kjoto, filwaqt li l-PDG tagħha żdied b’aktar minn 45%; 

Urġenza biex tittieħed azzjoni fil-livell globali  

1. Jirrikonoxxi l-iskala straordinarja u l-gravità tat-theddid ikkawżat mit-tibdil fil-klima u 

huwa estremament imħasseb dwar il-fatt li d-dinja għadha ferm’il bogħod milli tillimita t-

tisħin globali għal taħt iż-2°C; jistieden lill-gvernijiet biex, mingħajr dewmien, jieħdu 

miżuri konkreti kontra t-tibdil fil-klima u favur ftehim globali f’Pariġi 2015 sabiex jilħqu 

din il-mira; 
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2. Jinnota li, bi qbil mas-sejbiet tal-AR5 IPCC, il-baġit globali tal-karbonju disponibbli 

wara l-2011, bil-possibbiltà li ż-żieda fit-temperatura medja globali tinżamm taħt iż-2 °C, 

huwa ta' 1,010 Gton ta' CO2; jenfasizza li l-pajjiżi kollha jeħtieġ li jikkontribwixxu u li 

jekk idumu biex jieħdu azzjoni se jiżdiedu l-ispejjeż u jitnaqqsu l-alternattivi; 

Ftehim ambizzjuż, globali u legalment vinkolanti 

3. Jenfasizza li l-Protokoll tal-2015 irid ikun ambizzjuż sa minn meta jiġi adottat f’Pariġi, u 

għandu jimmira għat-tneħħija gradwali tal-emissjonijiet tal-karbonju sal-2050 jew ftit 

wara; Jistieden lill-UE taħdem mas-sħab internazzjonali tagħha għal dan l-għan;  

4. Iqis li f’każ ta’ diskrepanza bejn il-livell ta’ ambizzjonijiet tal-INDC aggregat ippreżentat 

qabel Pariġi u l-livell meħtieġ ta’ tnaqqis tal-gassijiet b’effett ta’ serra, ser ikun meħtieġ li 

jiġi elaborat programm ta’ ħidma li se jibda fl-2016 sabiex jiġu definiti miżuri 

addizzjonali ta’ tnaqqis; jitlob li jsir proċess ta’ rieżami komprensiv, li se jitwettaq kull 

ħames snin, u li se jiżgura id-dinamiżmu ta’ mekkaniżmu implimentat u se jippermetti t-

tisħiħ tal-livell ta’ ambizzjoni tal-impenji ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet skont id-data 

xjentifika l-aktar reċenti; jistieden lill-UE tappoġġa l-perjodi ta’ impenn ta’ 5 snin 

legalment vinkolanti sabiex tevita li tintrabat f’livell baxx ta’ ambizzjoni, iżżid ir-

responsabbiltà politika u tippermetti r-rieżami ta’ miri għal qbil xjentifiku adegwat; 

5. Jitlob tiġdid ġenerali tal-politika tal-UE dwar il-klima li jgħin biex jinbena momentum 

fid-diskussjonijiet internazzjonali dwar il-klima b'konformità mal-limitu massimu tal-

impenn tal-UE li tnaqqas l-emissjonijiet tagħha ta’ gassijiet serra għal 95 % taħt il-livelli 

tal-1990 sal-2050; iqis li mira vinkolanti tal-UE ta’ tnaqqis ta’ 50 % tal-emissjonijiet ta’ 

gassijiet b’effett ta’ serra sal-2030 b'paragun mal-livelli tal-emissjonijiet tal-1990 hija l-

minimu assolut meħtieġ biex tintlaħaq il-mira li ż-żieda fit-temperatura medja globali 

tinżamm taħt iż-2 °C u jqis li din il-mira hija kemm realistika kif ukoll affordabbli; barra 

minn hekk jitlob li mira vinkolanti għall-effiċjenza tal-enerġija tal-UE ta’ 40 % sal-2030, 

f’konformità mar-riċerka dwar il-potenzjal kost-effettiv għall-iffrankar tal-enerġija u mira 

vinkolanti tal-UE għall-2030 li jiġu prodotti minn tal-anqas 45 % tal-konsum finali totali 

tal-enerġija minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli; 

6. Jissottolinja l-ħtieġa ta' reġim ta' konformità effikaċi li japplika għall-Partijiet kollha fil-

qafas tal-Ftehim tal-2015; jenfasizza li l-ftehim tal-2015 irid jippromwovi t-trasparenza u 

r-responsabbiltà permezz ta' reġim bbażat fuq regoli komuni li jinkludi regoli ta' 

kontabilità u arranġamenti ta' monitoraġġ, rappurtar u verifika; 

Ambizzjoni ta' qabel l-2020 u l-Protokoll ta' Kjoto 

7. Jisħaq b’mod partikolari fuq il-ħtieġa urġenti għal progress biex jingħeleb il-“gigatonne 

gap” li hemm bejn l-analiżi xjentifika u l-wegħdiet attwali tal-Partijiet għall-perjodu sal-

2020; jenfasizza r-rwol importanti ta' miżuri oħra ta' politika, inklużi l-effiċjenza 

enerġetika, l-iffrankar sostanzjali tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli, l-użu effiċjenti tar-

riżorsi u t-tnaqqis gradwali tal-idrofluworokarburi (HFCs), l-eliminazzjoni gradwali tas-

sussidji għall-fjuwils fossili u t-tisħiħ tar-rwol ta' pprezzar mifrux tal-karbonju, biex 

jikkontribwixxu għall-għeluq tal-"gigatonne gap"; 

8. Jiċċara li, għalkemm it-tieni perjodu ta’ impenn tal-Protokoll ta’ Kjoto se jkun limitat fil-

kobor tiegħu, għandu jitqies bħala pass intermedju importanti ħafna, u għalhekk jistieden 
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lill-Partijiet, inklużi l-Istati Membri tal-UE, biex jirratifikaw it-tieni perjodu ta’ impenn 

malajr kemm jista’ jkun, peress li l-PE jlesti l-parti tiegħu billi jagħti l-kunsens tiegħu; 

jemmen li tali sforzi u trasparenza huma neċessarji biex l-isforzi reċiproċi jinftiehmu 

aħjar u titkattar il-fiduċja fost il-Partijiet kollha lejn il-Konferenza ta’ Pariġi; 

Sforz komprensiv fis-setturi kollha 

9. Jitlob biex jintlaħaq ftehim li jkopri s-setturi u l-emissjonijiet b’mod komprensiv u li 

jistabbilixxi miri assoluti fl-ekonomija kollha, flimkien mal-baġits tal-emissjonijiet li 

għandhom jiżguraw l-ogħla livell possibbli ta’ ambizzjoni; jenfasizza li f’konformità 

mas-sejbiet tal-IPCC, l-użu tal-art (użijiet agrikoli, tal-foresti u użijiet oħra tal-art) 

għandu potenzjal kosteffettiv sinifikanti għall-mitigazzjoni u t-tisħiħ tar-reżiljenza; 

jenfasizza li l-ftehim għandu jistabbilixxi qafas ta’ kontabilità komprensiv għall-

emissjonijiet u t-tneħħija mill-art (LULUCF);  

10. Itenni l-ħtieġa li l-ICAO u l-IMO jaġixxu biex jirregolaw b’mod effettiv l-emissjonijiet 

min-naħa tal-avjazzjoni u t-tbaħħir internazzjonali, rispettivament qabel tmiem l-2016, 

f’konformità mal-adegwatezza u l-urġenza meħtieġa;  

11. Jistieden lill-UE tintensifika l-isforzi tagħha biex tirregola t-tnaqqis gradwali globali tal-

HFCs skont il-Protokoll ta' Montreal; ifakkar li l-UE adottat leġiżlazzjoni ambizzjuża 

biex tnaqqas gradwalment l-HFCs b’79 % sal-2030 peress li alternattivi li jirrispettaw il-

klima huma disponibbli b’mod mifrux u l-potenzjal tagħhom għandu jintuża b’mod sħiħ; 

jinnota li t-tnaqqis gradwali tal-użu tal-HFCs jirrappreżenta mira li faċli tinkiseb għal 

azzjonijiet ta’ mitigazzjoni ġewwa u barra l-UE u jistieden lill-UE timpenja ruħha b’mod 

attiv biex tiffaċilita l-azzjoni globali dwar l-HFCs; 

Tibdil fil-klima: il-bażi tal-Ftehim ta’ Pariġi 

12. Iqis li l-finanzjament ser jaqdu rwol essenzjali biex jintlaħaq ftehim fil-Konferenza ta’ 

Pariġi u li għalhekk jidher li huwa meħtieġ li jitħejja "pakkett finanzjarju" kredibbli, 

sabiex jappoġġa aktar l-isforzi għat-tnaqqis tal-gassijiet b’effett ta’ serra u għall-

adattament għall-impatti tal-bidla fil-klima; 

13. Jitlob lill-UE biex taqbel dwar pjan direzzjonali biex iżżid finanzi prevedibbli, ġodda u 

addizzjonali, f’konformità mal-impenji eżistenti, sabiex tilħaq sehemha mill-ammont ta’ 

USD 100 biljun kull sena sal-2020; jitlob li jkun hemm qafas ta’ monitoraġġ u 

responsabbiltà b’saħħtu għal segwitu effettiv tal-implimentazzjoni tal-impenji ta’ 

finanzjament għall-klima u l-objettivi;  

14. Jitlob li l-impenji konkreti jwasslu sorsi addizzjonali ta’ finanzjament, bħal pereżempju l-

adozzjoni ta’ taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u l-allokazzjoni ta’ dħul ta’ kwoti 

tal-emissjonijiet għal investimenti relatati mal-klima, u d-dħul mill-ipprezzar tal-karbonju 

tal-karburanti tat-trasport; jitlob li jittieħdu passi konkreti inkluża skeda ta’ żmien għat-

tneħħija gradwali tas-sussidji tal-fjuwils fossili, pjan direzzjonali ambizzjuż ta’ impenji 

ta' banek pubbliċi u multilaterali favur il-finanzjament ta’ tranżizzjoni ekoloġika, 

garanziji pubbliċi speċifiċi favur investimenti ekoloġiċi, tikketti u vantaġġi fiskali għal 

fondi ekoloġiċi għall-investiment u l-ħruġ ta’ bonds ekoloġiċi; 

Il-kisba tar-reżiljenza għall-klima bis-saħħa tal-adattament  
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15. Jenfasizza li azzjoni ta' adattament hija bżonn inevitabbli u teħtieġ rwol ċentrali fil-ftehim 

il-ġdid;  

16. Ifakkar li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b’mod partikolari l-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati u l-

Istati Gżejjer Żgħar, huma l-anqas li kkontribwixxew għall-bidla fil-klima, huma l-aktar 

vulnerabbli għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima u l-anqas kapaċi li jadattaw; jitlob li 

l-appoġġ għal adattament u telf u ħsara jkunu elementi essenzjali tal-Ftehim ta’ Pariġi 

biex b'hekk jiggarantixxu li l-ħtiġijiet tagħhom ta' adattament se jiġu ssodisfati kemm fi 

żmien qasir kif ukoll fit-tul; 

L-iskalar tad-diplomazija klimatika 

17. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-importanza li l-UE taqdi rwol ċentrali u ambizzjuż fil-

Konferenza, titkellem b’"vuċi waħda" fl-isforzi tagħha biex tikseb progress lejn ftehim 

internazzjonali u li tibqa’ magħquda f’dak ir-rigward; 

18. Iħeġġeġ lill-UE biex tkompli u tintensifika l-isforzi diplomatiċi tagħha qabel u matul il-

Konferenza bil-għan li ttejjeb il-fehim tagħha tal-pożizzjonijiet tas-sħab tagħha kif ukoll 

tħeġġeġ lill-Partijiet l-oħra sabiex jieħdu miżuri effettivi biex jibqgħu konformi mal-

objettiv taż-2°C; 

Id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew 

19. Jemmen li l-Parlament Ewropew, peress li se jkollu bżonn jagħti l-kunsens tiegħu għal 

kull ftehim internazzjonali, jeħtieġ ikun integrat sew fid-delegazzjoni tal-UE; jistenna 

għalhekk li jitħalla jattendi l-laqgħat ta’ koordinazzjoni tal-UE f’Pariġi; 

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

lill-Kummissjoni, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarjat tal-

UNFCCC, bit-talba li r-riżoluzzjoni tkun iċċirkolata lill-Partijiet Kontraenti kollha li 

mhumiex membri tal-UE. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

It-tisħin globali huwa waħda mill-akbar sfidi tal-umanità għall-iżvilupp sostenibbli, is-saħħa u 

l-ekonomija dinjija. Iż-żieda fit-temperaturi, it-tidwib tal-glaċieri u ż-żieda tan-nixfiet u l-

għargħar huma kollha evidenza li t-tibdil fil-klima qed iseħħ tassew. Il-bidla fil-klima teħtieġ 

rispons urġenti, responsabbli u globali, ibbażat fuq is-solidarjetà tal-komunità internazzjonali. 

 

Fil-25 ta’ Frar 2015, il-Kummissjoni Ewropea adottat komunikazzjoni bit-titolu "The Paris 

Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020" li tħejji lill-Unjoni 

Ewropea għall-aħħar sessjoni ta’ negozjati qabel il-21 Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

il-klima li se ssir f’Pariġi mit-30 ta’ Novembru sal-11 ta’ Diċembru 2015.  

 

Fis-6 ta’ Marzu 2015, il-Ministri Ewropej għall-Ambjent adottaw formalment l-impenji tat-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea 

u l-Istati Membri tagħha impenjaw ruħhom biex flimkien jirrispettaw il-mira vinkolanti tat-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra fl-UE b’mill-anqas 40 % sal-2030 

b'paragun mal-livelli tal-1990. L-Unjoni Ewropea ressqet il-"kontribut maħsub determinat fil-

livell nazzjonali" (CPDN) tagħha lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni dwar il-Klima (UNFCCC) 

f’Marzu 2015. 

 

Dawn il-miri sejrin fid-direzzjoni t-tajba iżda għandhom ikunu aktar ambizzjużi. Sabiex 

isaħħaħ il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fin-negozjati internazzjonali, il-Parlament Ewropew 

għandu jiddefendi l-istabbiliment ta’ miri ambizzjużi u realistiċi maħsuba biex inaqqsu l-

emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’50 % sal-2030 b'paragun mal-livelli tal-1990, 

iżidu s-sehem tal-enerġiji rinnovabbli għal 45 % tat-taħlita tal-enerġija u jiksbu iffrankar ta’ 

enerġija ta’ 40 %. 

 

Il-konferenza ta’ Pariġi m’għandhiex tkun laqgħa fejn wieħed jipprova iżda laqgħa fejn 

wieħed jieħu d-deċiżjonijiet. Din il-konferenza se timmarka stadju deċiżiv fin-negozjati ta’ 

ftehim ġdid globali dwar il-klima li se jidħol fis-seħħ fl-2020.  

 

Il-konferenza ta’ Pariġi mhijiex għan fiha nnifisha iżda l-bidu ta' proċess dinamiku u evoluttiv 

li se jippermetti lill-komunità internazzjonali li taġġusta s-sitwazzjoni biex tmur lura fil-

perkors biex tinżamm iż-żieda fit-temperatura taħt iż-2°C. 

 

Ftehim ambizzjuż, universali u legalment vinkolanti 

 

Il-Ftehim ta’ Pariġi għandu: 

 

- jkun ambizzjuż, universali u legalment vinkolanti biex jagħti rispons fit-tul għall-isfida 

klimatika u l-mira tal-limitazzjoni taż-żieda fit-temperatura taħt iż-2°C;  

 

- jkun sostenibbli u dinamiku sabiex ikun jista’ jiggwida u jssaħħaħ l-azzjoni kontra t-tibdil 

fil-klima, lil hinn mill-kontributi inizjali li saru mill-Istat Membri, billi jibbaża b'mod 

partikolari fuq mira fit-tul ta’ mitigazzjoni; 

 

- jkun differenzjat biex iqis b'mod evoluttiv il-ħtiġijiet u l-kapaċitajiet rispettivi tal-pajjiżi kif 

ukoll iċ-ċirkostanzi nazzjonali tagħhom, u jiżguralhom il-mezzi neċessarji biex jimplimentaw 
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l-impenji tagħhom; 

 

- jippermetti trattament bilanċjat ta’ mitigazzjoni u adattament biex jgħin ir-reżiljenza tal-

pajjiżi l-aktar vulnerabbli għall-impatti tat-tibdil fil-klima, jippromwovi strateġiji ta’ żvilupp 

sostenibbli ta’ pajjiżi, jippermetti l-limitazzjoni taż-żieda fit-temperaturi taħt iż-2°C, u jassisti 

kull pajjiż fl-implimentazzjoni u t-tisħiħ tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni fir-rigward tal-

adattament; 

 

- jkun sinifikanti biex jindirizza s-sinjali lill-atturi ekonomiċi li se jippermettu l-bidu tat-

tranżizzjoni lejn ekonomija b’użu baxx tal-karbonju.  

 

Il-finanzi, il-bażi tal-Ftehim ta’ Pariġi 

 

Minn issa sal-2020, 100 biljun dollaru jridu jiġu trasferiti kull sena lill-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw sabiex ikunu jistgħu jħallsu t-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 

serra kif ukoll il-proġetti maħsuba biex jipproteġu l-komunitajiet li jinsabu fir-riskju tal-effetti 

tat-tibdil fil-klima, bħal pereżempju ż-żieda tal-livelli tal-ibħra, il-perjodi twal ta’ nixfa u l-

ħsara fuq l-għelejjel tal-ikel. 

 

Fl-okkażjoni tal-Konferenza ta’ Lima fl-aħħar tal-2014, il-Fond Ekoloġiku għall-Klima 

kkapitalizza 10,4 biljun dollaru. Għar-rapporteur, dan mhuwiex biżżejjed. Sabiex terġa’ 

tinkiseb il-fiduċja tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi 

industrijalizzati jkunu ċari u preċiżi dwar il-mezzi li huma biħsiebhom jużaw biex jiġbru 100 

biljun dollaru ta’ għajnuna mħabbra waqt il-Konferenza ta’ Kopenħagen fl-2009.  

 

Sfortunatament, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-25 ta’ Frar 2015 għadha 

vaga dwar il-kwistjoni tal-mobilizzazzjoni tal-mezzi ta' finanzjament. Madankollu, il-

kontribuzzjoni ta’ finanzi ġodda se tkun il-bażi tal-Ftehim ta’ Pariġi.  

 

Biex isir rispons għall-impenji meħuda fil-COP 21 jeħtieġ li jiġu vvintati, eżaminati u 

stabbiliti mekkaniżmi innovattivi ta’ finanzjament. Dan ikun jeħtieġ:  

 

- l-iffissar ta’ prezz korrett tal-karbonju fl-ekonomiji maġġuri kollha tad-dinja biex jiġu 

żviluppati soluzzjonijiet li ma jagħmlux ħsara lill-klima; 

 

- l-inkoraġġiment tal-atturi finanzjarji kollha biex jidderieġu l-investimenti tagħhom lejn l-

iskala neċessarja għall-finanzjament ta’ tranżizzjoni xierqa lejn ekonomiji reżiljenti u b’livell 

baxx ta’ karbonju; 

 

- garanziji pubbliċi speċifiċi favur l-investiment ekoloġiku; 

 

- l-użu tal-Pjan Juncker fl-Ewropa permezz tal-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi; 

 

- pjan direzzjonali ambizzjuż tal-impenji tal-banek pubbliċi u multilaterali favur il-

finanzjament tat-tranżizzjoni ekoloġika; 

 

- tikketti u vantaġġi fiskali għal fondi ta’ investiment ekoloġiċi u ħruġ ta’ bonds ekoloġiċi; 

 

- taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l-allokazzjoni ta' parti tal-prodott tagħha għal 
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investimenti ekoloġiċi.  

 

Il-finanzjament se jaqdu rwol essenzjali fil-ftehim imfittex minn issa sal-Konferenza ta’ 

Pariġi. Huwa xieraq, f'dan ir-rigward, li jitħejja "pakkett finanzjarju" kredibbli kemm għall-

pajjiżi żviluppati kif ukoll għal dawk li qed jiżviluppaw, sabiex jippermetti ż-żieda tal-isforzi 

biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra u l-adattament għall-effetti tat-

tibdil fil-klima.  

 

Politika interna dwar il-klima eżemplari tal-Unjoni Ewropea  

 

Għalkemm ir-rapporteur jirrakkomanda miri aktar ambizzjużi, ir-rapporteur jilqa’ l-

preżentazzjoni mill-Unjoni Ewropea tal-kontribut maħsub determinat fil-livell nazzjonali 

(CPDN) tagħha qabel l-iskadenza indikattiva ta’ Marzu 2015 stabbilita mid-deċiżjoni ta’ 

Varsavja. Din il-kontribuzzjoni kellha impatt u konsegwenzi sostanzjali vis-à-vis is-sħab 

internazzjonali u jeħtieġ li tiġi estiża permezz tal-adozzjoni ta’ miżuri konkreti li se 

jippermettu t-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-Unjoni.  

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tniedi, wara li jitlesta x-xogħol dwar ir-riżerva ta’ stabilità, 

ir-reviżjoni tad-direttiva dwar is-suq Ewropew tal-karbonju u tħejji x-xogħol li jikkonċerna d-

distribuzzjoni tal-isforzi bejn l-Istati Membri.  

L-Unjoni Ewropea għandha tiffinalizza mill-aktar fis possibbli l-proċess tagħha ta’ ratifika 

tal-emenda ta’ Doha għall-Protokoll ta’ Kjoto u tħeġġeġ lill-Partijiet l-oħra biex jagħmlu l-

istess sabiex tkun tista’ tidħol fis-seħħ malajr.  

Impenji ambizzjużi min-naħa tal-Unjoni Ewropea huma kruċjali għall-kredibilità tagħha fin-

negozjati. L-Unjoni għandha ssegwi politika ambizzjuża u effettiva għal tranżizzjoni 

enerġetika lejn l- 2050, billi tuża mhux biss l-istrumenti tal-politika tal-klima u l-enerġija iżda 

wkoll ta’ oqsma oħra bħat-trasport, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-kummerċ jew il-

kooperazzjoni għall-iżvilupp.  

Politika esterna tal-Unjoni Ewropea effettiva biex tiżviluppa effett konsegwenzjali  

L-Unjoni Ewropea għandha taġixxi b’mod intensiv fl-avvenimenti internazzjonali kollha fl-

2015 fid-dawl tas-COP 21 u mal-atturi kollha.  

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tkun ta’ ispirazzjoni għall-Partijiet l-oħra 

rigward iċ-ċarezza, it-trasparenza u l-ambizzjoni. Is-suċċess tal-Unjoni Ewropea fit-tnaqqis 

tal-emissjonijiet tagħha ta' 19 % bejn l-1990 u l-2012 filwaqt li l-PGD żdied b’45 %, u t-

tnaqqis li kompla għaddej fl-emissjonijiet globali, jagħtu prova tal-kompatibilità tal-

mitigazzjoni u l-iżvilupp ekonomiku.  

L-Unjoni Ewropea għandha ssegwi u ssaħħaħ l-isforzi diplomatiċi tagħha biex tifhem aħjar il-

pożizzjonijiet tal-pajjiżi sħab, biex tħeġġeġ lil dawn il-pajjiżi jimplimentaw politiki 

ambizzjużi tal-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, u biex tifforma alleanzi favur din l-ambizzjoni.  

Ir-rapporteur jinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li torganizza mal-Marokk fil-

ħarifa tal-2015 konferenza dwar id-diskrepanza ta' ambizzjoni, jiġifieri d-diskrepanza bejn l-

impenji tal-Partijiet u l-mira li ż-żieda fit-temperatura tad-dinja tinżamm taħt iż-2°C.  Hu 

jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-mira ewlenija ta' tali avveniment se tkun li jsir progress 
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biex jintlaħaq ftehim minn issa sal-Konferenza ta' Pariġi.  F’din il-perspettiva, dan l-

avveniment għandu jħeġġeġ approċċ pożittiv ta' ambizzjoni u jippermetti skambju kostruttiv 

bejn il-Partijiet immirat lejn l-azzjoni. 

Ir-rapporteur jitlob li jsir żvilupp rapidu ta’ diskussjonijiet intra-Ewropej biex tintlaħaq 

pożizzjoni komuni, b’mod partikolari dwar id-diversi punti ewlenin ta’ negozjati 

internazzjonali, bħall-finanzjament, il-bini tal-kapaċità u t-trasferiment tat-teknoloġija. 

Il-kredibilità tal-impenji meħuda mill-Partijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi se tiddependi wkoll fuq l-

isforzi ta’ atturi mhux statali, bħal bliet, reġjuni, industrija jew investituri. Il-konferenza ta’ 

Pariġi għandha tagħti sinjal ċar lil dawn l-atturi biex tħeġġiġhom jieħdu azzjoni, inkluż billi 

tagħti rikonoxximent internazzjonali għall-isforzi tagħhom. L-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni 

Ċivili Internazzjonali (OACI), l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) u l-Partijiet 

tal-Protokoll ta' Montreal għandhom jaġixxu wkoll biex jirregolaw l-emissjonijiet ikkawżati 

mit-trasport internazzjonali, kif ukoll il-produzzjoni u l-konsum tal-gassijiet fluworurati sa 

tmiem l-2016;  

 

L-Unjoni Ewropea għandha tkun il-vuċi tal-ambizzjoni fin-negozjati. Ir-rapporteur iqis li jkun 

ta’ detriment għall-kredibilità tal-Unjoni jekk jiġi vvalidat ftehim li jidher b’mod ċar li 

mhuwiex biżżejjed biex jillimita t-tibdil fil-klima. Waqt li turi l-flessibilità neċessarja sabiex 

jintlaħaq kunsens, l-Unjoni għandha tirrifjuta kwalunkwe kompromess inadegwat.  

 

Il-Parlament Ewropew jibqa’ attur ewlieni tal-politika Ewropea ambizzjuża tal-ġlieda kontra 

t-tibdil fil-klima. Bħala konklużjoni, ir-rapporteur jixtieq ifakkar li l-Parlament Ewropew se 

jkollu jagħti l-approvazzjoni tiegħu għar-ratifika mill-Unjoni Ewropea ta’ ftehim legalment 

vinkolanti li jirriżulta mill-Konferenza ta’ Pariġi. Għalhekk, il-Parlament Ewropew għandu 

jipparteċipa b’mod sħiħ fil-laqgħat ta’ koordinazzjoni matul il-Konferenza ta’ Pariġi.  

 

 


