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Abbozz ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni (PE 376.562v01-00)
Karl-Heinz Florenz
dwar l-istrateġija ta' l-UE għall-Konferenza ta' Najrobi dwar il-Bidla fil-Klima (COP13)

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 1
Ċitazzjoni 3a (ġdid)

- wara li kkunsidra l-aħħar sejbiet xjentifiċi, inklużi rapporti riċenti dwar it-tidwib 
tas-saff tas-silġ ta' Greenland, tas-silġ perenni tal-baħar Artiku, u tal-permafrost 
fis-Siberja, kif ukoll is-sejbiet dwar sa liema livell għola l-livell tal-baħar minħabba 
l-bidla fil-klima,  

Or.en

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle u Chris Davies

Emenda 2
Ċitazzjoni 3a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-pijoritajiet ippubblikati tal-Presidenza Finalndiża dwar il-
foresti: "Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill ser jitfasslu wkoll fuq il-preparazzjonijiet 
għas-sessjoni li ġejja tal-Forum tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Foresti (UNFF), li 
wieħed jittama li japprova l-istrument ta' ħarsien globali għall-foresti,"

Or.en
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Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle u Chris Davies

Emenda 3
Premessa B

B. billi l-ħdax-il Konferenza tal-Firmatarji (COP 11) tal-UNFCCC u l-ewwel konferenza 
tal-Firmatarji li sservi bħala Laqgħa tal-Firmatarji tal-Protokoll ta' Kyoto (COP/MOP 
1) li ser issir f'Montréal f'Diċembru 2005 iddeċċidiet li tniedi proċess sabiex jiġu 
kkunisdrati aktar impenji min-naħa tal-firmatarji ta' l-Anness I għall-perjodu ta' wara 
l-2012 u sabiex isir djalogu bejniethom sabiex ipartu l-esperjenzi u janalizzaw l-
approċċi strateġiċi għal azzjoni koperattiva fit-tul dwar il-bidla fil-klima, u ħolqot 
workshop ta' l-UNFCCC dwar it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet mid-deforestazzjoni 
f'pajjiżi li qed jiżviluppaw,

Or.en

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 4
Premessa C

C. billi hemm bżonn li jiġu ffissati aktar miri sabiex jiġi evitat li l-bidla fil-klima 
taħarbilna minn idejna u sabiex jiġu pprovduti inċentivi biżżejjed għal investiment 
mgħaġġel f'aktar żvilupp u f'installazzjoni ta' enerġija li tiġġedded u teknolġiji ta' 
effiċjenza fl-enerġija, billi investiment fl-infrastruttura ta' l-enerġija li mhux 
kompatibbli mal-miri tal-poltika tal-klima għandu jiġi evitat,  

Or.en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 5
Premessa C

C> billi hemm bżonn li jiġu ffissati aktar miri globali sabiex tiġi pprovduta ċertezza ta' 
investiment għal sorsi ta' enerġija b'livell baxx ta' karbonju, teknoloġiji b'emissjonijiet 
baxxi ta' gas b'effett serra u enerġija li tiġġedded, u sabiex jiġi evitat investiment 
f'infrastruttura ta' enerġija inkompatibbli,

Or.en
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Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 6
Premessa C a (ġdida)

Ca. billi teknoloġiji ġodda ser ikunu essenzjali sabiex tiġi ttrattata l-bidla fil-klima 
b'mod effettiv meta mqabbla ma' l-ispejjeż b'attenzjoni ġdida fuq effiċjenza ogħla ta' 
l-enerġija,  

Or.en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 7
Premessa D

D. billi l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effet serra qed ikomplu jiżdiedu f'ħafna Stati 
Membri, li juri li hemm bżonn ta' azzjoni b'saħħitha, miżuri definiti mill-ġdid u 
inizzjattivi ġodda sabiex l-UE tkun tista' tissodisfa l-obbligi tagħha ta' Kyoto,

Or.en

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 8
Premessa D a (ġdida)

Da billi kontribuzzjoni ta' l-avjazzoni għall-bidla fil-klima hija sostanzjali u qed tikber 
b'rata mgħaġġla u l-avjazzoni internazzjonali mhix suġġetta għal kwalunkwe 
impenn li joħroġ mill-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-
Klima (UNFCCC) u l-Protokoll ta' Kyoto tagħha,

Or.en

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 9
Premessa E

E. billi l-Unjoni Ewropea hija impenjata għall-objettiv li titratta l-bidla fil-klima u 
ppreżentat mira globali li tillimita ż-żieda fit-temperatura globali għal +2°C meta 
mqabbla mal-livelli preindustrijalizzati, u billi l-kisba ta' dan il-għan ma tipprovdi 
ebda garanzija li ser tiġi evitata bidla perikoluża fil-klima,
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Or.en

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 10
Premessa E a (ġdida)

Ea billi l-aħħar evidenza xjentifika tissuġġerixxi li jekk it-tisħin jiġi limitat għal +2°C 
dan jista' ma jkunx biżżejjed sabiex jintlaħaq l-għan tal-UNFCCC li tiġi evitata 
bidla perikoluża fil-klima,

Or.en

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle u Anders Wijkman

Emenda 11
Premessa F a (ġdida)

Fa billi 24% tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra fl-2005 kienu minħabba ħruq ta' 
foresti u l-aħħar evidenza xjetifika mill-Amażonja turi l-impatt li t-tnaqqis tal-firxa 
tal-foresti u d-djgħufija tal-"Forest Pump" għandhom fuq il-klima; li qed iwassal 
għal żieda intensiva fl-uragani li jibdew min-Nofsinhar ta' l-Atlantiku tat-
Tramuntana u għal tnaqqis fl-ammont ta' xita fin-Nofsinhar tal-Brażil, fl-Urugwaj 
u fl-Arġentina,

Or.en

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 12
Premessa F b (ġdida)

Fb billi 24% tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra fl-2005 kienu minħabba ħruq ta' 
foresti u l-aħħar evidenza xjetifika mill-Amażonja turi l-impatt li t-tnaqqis tal-firxa 
tal-foresti u d-djgħufija tal-"Forest Pump" għandhom fuq il-klima;  

Or.en

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 13
Premessa F c (ġdida)

Fc billi s-sikurezza ta' l-enerġija u s-sikurezza tal-klima għandhom jimxu id f'id u billi 
l-enerġija ta' l-Ewropa u sikurezza tal-klima tiddependi ħafna fuq l-għażliet li 
għamlu l-ekonomiji l-kbar bħaċ-Ċina u l-Indja; billi l-mitigazzjoni fil-bidla fil-klima 
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tista' biss tkun effettiva jekk pajjiżi li qed jiżviluppaw - b'mod partikolari ekonomiji 
kbar u li qed jikbru b'rata mgħaġġla bħaċ-Ċina u l-Indja - huma involuti b'mod 
attiv fl-isforzi sabiex jonqsu l-emissjonijiet tal-GHG,

Or.en

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 14
Paragrafu 2

2. Jinsisti li f'dik l-okkażjoni l-Unjoni Ewropea ppreżentat aġenda ambizzjuża għad-
(imħassra) diskussjonijiet dwar aktar impenji għall-firmatarji ta' l-Anness I fi ħdan il-
Protokoll ta' Kyoto, għad-diskussjonijiet il-ġodda dwar ir-reviżjoni ta' dak il-
Protokoll, u għad-djalogu  tal-UNFCCC dwar azzjoni koperattiva fit-tul;

Or.en

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 15
Paragrafu 3, inċiż 2

- li jsir tnaqqis qawwi ta' emissjonijiet ta' 30% sa l-2020, bil-għan li t-tnaqqis ilaħħaq 
mat-80% sa l-2050, billi tintuża taħlita ta' inċentivi u regolazzjoni tas-suq sabiex jiġu 
stimulati l-investimenti fl-effiċjenza u/jew teknoloġiji mingħajr karbonju u teknoloġiji 
b'karbonju baxx,  

Or.en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 16
Paragrafu 3, inċiż 2

- li jsir tnaqqis qawwi ta' emissjonijiet ta' 30% sa l-2020 billi tintuża taħlita ta' inċentivi 
u regolazzjoni tas-suq sabiex jiġu stimulati l-investimenti fl-effiċjenza u (imħassar) 
teknoloġiji mingħajr karbonju u sorsi ta' enerġija b'karbonju baxx fuq livell globali,

Or.en
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Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 17
Paragrafu 3, inċiż 2

- li jsir tnaqqis qawwi ta' emissjonijiet ta' 30% sa l-2020 billi tintuża taħlita ta' inċentivi 
u regolazzjoni tas-suq sabiex jiġu stimulati l-investimenti fl-effiċjenza u (imħassar) 
teknoloġiji mingħajr karbonju u teknoloġiji b'karbonju baxx.

Or.en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 18
Paragrafu 3, inċiż 4

- li tiġi żviluppata sħubija strateġika ma' pajjiżi bħaċ-Ċina, l-Afika t'Isfel, il-Brażil u l-
Indja sabiex tingħatalhom għajnuna fl-iżvilupp ta' strateġiji ta' enerġija sostenibbli li 
jgawdu minn sorsi ta' enerġija ta' bla karbonju jew b'livell baxx ta' karbonju u 
tassigura l-parteċipazzjoni tagħhom fl-isforzi ta' mitigazzjoni,

Or.en

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 19
Paragrafu 3, inċiż 5

- bil-qawwa kollha jiġu promossi r-riċerka u l-innovazzjoni għall-enerġija sostenibbli 
billi jiffaċilita l-iskambju ta' l-aħjar prattika bejn l-Istati Membri kif ukoll l-
universitajiet, iċ-ċentri ta' riċerka u l-industrija, u jitneħħew inċentivi 'perversi' bħas-
sussidji ta' fjuwil fossili, kif ukoll l-internalizzazzjoni ta' spejjeż esterni, inklużi dawk 
tal-bidla fil-klima, fil-prezz tal-produzzjoni ta' l-enerġija,

Or.en

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 20
Paragrafu 3, inċiż 7

- jitħeġġeġ involviment aktar dirett fl-isforzi ta' mitigazzjoni fuq il-livell ta' ċittadini 
permezz ta' kampanji ta' għarfien, fejn il-forniment ta' informazzjoni dettaljata dwar 
il-kontenut tal-karbonju ta' prodotti bħal karozzi, ajruplani djar u servizzi huwa 
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rekwiżit bil-quddiem meħtieġ, u sistema ta' kwoti personali li jitpartu hija possibilità 
fil-futur. Or.en

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 21
Paragrafu 3a (ġdid)

3a. Jisħaq li l-iżvilupp ekonomiku huwa tajjeb għall-pajjiżi kollha li qed jiżvilupp;
jenfasizza, madankollu, li pajjiżi li qed jiżviluppaw m'għandhomxx għalfejn 
jirrepetu l-prattiċi ta' tinġiż tal-pajjiżi industrijalizzati, u jitlob, għalhekk, għal żieda 
fl-attenzjoni għal koperazzjoni fit-teknoloġiji u fil-bini ta' kapaċità fil-qasam ta' l-
enerġija sostenibbli;  

Or.en

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 22
Paragrafu 3 b (ġdid)

3b. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jagħmlu l-aċċess għal teknoloġiji 
effiċjenti u b'karbonju baxx bħala prijorità fi ħdan il-koperazzjoni ta' żvilupp ta' l-
UE;

Or.en

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 23
Paragrafu 3 c (ġdid)

3c. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jiżviluppaw sħubija strateġika għall-
enerġija ma' pajjiżi bħal m'huma ċ-Ċina, l-Indja, l-Afrika t'Isfel, il-Brażil u l-
Messiku sabiex jingħatalhom appoġġ finanzjarju fl-iżvilupp ta' strateġiji ta' enerġija 
sostenibbli u b'hekk il-parteċipazzjoni tagħhom fl-isforzi għall-mitigazzjoni tal-bidla 
fil-klima tiġi assigurata;

Or.en



AM\630845MT.doc PE 378.673v01-00 8/10 AM\

MT

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 24
Paragrafu 5a (ġdid)

5a. Jitlob lill-firmatarji tal-COP12-COP/MOP2 sabiex jindirizzaw l-impatti li l-
avjazzjoni internazzjonali għandha fuq il-bidla fil-klima u jinsisti fuq diskussjoni 
dwar taxxa globali fuq titjiriet matul in-negozjati li jmiss waqt il-Konferenza tas-
COP12-COP/MOP2 f'Najrobi;

Or.en

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 25
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jisħaq li l-impatt tal-bidla fil-klima fuq is-soċjetà jrid jinftiehem aħjar; Jitlob, 
għalhekk, lill-Kummissjoni sabiex tistudja kif l-aħjar torganizza workshops - fl-
Ewropa u f'imkejjen oħra ma' partijiet interessati rilevanti bħal m'huma gruppi ta' 
ċittadini, l-industrija, il-komunitajiet tal-bdiewa, esperti fis-sigurtà u ekonomisti -
sabiex jintftiehmu aħjar il-konsegwenzi tal-bidla fil-klima f'aktar dettal;  

Or.en

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle, Anders Wijkman u Chris Davies

Emenda 26
Paragrafu 7a (ġdid)

7a. Jilqa' b'sodisfazzjoni x-xogħol tal-Workshop tal-UNFCCC dwar it-tnaqqis ta' 
emissjonijiet minn deforestazzjoni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, l-aktar riċenti fil-
laqgħa tagħha f'Ruma, mit-30 ta' Awwissu sa l-1 ta' Settembru 2006 u jinnota l-
ftehim wiesa' li ntlaħaq dwar il-bżonn ta' ħlas għal-servizzi ta' ekosistema u jħeġġeġ 
l-inklużjoni  mgħaġġla ta' deforestazzjoni evitata, bħala kontribuzzjoni lejn il-kiżba 
ta' l-Objettivi tal-Millenju għall-Iżvilupp, fit-tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll 
ta' Kyoto;  

Or.en
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Emenda mressqa minn Avril Doyle u Anders Wijkman

Emenda 27
Paragrafu 7 b (ġdid)

7b. Jinnota l-appell tal-Prof. Wangari Maathai, fundatur tal-Moviment Green Belt fil-
Kenya, li l-Afrika u reġjuni oħra li qed jiżviluppaw għandhom ikunu f'pużizzjoni li 
jipparteċipaw fit-tnaqqis ta' l-emissjonijiet globali tal-gassijiet b'effet serra permezz 
ta' inklużjoni fil-proġetti relatati mal-foresti fl-UE ETS u t-twessiegħ tal-proġetti fis-
CDM;

Or.en

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz u Avril Doyle

Emenda 28
Paragrafu 7 c (ġdid)

7c. Jinnota li l-Afrika u reġjuni oħra li qed jiżviluppaw għandhom ikunu f'pużizzjoni li 
jipparteċipaw fit-tnaqqis ta' l-emissjonijiet globali tal-gassijiet b'effett serra permezz 
ta' inklużjoni fil-proġetti relatati mal-foresti fl-UE ETS u t-twessiegħ tal-proġetti fis-
CDM

Or.en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 29
Paragrafu 7 d (ġdid)

7d. Jemmen, li sabiex il-bidla fil-klima tiġi ttrattata b'mod effettiv, il-politika globali 
għall-klima għandha bżonn toħloq kundizzjonijiet ugwali għall-industrija, biex 
b'hekk tħeġġeġ l-innovazzjonijiet u l-effiċjenza fl-enerġija u tevita l-ħruġ tal-
karbonju; Għalhekk jissuġġerixxi, li jinħolqu standards u miri ta' rendiment globali 
għal attivitajiet differenti, inklużi l-prodotti għall-konsumatur u t-trasportazzjoni 
fuq livell globali;

Or.en
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Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 30
Paragrafu 8a (ġdid)

8a. Jirrimarka li l-enerġija nukleari mhix soluzzjoni għall-bidla fil-klima u għalhekk 
għandha tibqa' eskluża mis-CDM/JI jew mekkaniżmi oħra mmriati sabiex 
jindirizzaw it-tnaqqis f'pajjiżi li qed jiżviluppaw;

Or.en


