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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istrateġija ta' l-UE għall-Konferenza ta' 
Nairobi dwar il-Bidla fil-Klima (COP 12 u COP/MOP 2)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima 
(UNFCCC), il-Protokoll ta' Kyoto għall-UNFCC u l-proċeduri ta' applikazzjoni għall-
implimentazzjoni tagħha li ġew adottati waqt il-konferenzi ta' Bonn (Lulju 2001), 
Marrakesh (Novembru 2001), New Delhi (Novembru 2002), Milan (Diċembru 2003), 
Buenos Aires (Diċembru 2004) u Montréal (Diċembru 2005),

– wara li kkunsidra t-tnax-il Konferenza tal-Partijiet (COP 12) għall-UNFCCC u t-tieni 
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kyoto 
(COP/MOP 2) li se jittellgħu f'Nairobi fil-Kenya bejn is-6 u s-17 ta' Novembru 2006,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-bidla fil-klima, u b'mod 
partikulari dawk tas-16 ta' Novembru 2005 dwar "Nirbħu l-Ġlieda kontra l-Bidla fil-Klima 
Dinjija"1, tat-18 ta' Jannar 2006 dwar ir-riżultat tal-Konferenza ta' Montréal (COP 11-
COP/MOP 1)2 u ta' l-4 ta' Lulju 2006 dwar "Tnaqqis ta' l-Impatt ta' l-Avjazzjoni fuq il-
Bidla fil-Klima"3,

– wara li kkunsidra l-Mistoqsija Orali B6-0000/2006 tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel skond l-Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u 
wara li kkunsidra l-istqarrija tal-Kunsill u l-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-implimentazzjoni sħiħa tal-UNFCCC u tal-Protokoll ta' Kyoto mill-Partijiet kollha 
hija fundamentali biex tiġi indirizzata l-bidla fil-klima, anke jekk il-miżuri mhumiex se 
jkunu verament effettivi sakemm ma tinstabx soluzzjoni globali li tinkludi l-blokki 
ekonomiċi l-kbar li huma responsabbli għall-biċċa l-kbira ta' l-emissjonijiet li jniġġsu,

B. billi l-ħdax-il Konferenza tal-Partijiet (COP 11) għall-UNFCCC u l-ewwel Konferenza 
tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Koto (COP/MOP 1) li 
ltaqgħu f'Montréal f'Diċembru 2005 ddeċidew li jniedu proċess biex jiġu kkunsidrati 
impenji ulterjuri mill-partijiet għall-Anness I għall-perjodu ta' wara l-2012 u biex iseħħ 
djalogu għall-iskambju ta' esperjenzi u għall-analiżi ta' approċċi strateġiċi għal azzjoni 
koperattiva fit-tul dwar il-bidla fil-klima, 

C. billi hemm bżonn li jiġu stabbiliti objettivi ulterjuri malajr sabiex tiġi pprovduta ċertezza 
għall-investimenti f'sorsi ta' enerġija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, 
f'teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' gass bl-effett serra u f'enerġija li tiġġedded, u 

  
1 Testi adottati, P6-TA (2005)0433.
2 Testi adottati, P6-TA (2006)0019.
3 Testi adottati, P6-TA (2006)0296.
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biex jiġu evitati investimenti f'infrastruttura enerġetika inkompatibbli,

D. billi l-emissjonijiet ta' gass bl-effett serra jkomplu jiżdiedu f'ħafna Stati Membri, li turi li 
hemm bżonn ta' azzjoni b'saħħitha biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tilħaq l-obbligi 
tagħha skond Kyoto,

E. billi l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha għall-objettiv li tiġi indirizzata l-bidla fil-klima u 
ppreżentat għan dinji li żieda fit-temperatura dinjija tiġi llimitata għal +2°C meta mqabbla 
mal-livelli ta' qabel l-industrijalizzazzjoni,

F. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu hawn fuq imsemmija tas-16 ta' Novembru 2005, il-Parlament 
Ewropew stqarr li l-pajjiżi żviluppati għandhom jimpenjaw ruħhom għal tnaqqis qawwi ta' 
l-emissjonijiet - 30% sa l-2020 u 60-80% sa l-2050,

1. Iħeġġeġ lill-Unjoni Ewrope biex iżżomm l-irwol mexxej tagħha fin-negozjati waqt il-
Konferenza COP12 - COP/MOP2 f'Naibrobi u biex iżżomm il-livell għoli ta' ambizzjoni 
waqt diskussjonijiet fil-futur ma' l-imsieħba internazzjonali tagħha;

2. Jinsisti li f'dik l-okkażjoni l-Unjoni Ewropea tippreżenta aġenda ambizzjuża, kemm għad-
diskussjonijiet dwar impenji ulterjuri mill-Partijiet għall-Anness I skond il-Protokoll ta' 
Kyoto u kif ukoll għad-djalogu tal-UNFCCC dwar azzjoni koperattiva fit-tul;

3. Ifakkar li, kif stipulat fir-riżoluzzjoni tiegħu hawn fuq imsemmija tas-16 ta' Novembru 
2005, l-istrateġija ta' l-UE dwar il-bidla fil-klima għandha tkun bbażata madwar seba' 
objettivi:

- il-bini fuq elementi ewlenin tal-Protokoll ta' Kyoto - objettivi li jorbtu dwar il-livelli ta' 
emissjonijiet ta' gass bl-effett serra, sistema dinjija ta' limiti massimi u skambji ("cap-and-
trade"), u mekkaniżmi flessibbli,

- impenji għal tnaqqis b'saħħtu ta' l-emissjonijiet bi 30% sa l-2020, permezz ta' 
kombinazzjoni ta' inċentivi għas-suq u regolamentazzjoni biex jiġu stimulati l-
investimenti f'effiċjenza u/jew f'teknoloġiji bla emissjonijiet u b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju,

- l-adozzjoni ta' approċċ pro-attiv biex jiġu involuti l-atturi ewlenin l-oħra - b'mod 
partikulari l-Istati Uniti,

- l-iżvilupp ta' sħubija strateġika ma' pajjiżi bħal mhuma ċ-Ċina, l-Afrika t'Isfel, il-Brażil u 
l-Indja biex jiġu mgħejjuna jiżviluppaw strateġiji għal enerġija sostenibbli u biex tiġi 
żgurata l-parteċipazzjoni tagħhom fi sforzi għall-mitigazzjoni,

- il-promozzjoni ħerqana tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam ta' teknoloġiji għal enerġija 
sostenibbli u t-tneħħija ta' inċentivi "perversi" bħal sussidji għall-kombustibbli magħmula 
mill-fossilli, kif ukoll l-internalizzazzjoni ta' spejjeż esterni, inklużi dawk mill-bidla tal-
klima, fil-prezz tal-produzzjoni ta' l-enerġija,

- l-użu ta' leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali biex tiġi stimulata effiċjenza enerġetika akbar 
u biex jitnaqqas il-prezz tat-teknoloġija li tnaqqas l-impatt fuq il-klima, 
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- it-tħeġġiġ ta' ħafna aktar involviment dirett fl-isforzi għal mitigazzjoni fil-livell taċ-
ċittadin Ewropew, fejn prerekwiżit meħtieġ ikun il-provvista ta' informazzjoni dettaljata 
dwar il-kontenut ta' karbonju fi prodotti u servizzi u għall-futur ikun hemm għażla ta' 
sistema ta' kwoti personali negozjabbli;

4. Ifakkar it-talba tiegħu li ma jkunx hemm interruzjoni bejn l-ewwel u t-tieni perjodi ta' 
impenn skond il-Protokoll ta' Kyoto u li l-limitu ta' żmien biex jintlaħaq ftehim dwar 
impenji fil-ġejjieni dwar il-klima għandu jkun fl-aħħar ta' l-2008;

5. Ifakkar l-appoġġ tiegħu biex jitkomplew jintużaw mekkaniżmi flessibbli, u għall-għan fit-
tul ta' suq dinji tal-karbonju bbażat fuq il-mudell "cap-and-trade";

6. Iqis li l-pajjiżi industrijalizzati huma obbligati li jkollhom irwol vitali fl-indirizzar tal-
bidla tal-klima fuq livell dinji; jistieden, għalhekk, lill-Partijiet għall-Anness I biex 
jissodisfaw l-impenji eżistenti tagħhom u biex jadottaw objettivi ambizzjużi għal tieni 
perjodu ta' impenn wara l-2012; jistieden, barra minn hekk, lil dawk il-pajjiżi 
industrijalizzati li għadhom ma rratifikawx il-Protokoll ta' Kyoto biex jerġgħu 
jikkunsidraw il-pożizzjoni tagħhom, biex jieħdu miżuri domestiċi vigorużi, u biex jieħdu 
rwol attiv f'negozjati internazzjonali fil-ġejjieni, b'intenzjoni li jipparteċipaw fir-reġim 
għal bidla tal-klima fil-futur;

7. Jenfasizza l-importanza ewlenija li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw u li qed jiġu industrijalizzati 
malajr jiġu involuti f'reġim internazzjonali għal bidla fil-klima fil-futur, waqt li jiġu 
rispettati l-preokkupazzjonijiet vitali tagħhom dwar il-promozzjoni ta' l-iżvilupp 
ekonomiku tagħhom u dwar il-ġlieda kontra l-faqar;

8. Jinsisti li l-pajjiżi individwali ta' l-UE, u l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, jirrispettaw l-
impenji attwali tagħhom skond il-Protokoll ta' Kyoto u l-ftehim dwar it-tqassim tal-piżijiet 
("burden sharing"), peress li l-pożizzjoni mexxejja ta' l-UE fin-negozjati internazzjonali 
tiddgħajjef jekk dan ma jseħħx;

9. Jemmen li d-delegazzjoni ta' l-UE għandha rwol importanti f'dawn in-negozjati dwar il-
bidla fil-klima u, għalhekk, ma jistax jaċċetta li l-membri tal-parti tal-Parlament Ewropew 
minn dik id-delegazzjoni ma setgħux jattendu l-laqgħat ta' koordinazzjoni ta' l-UE waqt il-
Konferenza tal-Partijiet preċedenti; jistenna li l-parteċipanti tal-Parlament Ewropew 
ikollhom aċċess għal laqgħat ta' dan it-tip f'Nairobi, għall-inqas bl-istatus ta' osservaturi, 
bi dritt għall-kelma jew mingħajr;

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u lis-
Segretarjat tal-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar il-Bidla fil-Klima bit-talba li tiġi 
ċċirkolata lill-partijiet kontraenti kollha li mhumiex parti mill-UE.


