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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-programm LIFE wasal biex jiġġedded fl-2020. S'issa, il-programm uża l-fondi tiegħu biex 

jittestja proġetti żgħar li huma mistennija jtejbu l-ambjent. Eżempji ta' dan jinkludu t-tekniki 

ta' ġestjoni biex jitjieb l-għadd ta' speċijiet selvaġġi, kif ukoll il-manutenzjoni ta' artijiet 

mistagħdra. Is-suċċess ta' innovazzjonijiet bħal dawn jista' jiġi kkwantifikat u muri. Il-

finanzjament ġej direttament minn Brussell. 

 

Jekk proġetti bħal dawn jirnexxu, isiru popolari mal-bdiewa li mbagħad jagħmlu dawn l-

investimenti billi jużaw l-għotjiet tal-Pilastru 2 mill-Istati Membri tagħhom. 

 

Iż-żieda tat-terminu "Azzjoni Klimatika" fir-reġim preżenti tal-LIFE żiedet kunċett 

kompletament ġdid għall-mod ta' kif għandhom jintużaw il-flus tal-kontribwenti. It-terminu 

ntuża wkoll fl-aħħar proposta mill-Kummissarju Hogan dwar ir-riforma tal-PAK. Iż-żieda tat-

terminu "Azzjoni Klimatika" tikkoinċidi ma' żieda ta' 60 % fil-baġit tal-Programm LIFE. Dak 

li hu nieqes huma definizzjonijiet tal-azzjonijiet meħtieġa u r-riżultati li huma mixtieqa. 

 

Jekk il-kliem "Azzjoni Klimatika" kellu jinbidel għal "Azzjoni kontra t-Tniġġis", allura jkun 

possibbli nkejlu t-tniġġis fl-arja, fil-ħamrija u fl-ilma u nkejlu l-effikaċja tal-istrateġiji biex 

jittaffew dawn il-problemi, bl-uża ta' figura mira għal kull wieħed mit-tliet elementi. Ġlieda 

kontra t-tniġġis tista' tintrebaħ, billi nużaw l-armi tat-teknoloġija u l-leġiżlazzjoni. Ġlieda 

kontra t-temp tad-dinja mhi ser jintemm qatt, għax "rebħa" matistax tiġi definita.  

 

Ir-Rapporteur iltaqa' mat-tim ta' erba' persuni mill-Kummissjoni li kkontribwew f'livelli li 

jvarjaw fit-tħejjija tal-proposta. Ir-Rapporteur staqsihom x'ikun riżultat mixtieq, bħala 

konsegwenza tal-investiment finanzjarju. It-tweġiba tagħhom kienet "tnaqqis fl-emissjonijiet 

ta' CO2". 
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It-tabella ta' hawn taħt tindika t-tnaqqis fit-tul fis-CO2 atmosferiku. L-attività umana ma 

kellha xejn x'taqsam ma' dan it-tnaqqis. Livelli għolja ta' CO2 jikkoinċidu ma' żmien ta' silġ. 

 
Abbażi tal-ħidma tal-Profs Shaviv u Veiser u l-ġeologu Graham Oram 

 

A % ta' arja xotta ta' Diossidu tal-Karbonju (aħmar), Nitroġenu (kannella) u ossiġnu 

(blu) ta' atmosfera xotta 

 nota: ammonti % ta' gassijiet tal-metanu u ta' Nox żgħar wisq biex jiġu reġistrati fuq it-tabella 

B Pressjoni atmosferika nieżla minn 100 atmosfera għall-atmosfera 1 attwali 

C Anomaliji tat-Temperatura Rappreżentattiva (Profs. Jan Veiser) 

D Żmien li għadda, f'biljuni ta' snin (Ga=giga-annum) (blu) u miljuni ta' snin (iswed) 

E. Id-dinja tagħna bdiet bħalma hi l-pjaneta Venus illum 

F Iż-żmien Adean u u ż-żmien Arkean; Baritina 'injettata' bis-CO2 bi pressjoni għolja 

ta' >60 atmosfera 

G. Ċjanobatterji jikkonvertu s-CO2 f'O2, l-ewwel "isaddu" l-qoxra u wara jidħlu fl-

atmosfera 

H. Id-dinja, ballun tas-silġ 

P/T = konfini tal-Permjan/Trijassiku 

K/T = konfini tal-Kretaċju/Trijassiku — estinzjonijiet maġġuri tad-dinosawri 
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Meta tgħid li t-tnaqqis fil-livell ta' CO2
 se jservi ta' azzjoni kontra klima mhux sodisfaċenti, il-

Kummissarju qed tinjora l-fatturi li verament ibiddlu l-klima tagħna. 

 

1. Il-galassija: fil-forma ta' flutwazzjonijiet bejn Raġġi Kożmiċi. Tista' toħloq tibdiliet ta' 

10o C fuq miljuni ta' snin. 

2. Is-sistema solari: Il-ġibda tal-gravità tista' toħloq tibdiliet ta' 2-3o C. 

3. Ix-xemx: Il-varjazzjonijiet fl-orbitu u fl-angolar tagħha, flimkien mal-ħames ċikli 

dokumentati tagħha, jistgħu jikkawżaw varjazzjoni ta' sa 5o C fit-temperatura tad-dinja. 

4. Il-kurrenti tal-oċeani. 

5. Il-gass "b'effett ta' serra": fwar tal-ilma , fil-forma ta' sħab. 

 

Il-gassijiet "b'effett ta' serra" l-oħra, is-CO2, il-Metanu u l-Ossidu Nitruż għandhom effett 

negliġibbli fuq il-klima tagħna. Is-CO2, madankollu, hu ikel għall-pjanti li mhemmx sostitut 

għalih. Il-Metanu jiddegrada f'CO2 u H2O; Il-gassijiet NOx eventwalment jinbidlu u jsiru 

Nitrati. 

 
Jekk l-effett tal-livelli ta' CO2 fuq il-klima tagħna hu negliġibbli, l-effett tal-attività umana fuq 

it-tibdil ta' dwn il-livelli ta' CO2 huwa negliġibbli wkoll. 

 

Iż-żewġ mapep tad-dinja murija hawn taħt juru dan perfettament. 

 

 
Żini kalkolati ta' konċentrazzjonijiet ikbar ta' CO2 minħabba emissjonijiet tal-bniedem 
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- Żoni fejn il-konċentrazzjoni ta' CO2 hija ogħla 

- Osservazzjonijiet SCIAMACHY fuq is-satellita ENVISAT (jaqblu mad-data IBUKU tal-

Ġappun) 

 
Il-previżjonijiet tal-esperti u kejl bis-satellita huma kontradittorji.  

 

L-assenza totali ta' hotspots ta' CO2 fuq l-Ewropa jindika li l-Kummissarju m'għandhiex 

problema x'issolvi. L-uniku riskju potenzjali ta' avveniment maġġuri ta' CO2 fl-Ewropa hu l-

iżbruffar ta' vulkan. 

 

Il-konċentrazzjonijiet ta' CO2 li huma kbar b'mod naturali fuq il-foresti pluvjali joħolqu 

dilemma interessanti għal dawk li jridu waħda mingħajr l-oħra. Fil-fatt, il-foresti pluvjali 

wkoll jirrilaxxaw ħafna metanu u fwar tal-ilma  fl-arja.  

 

Minn meta r-Rapporteur ingħaqad mal-Parlament fl-2009, kienet moda għall-Membri tal-PE 

fil-Kumitati AGRI u ENVI li jdaħħlu l-frażi "indirizzar tat-Tibdil tal-Klima" fid-diskorsi 

tagħhom. Dan jistema' virtuż u ta' mertu. Dan huwa bbażat fuq previżjonijiet magħmula fit-

tmeninijiet ta' temperaturi dinjin u livelli tal-baħar li iżdiedu b'rata mgħaġġla, li fl-aħħar mill-

aħħar ma seħħewx. Il-Kummissjoni semgħet dawn id-diskorsi minflok osservat ir-realtà.  

Bħal fil-ħrafa tar-re għarwien, f'xi ħin xi ħadd jeħtieġ li jgħid: "Ir-re mhux liebes libsa 

inviżibbli, ir-re sempliċiment mhu liebes xejn". Ir-Rapporteur qed jippreżenta din l-

opportunità lill-kollegi tiegħu. 

 
Xi Membri tal-PE ġew eletti purament minħabba l-antagoniżmu tagħhom lejn is-CO2. Dawn 

mhux se jbiddlu l-fehmiet tagħhom. 

 

Ir-Rapporteur iħeġġeġ lill-kollegi l-oħra jirriflettu dwar il-fatt li l-preċedent tal-"Azzjoni 

Klimatika" fil-Programm LIFE qed iwitti t-triq għal "Azzjoni Klimatika" fl-agrikoltura, fejn 
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40 % tal-baġits futuri se jiġu allokati biex jintefqu fil-ġlieda kontra s-CO2, li hu wieħed mill-

akbar alleati tal-agrikoltura. 

 

Ir-Rapporteur emenda l-proposta u ħassar kull referenza għal "ererġija nadifa" għax dan it-

terminu jimplika enerġija "mingħajr CO2, kif ukoll ir-referenzi għal "mitigazzjoni tat-tibdil 

fil-klima", u inkorpora t-terminu "adattament għat-tibdil fil-klima" fit-test tal-proposta 

leġiżlattiva. Hemm differenza kbira. Jeħtieġ li nħejju ruħna għall-"Minimu ta' Maunder" jew 

żmien tas-silġ żgħir - li jista' jdum bejn 200 u 300 sena. Xi fiżiċisti solari jemmnu li dan iċ-

ċiklu teknikament diġà beda.  

 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-Programm, li jimmira li jikseb l-

għanijiet u l-miri tal-Unjoni stabbiliti mil-

leġiżlazzjoni, mill-pjanijiet, mill-politika u 

mill-impenji internazzjonali fil-qasam tal-

ambjent, il-klima u l-enerġija nadifa, 

jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-

tranżizzjoni lejn ekonomija nadifa, 

ċirkolari, effiċjenti fl-użu tal-enerġija, 

b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u 

reżiljenti għat-tibdil fil-klima, għall-

protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent 

u biex jieqaf u jitreġġa' lura t-telf tal-

bijodiversità, jew permezz ta' interventi 

diretti jew bl-appoġġ tal-integrazzjoni ta' 

dawk l-għanijiet f'politiki oħra. 

(3) Il-Programm, li jimmira li jikseb l-

għanijiet u l-miri tal-Unjoni stabbiliti mil-

leġiżlazzjoni, mill-pjanijiet, mill-politika u 

mill-impenji internazzjonali fil-qasam tal-

ambjent, il-klima u l-enerġija nadifa, 

jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-

adattament għall-impatti tat-tibdil fil-

klima, għat-tranżizzjoni lejn ekonomija 

nadifa, ċirkolari u effiċjenti fl-użu tal-

enerġija, għall-protezzjoni u t-titjib tal-

kwalità tal-ambjent u biex jieqaf u jitreġġa' 

lura t-telf tal-bijodiversità, jew permezz ta' 

interventi diretti jew bl-appoġġ tal-

integrazzjoni ta' dawk l-għanijiet f'politiki 

oħra. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-adattament għat-tibdil fil-klima jinvolvi t-teħid ta' azzjonijiet prattiċi għall-ġestjoni ta' riskji 

mill-impatti tal-klima. Jeħtieġ li nħejju ruħna għall-"Minimu ta' Maunder" jew żmien tas-silġ 

żgħir - li jista' jdum bejn 200 u 300 sena. Xi fiżiċisti jemmnu li l-bidliet globali diġà bdew. 
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Dan ifisser li l-prijorità għandha tkun l-adattament, u mhux tentattivi ta' mitigazzjoni, għax 

dawn ma jistgħux jirnexxu. Fid-dawl ta' dan, ir-Rapporteur jintroduċi t-terminu "adattament 

għat-tibdil fil-klima" fit-test tal-abbozz ta' proposta leġiżlattiva. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-programm jenħtieġ li 

jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u 

għall-kisba tal-għanijiet u l-miri tal-

leġiżlazzjoni, tal-istrateġiji, tal-pjanijiet u 

tal-impenji internazzjonali tal-Unjoni fil-

qasam tal-ambjent u tal-enerġija nadifa 

rilevanti, b'mod partikolari l-Aġenda tan-

Nazzjonijiet Uniti għall-2030 dwar l-

Iżvilupp Sostenibbli8, il-Konvenzjoni dwar 

id-Diversità Bijoloġika9 u l-Ftehim ta' 

Pariġi adottat taħt il-Konvenzjoni Qafas 

tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-

Klima10 ("il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-

Tibdil fil-Klima"). 

(5) Il-programm jenħtieġ li 

jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u 

għall-kisba tal-għanijiet u l-miri tal-

leġiżlazzjoni, tal-istrateġiji, tal-pjanijiet u 

tal-impenji internazzjonali rilevanti tal-

Unjoni fl-oqsma tal-ambjent, l-adattament 

għat-tibdil fil-klima u oħrajn, b'mod 

partikolari l-Aġenda tan-Nazzjonijiet Uniti 

għall-2030 dwar l-Iżvilupp Sostenibbli8 u 

l-Konvenzjoni dwar id-Diversità 

Bijoloġika9 

__________________ __________________ 

8 Aġenda 2030, Riżoluzzjoni adottata mill-

AĠ tan-NU fil-25/09/2015. 

8 Aġenda 2030, Riżoluzzjoni adottata mill-

AĠ tan-NU fil-25/09/2015. 

9 93/626/KEE: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 1993 dwar il-konklużjoni 

tal-Konvenzjoni fuq id-Diversità 

Bijoloġika (ĠU L 309, 13.12.1993, p. 1). 

9 93/626/KEE: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 1993 dwar il-konklużjoni 

tal-Konvenzjoni fuq id-Diversità 

Bijoloġika (ĠU L 309, 13.12.1993, p. 1). 

10 ĠU L 282, 19.10.2016, p. 4. 10 ĠU L 282, 19.10.2016, p. 4. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għall-konsistenza mal-ispirtu tal-Emenda 1, u fid-dawl tal-bidla ssuġġerita tal-Programm 

LIFE lejn l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima, ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Pariġi 

m'għadhomx rilevanti għall-Programm LIFE l-ġdid. It-tħassir tar-referenza għall-impenji 

internazzjonali sintendi ma jbiddilx u ma jdgħajjifx l-istatus tagħhom. 
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Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Il-konformità mal-impenji tal-

Unjoni skont il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-

Tibdil fil-Klima teħtieġ it-trasformazzjoni 

tal-Unjoni f'soċjeta effiċjenti fl-użu tal-

enerġija, b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 

karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-klima. 

Din, min-naħa l-oħra, tirrikjedi 

azzjonijiet, b'enfasi speċjali fuq is-setturi li 

jikkontribwixxu l-aktar għal-livelli attwali 

tal-output u tat-tniġġis ta' CO2, li 

jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 

tal-qafas ta' politika għall-klima u l-

enerġija għall-2030 u tal-Pjanijiet 

Nazzjonali Integrati dwar l-Enerġija u l-

Klima tal-Istati Membri u tal-

preparazzjonijiet għall-istrateġija tal-

Unjoni dwar il-klima u l-enerġija għall-

2050 u fuq terminu twil. Il-Programm 

jenħtieġ li jinkludi wkoll miżuri li 

jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 

tal-politika tal-Unjoni dwar l-adattament 

għall-klima biex titnaqqas il-vulnerabbiltà 

għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima. 

(7) Il-Programm jenħtieġ li jiffoka 

b'mod speċifiku fuq is-setturi li 

jikkontribwixxu l-aktar għal-livelli attwali 

tat-tniġġis. Il-Programm jenħtieġ li jinkludi 

wkoll miżuri li jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni 

dwar l-adattament għall-klima biex 

titnaqqas il-vulnerabbiltà għall-effetti 

negattivi tat-tibdil fil-klima, bi tħejjija għal 

perjodu "Minimu ta' Maunder". 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għall-konsistenza mal-ispirtu tal-Emenda 1, u fid-dawl tal-bidla ssuġġerita tal-Programm 

LIFE lejn l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima, ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Pariġi u 

impenji oħra tal-UE m'għadhomx rilevanti għall-Programm LIFE l-ġdid. It-tħassir tar-

referenza għall-impenji internazzjonali sintendi ma jbiddilx u ma jdgħajjifx l-istatus tagħhom. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) It-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 

hija kontribuzzjoni essenzjali għall-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 

b'kobenefiċċji għall-ambjent. L-azzjonijiet 

għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet li jappoġġaw 

it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, 

iffinanzjati sal-2020 taħt Orizzont 2020, 

jenħtieġ li jiġu integrati fil-Programm 

billi l-għan tagħhom mhuwiex li 

jiffinanzjaw l-eċċellenza u li jiġġeneraw l-

innovazzjoni, iżda li jiffaċilitaw l-użu ta' 

teknoloġija diġà disponibbli li se 

tikkontribwixxi għall-mitigazzjoni tat-

tibdil fil-klima. L-inklużjoni ta' dawn l-

attivitajiet ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet fil-

Programm toffri potenzjal għal sinerġiji 

bejn is-subprogrammi u żżid il-koerenza 

ġenerali tal-finanzjament tal-Unjoni. 

Għalhekk, id-data jenħtieġ li tinġabar u 

tiġi ddiseminata dwar l-adozzjoni ta' 

soluzzjonijiet eżistenti ta' riċerka u 

innovazzjoni fil-proġetti LIFE, inkluż 

mill-programm Orizzont Ewropa u l-

predeċessuri tiegħu. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi l-amalgamazzjoni tas-subprogrammi dwar "Mitigazzjoni tat-

Tibdil fil-Klima u Adattament" u dwar "Tranżizzjoni lejn Enerġija Nadifa" fi programm 

wieħed bit-titlu "Adattament għat-Tibdil fil-Klima". Dan jagħmel il-Premessa 8 tal-proposta 

tal-Kummissjoni irrelevanti. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-

leġiżlazzjoni dwar l-Enerġija Nadifa 

jistmaw li t-twettiq tal-miri tal-enerġija 

imħassar 
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tal-Unjoni għall-2030 se jeħtieġ 

investimenti addizzjonali ta' EUR 177 

biljun kull sena fil-perjodu bejn l-2021 u 

l-2030. L-akbar lakuni huma marbuta 

mal-investimenti fid-dekarbonizzazzjoni 

tal-bini (l-effiċjenza fl-enerġija u s-sorsi 

ta' enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira), 

fejn il-kapital irid jiġi dirett lejn proġetti 

ta' natura distribwita ħafna. Wieħed mill-

għanijiet tas-subprogramm dwar it-

Tranżizzjoni lejn Enerġija Nadifa huwa li 

jibni l-kapaċità għall-iżvilupp u għall-

aggregazzjoni tal-proġetti, li permezz 

tiegħu jgħin ukoll biex jiġu assorbiti l-

fondi mill-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej u jikkatalizza 

investimenti f'enerġija nadifa billi juża 

wkoll l-istrumenti finanzjarji pprovduti 

taħt l-InvestEU. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi l-amalgamazzjoni tas-subprogrammi dwar "Mitigazzjoni tat-

Tibdil fil-Klima u Adattament" u dwar "Tranżizzjoni lejn Enerġija Nadifa" fi programm 

wieħed bit-titlu "Adattament għat-Tibdil fil-Klima". Dan jagħmel il-Premessa 9 tal-proposta 

tal-Kummissjoni irrelevanti. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Is-sinerġiji ma' Orizzont Ewropa 

jenħtieġ li jiżguraw li l-bżonnijiet fil-

qasam tar-riċerka u tal-innovazzjoni biex 

jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali, 

klimatiċi u tal-enerġija fi ħdan l-UE jiġu 

identifikati u stabbiliti matul il-proċess 

tal-ippjanar strateġiku tar-riċerka u l-

innovazzjoni ta' Orizzont Ewropa. LIFE 

jenħtieġ li jkompli jaġixxi bħala 

katalizzatur għall-implimentazzjoni tal-

politika u tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-

imħassar 
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ambjent, il-klima u l-enerġija nadifa, 

inkluż billi jintużaw u jiġu applikati r-

riżultati tar-riċerka u tal-innovazzjoni 

minn Orizzont Ewropa u jgħin biex dawn 

jintużaw fuq skala ikbar fejn dawn jistgħu 

jgħinu biex jiġu indirizzati kwistjonijiet 

ambjentali, klimatiċi jew ta' tranżizzjoni 

lejn enerġija nadifa. Il-Kunsill Ewropew 

tal-Innovazzjoni ta' Orizzont Ewropa 

jista' jipprovdi appoġġ għall-espansjoni u 

għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ideat 

rivoluzzjonarji ġodda li jistgħu jirriżultaw 

mill-implimentazzjoni tal-proġetti LIFE. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi l-amalgamazzjoni tas-subprogrammi dwar "Mitigazzjoni tat-

Tibdil fil-Klima u Adattament" u dwar "Tranżizzjoni lejn Enerġija Nadifa" fi programm 

wieħed bit-titlu "Adattament għat-Tibdil fil-Klima". Dan jagħmel Orizzont Ewropa u l-

Premessa 10 tal-Kummissjoni irrelevanti għat-test emendat tal-proposta tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Il-pakkett tal-Analiżi tal-

Implimentazzjoni Ambjentali21 tal-Unjoni 

l-aktar reċenti jindika li jenħtieġ progress 

sinifikanti biex titħaffef l-implimentazzjoni 

tal-acquis tal-Unjoni dwar l-ambjent u biex 

tittejjeb l-integrazzjoni tal-għanijiet 

ambjentali u klimatiċi f'politiki oħra. 

Għaldaqstant, il-Programm jenħtieġ li 

jaġixxi bħala katalizzatur biex jikseb il-

progress meħtieġ permezz tal-iżvilupp, tal-

ittestjar u tar-replikazzjoni ta' approċċi 

ġodda; l-appoġġ għall-iżvilupp tal-politika, 

il-monitoraġġ u l-analiżi; it-tisħiħ tal-

involviment tal-partijiet ikkonċernati; il-

mobilizzazzjoni tal-investimenti li ġejjin 

mill-programmi kollha ta' investiment tal-

Unjoni jew minn sorsi finanzjarji oħra u l-

(12) Il-pakkett tal-Analiżi tal-

Implimentazzjoni Ambjentali21 tal-Unjoni 

l-aktar reċenti jindika li jenħtieġ progress 

sinifikanti biex titħaffef l-implimentazzjoni 

tal-acquis tal-Unjoni dwar l-ambjent u biex 

tittejjeb l-integrazzjoni tal-għanijiet 

ambjentali u ta' adattament għat-tibdil fil-

klima f'politiki oħra. Għaldaqstant, il-

Programm jenħtieġ li jaġixxi bħala 

katalizzatur biex jikseb il-progress meħtieġ 

permezz tal-iżvilupp, tal-ittestjar u tar-

replikazzjoni ta' approċċi ġodda; l-appoġġ 

għall-iżvilupp tal-politika, il-monitoraġġ u 

l-analiżi; it-tisħiħ tal-involviment tal-

partijiet ikkonċernati; il-mobilizzazzjoni 

tal-investimenti li ġejjin mill-programmi 

kollha ta' investiment tal-Unjoni jew minn 
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appoġġ għal azzjonijiet biex jingħelbu d-

diversi ostakli għall-implimentazzjoni 

effettiva tal-pjanijiet ewlenin meħtieġa mil-

leġiżlazzjoni ambjentali. 

sorsi finanzjarji oħra u l-appoġġ għal 

azzjonijiet biex jingħelbu d-diversi ostakli 

għall-implimentazzjoni effettiva tal-

pjanijiet ewlenin meħtieġa mil-

leġiżlazzjoni ambjentali. 

__________________ __________________ 

21 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni - L-analiżi tal-

implimentazzjoni ambjentali tal-UE: L-

isfidi ewlenin u kif se ngħaqqdu l-isforzi 

biex nagħtu riżultati aħjar (COM/2017/063 

final). 

21 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni - L-analiżi tal-

implimentazzjoni ambjentali tal-UE: L-

isfidi ewlenin u kif se ngħaqqdu l-isforzi 

biex nagħtu riżultati aħjar (COM/2017/063 

final). 

Or. en 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) L-iskema volontarja għall-

Bijodiversità u s-Servizzi Ekosistemiċi fit-

Territorji extra-Ewropej (BEST) 

tippromwovi l-konservazzjoni tal-

bijodiversità, inkluża l-bijodiversità tal-

baħar, u l-użu sostenibbli ta' servizzi 

ekosistemiċi, inklużi approċċi bbażati fuq 

l-ekosistema għall-adattament u għall-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, fir-Reġjuni 

Ultraperifiċi tal-Unjoni u fil-Pajjiżi u fit-

Territorji Extra-Ewropej. L-iskema BEST 

għenet biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni 

dwar l-importanza ekoloġika tar-Reġjuni 

Ultraperifiċi u tal-Pajjiżi u t-Territorji 

Extra-Ewropej għall-konservazzjoni tal-

bijodiversità globali. Fid-Dikjarazzjonijiet 

Ministerjali tagħhom tal-2017 u l-2018, il-

Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej 

esprimew l-apprezzament tagħhom għal 

din l-iskema ta' għotjiet żgħar għall-

bijodiversità. Huwa xieraq li l-Programm 

jitħalla jkompli jiffinanzja għotjiet żgħar 

(15) L-iskema volontarja għall-

Bijodiversità u s-Servizzi Ekosistemiċi fit-

Territorji extra-Ewropej (BEST) 

tippromwovi l-konservazzjoni tal-

bijodiversità, inkluża l-bijodiversità tal-

baħar, u l-użu sostenibbli ta' servizzi 

ekosistemiċi, inklużi approċċi bbażati fuq 

l-ekosistema għall-adattament tat-tibdil fil-

klima, fir-Reġjuni Ultraperifiċi tal-Unjoni 

u fil-Pajjiżi u fit-Territorji Extra-Ewropej. 

L-iskema BEST għenet biex tiżdied is-

sensibilizzazzjoni dwar l-importanza 

ekoloġika tar-Reġjuni Ultraperifiċi u tal-

Pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej għall-

konservazzjoni tal-bijodiversità globali. 

Fid-Dikjarazzjonijiet Ministerjali tagħhom 

tal-2017 u l-2018, il-Pajjiżi u Territorji 

Extra-Ewropej esprimew l-apprezzament 

tagħhom għal din l-iskema ta' għotjiet 

żgħar għall-bijodiversità. Huwa xieraq li l-

Programm jitħalla jkompli jiffinanzja 

għotjiet żgħar għall-bijodiversità kemm fir-
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għall-bijodiversità kemm fir-Reġjun 

Ultraperiferiċi kif ukoll fil-Pajjiżi u t-

Territorji Extra-Ewropej. 

Reġjun Ultraperiferiċi kif ukoll fil-Pajjiżi u 

t-Territorji Extra-Ewropej. 

Or. en 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) It-titjib tal-governanza fuq 

kwistjonijiet ambjentali, it-tibdil fil-klima 

u kwistjonijiet relatati ta' tranżizzjoni lejn 

enerġija nadifa jeħtieġ l-involviment tas-

soċjetà ċivili billi tiżdied is-

sensibilizzazzjoni tal-pubbliku, l-

involviment tal-konsumaturi u t-twessigħ 

tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati, 

inklużi l-organizzazzjoni nongovernattivi, 

f'konsultazzjoni dwar il-politiki relatati u l-

implimentazzjoni tagħhom. 

(20) It-titjib tal-governanza fir-rigward 

tal-kwistjonijiet ambjentali u tal-

adattament għat-tibdil fil-klima jeħtieġ l-

involviment tas-soċjetà ċivili billi tiżdied 

is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku, l-

involviment tal-konsumaturi u t-twessigħ 

tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati, 

inklużi l-organizzazzjoni nongovernattivi, 

f'konsultazzjoni dwar il-politiki relatati u l-

implimentazzjoni tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Il-Programm jenħtieġ li jħejji u 

jappoġġa lill-atturi fis-suq għal tranżizzjoni 

lejn ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija, b'emissjonijiet baxxi 

tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-

klima billi jittestja opportunitajiet tan-

negozju ġodda, jaġġorna l-ħiliet 

professjonali, jiffaċilita l-aċċess tal-

konsumaturi għall-prodotti u s-servizzi 

sostenibbli, jinvolvi u jagħti s-setgħa lill-

influwenzaturi u jittestja metodi ġodda biex 

(22) Il-Programm jenħtieġ li jħejji u 

jappoġġa lill-atturi fis-suq għal tranżizzjoni 

lejn ekonomija nadifa, ċirkolari u effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija, adatta għall-isfidi tat-

tibdil fil-klima, billi jittestja opportunitajiet 

tan-negozju ġodda, jaġġorna l-ħiliet 

professjonali, jiffaċilita l-aċċess tal-

konsumaturi għall-prodotti u s-servizzi 

sostenibbli, jinvolvi u jagħti s-setgħa lill-

influwenzaturi u jittestja metodi ġodda biex 

jiġu adattati l-proċessi u l-pajsaġġ 
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jiġu adattati l-proċessi u l-pajsaġġ 

kummerċjali eżistenti. Biex tkun appoġġata 

l-adozzjoni kummerċjali usa' ta' 

soluzzjonijiet sostenibbli, jenħtieġ li jiġu 

promossi l-aċċettazzjoni tal-pubbliku 

ġenerali u l-involviment tal-konsumatur. 

kummerċjali eżistenti. Biex tkun appoġġata 

l-adozzjoni kummerċjali usa' ta' 

soluzzjonijiet sostenibbli, jenħtieġ li jiġu 

promossi l-aċċettazzjoni tal-pubbliku 

ġenerali u l-involviment tal-konsumatur. 

Or. en 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 

jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-

impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-

Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-

Programm se jikkontribwixxi biex jiġu 

integrati l-azzjonijiet klimatiċi u biex 

tinkiseb mira ġenerali ta' 25 % tal-infiq 

tal-baġit tal-UE li jappoġġa l-għanijiet 

klimatiċi. L-azzjonijiet fi ħdan dan il-

Programm huma mistennija li 

jikkontribwixxu 61 % tal-pakkett 

finanzjarju ġenerali tal-Programm għall-

għanijiet klimatiċi. Se jiġu identifikati 

azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-

implimentazzjoni tal-Programm, u dawn 

se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-

proċessi rilevanti ta' evalwazzjonijiet u ta' 

rieżami. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir ta' referenzi għall-impenji tal-UE li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli tan-NU mhuwiex immirat biex jimmina l-leġiżlazzjoni eżistenti jew il-

valur ta' ftehimiet internazzjonali. Iżda peress li r-Rapporteur qed jissuġġerixxi bidliet għall-

istruttura tal-Programm LIFE, dawn ir-referenzi m'għadhomx rilevanti għall-istruttura l-

ġdida. 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Fl-implimentazzjoni tal-Programm, 

jenħtieġ tingħata kunsiderazzjoni xierqa 

lill-istrateġija għar-reġjuni ultraperiferiċi30 

fid-dawl tal-Artikolu 349 TFUE u l-

ħtiġijiet u l-vulnerabilitajiet speċifiċi ta' 

dawn ir-reġjuni. Il-politiki tal-Unjoni, għajr 

il-politiki ambjentali, klimatiċi u ta' 

tranżizzjoni lejn enerġija nadifa rilevanti, 
jenħtieġ li jiġu kkunsidrati wkoll. 

(25) Fl-implimentazzjoni tal-Programm, 

jenħtieġ tingħata kunsiderazzjoni xierqa 

lill-istrateġija għar-reġjuni ultraperiferiċi30 

fid-dawl tal-Artikolu 349 tat-TFUE u l-

ħtiġijiet u l-vulnerabilitajiet speċifiċi ta' 

dawn ir-reġjuni. Il-politiki tal-Unjoni, għajr 

il-politiki ambjentali jew tal-adattament 

għat-tibdil fil-klima jenħtieġ li jiġu 

kkunsidrati wkoll. 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. en 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 38 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(38) Billi l-għanijiet ta' dan ir-

Regolament, jiġifieri l-kontribuzzjoni 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-ilħuq 

tal-għanijiet u tal-miri tal-leġiżlazzjoni, 

tal-istrateġiji, tal-pjanijiet jew tal-impenji 

internazzjonali tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

dwar l-ambjent u l-klima u l-enerġija 

nadifa rilevanti ma jistgħux jintlaħqu 

b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda 

jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti ta' 

dan ir-Regolament, jintlaħqu aħjar fil-

livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 

miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 

kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea. B'konformità mal-

prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat 

f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 

jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 

(38) Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 

kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea u l-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament irid jagħti lill-

Istati Membri tal-UE biżżejjed libertà biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet lokali jew speċifiċi. 



 

PA\1157799MT.docx 17/24 PE623.976v01-00 

 MT 

sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tissalvagwardja d-drittijiet u l-libertà tal-Istati Membri tal-

UE biex jiddeċiedu għalihom infushom dwar il-prijoritajiet nazzjonali tagħhom. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) "proġetti integrati strateġiċi" tfisser 

proġetti li jimplimentaw fuq skala 

reġjonali, multireġjonali, nazzjonali jew 

transnazzjonali, strateġiji ambjentali jew 

klimatiċi jew pjanijiet ta' azzjoni żviluppati 

mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u 

meħtieġa minn leġiżlazzjoni jew politiki 

speċifiċi u rilevanti tal-Unjoni dwar l-

ambjent, il-klima jew l-enerġija nadifa, 

filwaqt li jiżguraw l-involviment tal-

partijiet ikkonċernati u jippromwovu l-

koordinazzjoni u l-mobilizzazzjoni ta' mill-

inqas sors wieħed ta' finanzjament ieħor 

tal-Unjoni, nazzjonali jew privat; 

(2) "proġetti integrati strateġiċi" tfisser 

proġetti li jimplimentaw - fuq skala 

reġjonali, multireġjonali, nazzjonali jew 

transnazzjonali - strateġiji jew pjanijiet ta' 

azzjoni ambjentali jew għall-adattament 

għat-tibdil fil-klima żviluppati mill-

awtoritajiet tal-Istati Membri, filwaqt li 

jiżguraw l-involviment tal-partijiet 

ikkonċernati u jippromwovu l-

koordinazzjoni u l-mobilizzazzjoni ta' mill-

inqas sors wieħed ta' finanzjament ieħor 

tal-Unjoni, nazzjonali jew privat; 

Or. en 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-għan ġenerali tal-Programm 

huwa li jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni 

lejn ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija, b'emissjonijiet baxxi 

tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-

klima, inkluż permezz tat-tranżizzjoni lejn 

1. L-għan ġenerali tal-Programm 

huwa li jikkontribwixxi għall-adattament 

għat-tibdil fil-klima. Huwa qed 

jikkontribwixxi wkoll għat-tranżizzjoni 

lejn ekonomija nadifa, ċirkolari u 

effiċjenti fl-użu tal-enerġija, għall-
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enerġija nadifa, għall-protezzjoni u t-titjib 

tal-kwalità tal-ambjent u biex jieqaf u 

jitreġġa' lura t-telf tal-bijodiversità, u 

b'hekk jikkontribwixxi għall-iżvilupp 

sostenibbli. 

protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent 

u biex jieqaf u jitreġġa' lura t-telf tal-

bijodiversità, u b'hekk jikkontribwixxi 

għall-iżvilupp sostenibbli. 

Or. en 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) li jiżviluppa, juri u jippromwovi 

tekniki u approċċi innovattivi biex 

jintlaħqu l-għanijiet tal-politika u tal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-ambjent u l-

azzjoni klimatika, inkluża t-tranżizzjoni 

lejn enerġija nadifa, u li jikkontribwixxi 

għall-applikazzjoni tal-aħjar prassi fir-

rigward tan-natura u tal-bijodiversità; 

(a) li jiżviluppa, juri u jippromwovi 

tekniki u approċċi innovattivi biex 

jintlaħqu l-għanijiet tal-politika u tal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-ambjent u l-

adattament għat-tibdil fil-klima, u li 

jikkontribwixxi għall-applikazzjoni tal-

aħjar prassi fir-rigward tan-natura u tal-

bijodiversità; 

Or. en 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) il-qasam Azzjoni Klimatika, li 

jinkludi: 

(2) il-qasam tal-Adattament għat-

Tibdil fil-Klima, li jinkludi 

Or. en 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) is-subprogramm Mitigazzjoni tat-

Tibdil fil-Klima u Adattament Għalih; 

(a) il-programm għall-Adattament 

għat-Tibdil fil-Klima; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex l-istruttura tal-Programm tiġi ssimplifikata u magħmula aktar aċċessibbli, din l-

Emenda tgħaqqad żewġ sub-programmi f'wieħed: "Adattament għat-Tibdil fil-Klima". 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) is-subprogramm Tranżizzjoni lejn 

Enerġija Nadifa. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex l-istruttura tal-Programm tiġi ssimplifikata u magħmula aktar aċċessibbli, din l-

Emenda tgħaqqad żewġ sub-programmi f'wieħed: "Adattament għat-Tibdil fil-Klima". 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) EUR 1 950 000 000 għall-qasam 

Azzjoni Klimatika, li minnhom 

(b) EUR 1 950 000 000 għall-qasam 

tal-Adattament għat-Tibdil fil-Klima 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-Emenda hija konsistenti mal-Emendi 18 u 19 u sservi l-istess skop. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) EUR 950 000 000 għas-

subprogramm Mitigazzjoni tat-Tibdil fil-

Klima u Adattament Għalih u 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-Emenda hija konsistenti mal-Emendi 18 u 19 u sservi l-istess skop. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) EUR 1 000 000 000 għas-

subprogramm Tranżizzjoni lejn Enerġija 

Nadifa. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-Emenda hija konsistenti mal-Emendi 18 u 19 u sservi l-istess skop. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 5 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Programm jista' jiffinanzja 

attivitajiet implimentati mill-Kummissjoni 

b'sostenn għat-tħejjija, għall-

5. Il-Programm jista' jiffinanzja 

attivitajiet implimentati mill-Kummissjoni 

b'sostenn għat-tħejjija u għall-
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implimentazzjoni u għall-integrazzjoni tal-

politiki u tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-

Unjoni dwar l-ambjent, il-klima jew it-

tranżizzjoni lejn enerġija nadifa bil-għan 

li jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 

3. Dawn l-attivitajiet jistgħu jinkludu: 

implimentazzjoni tal-politiki u tal-

leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni dwar l-

ambjent u l-adattament għat-tibdil fil-

klima bil-għan li jintlaħqu l-għanijiet 

stabbiliti fl-Artikolu 3. Dawn l-attivitajiet 

jistgħu jinkludu: 

Or. en 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-għotjiet jistgħu jiffinanzjaw 

attivitajiet barra mill-Unjoni, sakemm il-

proġett isegwi l-għanijiet ambjentali u 

klimatiċi tal-Unjoni u l-attivitajiet barra l-

Unjoni jkunu meħtieġa biex jiżguraw l-

effettività tal-interventi mwettqa fit-

territorji tal-Istati Membri. 

4. L-għotjiet jistgħu jiffinanzjaw 

attivitajiet barra mill-Unjoni, sakemm il-

proġett isegwi l-għanijiet tal-Unjoni għall-

ambjent u għall-adattament għat-tibdil fil-

klima u l-attivitajiet barra l-Unjoni jkunu 

meħtieġa biex jiżguraw l-effettività tal-

interventi mwettqa fit-territorji tal-Istati 

Membri. 

Or. en 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-għotjiet operattivi għandhom 

isostnu l-funzjonament ta' entitajiet 

mingħajr skop ta' qligħ u li huma involuti 

fl-iżvilupp, fl-implimentazzjoni u fl-

infurzar tal-leġiżlazzjoni u tal-politika tal-

Unjoni u li huma primarjament attivi fil-

qasam tal-ambjent jew tal-azzjoni 

klimatika, inkluż it-tranżizzjoni lejn 

enerġija nadifa. 

5. L-għotjiet operattivi għandhom 

isostnu l-funzjonament ta' entitajiet 

mingħajr skop ta' qligħ u li huma involuti 

fl-iżvilupp, fl-implimentazzjoni u fl-

infurzar tal-leġiżlazzjoni u tal-politika tal-

Unjoni u li huma primarjament attivi fil-

qasam tal-ambjent jew tal-azzjoni kontra t-

tniġġis, kif ukoll tal-adattament għat-

tibdil fil-klima. 

Or. en 
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Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) proġetti ffinanzjati mill-Programm 

għandhom jevitaw li jimminaw l-għanijiet 

ambjentali, klimatiċi jew tal-enerġija 

nadifa rilevanti tal-Programm u, fejn 

possibbli, għandhom jippromwovu l-użu 

tal-akkwist pubbliku ekoloġiku; 

(a) proġetti ffinanzjati mill-Programm 

għandhom jevitaw li jimminaw l-għanijiet 

ambjentali jew tal-adattament għat-tibdil 

fil-klima tal-Programm u, fejn possibbli, 

għandhom jippromwovu l-użu tal-akkwist 

pubbliku lokali; 

Or. en 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ix-xiri se jikkontribwixxi għat-

titjib, għaż-żamma u għar-restawr tal-

integrità tan-netwerk Natura 2000 stabbilit 

skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 

92/43/KEE, inkluż permezz ta' titjib fil-

konnettività permezz tal-ħolqien ta' 

kurituri, punti ta' tranżizzjoni, jew elementi 

oħra ta' infrastruttura ekoloġika; 

(a) ix-xiri se jikkontribwixxi għat-

titjib, għaż-żamma u għar-restawr tal-

integrità tan-netwerk Natura 2000 stabbilit 

skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 

92/43/KEE, inkluż permezz ta' titjib fil-

konnettività permezz tal-ħolqien ta' 

kurituri, punti ta' tranżizzjoni, jew elementi 

oħra ta' infrastruttura xierqa; 

Or. en 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Is-sistema ta' rapportar dwar il-

prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 

għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u 

3. Is-sistema ta' rapportar dwar il-

prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 

għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u 
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tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod 

effiċjenti, effettiv, u f'waqtu. Għal dak il-

għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 

rappurtar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-

fondi tal-UE biex ikun jista' jinġabar output 

aggregabbli fil-livell tal-proġetti u 

indikaturi tal-impatt, għall-għanijiet 

speċifiċi rilevanti kollha fir-rigward tal-

politika ambjentali u klimatika, inkluż fir-

rigward ta' Natura 2000 u l-emissjonijiet ta' 

ċerti sustanzi atmosferiċi li jniġġsu fl-arja, 

inklużi s-CO2. 

tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod 

effiċjenti, effettiv, u f'waqtu. Għal dak il-

għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 

rappurtar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-

fondi tal-UE biex ikun jista' jinġabar output 

aggregabbli fil-livell tal-proġetti u 

indikaturi tal-impatt, għall-għanijiet 

speċifiċi rilevanti kollha fir-rigward tal-

politika ambjentali u tal-adattament għat-

tibdil fil-klima, inkluż fir-rigward ta' 

Natura 2000 u l-emissjonijiet ta' ċerti 

sustanzi atmosferiċi li jniġġsu fl-arja, 

inklużi l-ammonja, id-diossidu tan-

nitroġenu u l-komposti tal-kubrit. 

Or. en 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha 

timmonitorja u tirrapporta regolarment 

dwar l-integrazzjoni tal-għanijiet tal-klima 

u tal-bijodiversità, inkluż l-ammont tan-

nefqa. Il-kontribuzzjoni ta' dan ir-

Regolament għall-mira ta' allokazzjoni ta' 

25 % tal-baġit għat-twettiq tal-għanijiet 

tal-klima, għandha tiġi segwita permezz 

tas-sistema ta' markaturi klimatiċi tal-

Unjoni. L-infiq relatat mal-bijodiversità 

għandu jiġi segwit bl-użu ta' sett speċifiku 

ta' markaturi. Dawk il-metodi ta' 

segwiment għandhom jintużaw biex 

jikkwantifikaw l-approprjazzjonijiet ta' 

impenn li mistennija jikkontribwixxu 

rispettivament għall-għanijiet tal-klima u 

tal-bijodiversità tul il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali għall-2021-2027 fil-livell 

xieraq ta' diżaggregazzjoni. L-infiq għandu 

jiġi ppreżentat kull sena fid-Dikjarazzjoni 

tal-Programm tal-baġit. Il-kontribuzzjoni 

tal-Programm għall-għanijiet tal-klima u 

tal-bijodiversità tal-Unjoni għandha tiġi 

4. Il-Kummissjoni għandha 

timmonitorja u tirrapporta regolarment 

dwar l-għanijiet tal-adattament għat-tibdil 

fil-klima u tal-bijodiversità, inkluż l-

ammont tan-nefqa. L-għanijiet tal-

adattament għat-tibdil fil-klima 

għandhom jiġu segwiti permezz tas-

sistema ta' markaturi klimatiċi tal-Unjoni. 

L-infiq relatat mal-bijodiversità għandu jiġi 

segwit bl-użu ta' sett speċifiku ta' 

markaturi. Dawk il-metodi ta' segwiment 

għandhom jintużaw biex jikkwantifikaw l-

approprjazzjonijiet ta' impenn li mistennija 

jikkontribwixxu rispettivament għall-

għanijiet tal-adattament għat-tibdil fil-

klima u tal-bijodiversità tul il-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali għall-2021-2027 

fil-livell xieraq ta' diżaggregazzjoni. L-

infiq għandu jiġi ppreżentat kull sena fid-

Dikjarazzjoni tal-Programm tal-baġit. Il-

kontribuzzjoni tal-Programm għall-

għanijiet tal-adattament għat-tibdil fil-

klima u tal-bijodiversità tal-Unjoni 
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rrapportata regolarment fil-kuntest tal-

evalwazzjonijiet u tar-rapport annwali. 

għandha tiġi rrapportata regolarment fil-

kuntest tal-evalwazzjonijiet u tar-rapport 

annwali. 

Or. en 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Anness II – punt 2 – punt 2.1 – inċiż 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Mitigazzjoni tat-Tibdil fil-Klima u 

Adattament; 

– Adattament għat-Tibdil fil-Klima; 

Or. en 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Anness II – punt 2 – punt 2.1 – inċiż 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Tranżizzjoni lejn Enerġija Nadifa. imħassar 

Or. en 

 

 

 


