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Emenda 1
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jiġbed l-attenzjoni għall-irwol tal-politika 
ambjentali tal-UE fil-ksib tal-objettiv globali 
tal-iżvilupp sostenibbli fit-tul; jappoġġja d-
dedizzjoni tal-Kummissjoni għal eżitu
pożittiv tal-konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-bidla fil-klima li se ssir Kopenagen
f'Diċembru 2009 billi tikkonkludi ftehima 
internazzjonali ġdida dwar il-klima għall-
perijodu ta' wara l-2012; jindika li ma huwiex
se jaqbeż xi deċiżjoni baġitarja dwar il-
proposta li jkunu ddedikati fondi addizjonali
skont il-programm tematiku "Ġestjoni 
ambjentali u sostenibbli tar-riżorsi naturali, 
inkluża l-enerġija" u l-Istrument għall-
Iżvilupp u l-Kooperazzjoni;

1. Jiġbed l-attenzjoni għall-irwol tal-politika 
ambjentali tal-UE fil-ksib tal-objettiv globali 
tal-iżvilupp sostenibbli fit-tul; jappoġġja d-
dedikazzjoni tal-Kummissjoni għal 
konklużjoni pożittiva tal-konferenza tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-bidla fil-klima li se 
ssir f’Kopenħagen f'Diċembru 2009 biex
tikkonkludi ftehima internazzjonali ġdida 
dwar il-klima għall-perijodu ta' wara l-2012; 
jindika li m’huwiex se jaqbeż xi deċiżjoni 
baġitarja dwar il-proposta li jkunu ddedikati 
fondi addizzjonali skont il-programm 
tematiku "Ġestjoni ambjentali u sostenibbli 
tar-riżorsi naturali, inkluża l-enerġija" u l-
Istrument għall-Iżvilupp u l-Koperazzjoni; 
jenfasizza l-importanza ta’ miżuri baġitarji 
adegwati favur il-ħarsien tal-foresti bil-
għan li fil-ġejjieni jkun hemm proposta tal-
Kummissjoni effettiva dwar il-forestrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta leġiżlattiva li ġejja dwar il-forestrija mill-Kummissjoni ser tkun importanti ħafna 
biex tikkumplimenta l-azzjoni li diġà ttieħdet mill-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-klima.

Emenda 2
Bas Eickhout

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jiġbed l-attenzjoni għall-irwol tal-
politika ambjentali tal-UE fil-ksib tal-
objettiv globali tal-iżvilupp sostenibbli fit-
tul; jappoġġja d-dedizzjoni tal-
Kummissjoni għal eżitu pożittiv tal-

1. Jiġbed l-attenzjoni għall-irwol tal-
politika ambjentali tal-UE fil-ksib tal-
objettiv globali tal-iżvilupp sostenibbli fit-
tul; jappoġġja d-dedikazzjoni tal-
Kummissjoni għal konklużjoni pożittiva
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konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-
bidla fil-klima li se ssir Kopenagen
f'Diċembru 2009 billi tikkonkludi ftehima 
internazzjonali ġdida dwar il-klima għall-
perijodu ta' wara l-2012; jindika li ma 
huwiex se jaqbeż xi deċiżjoni baġitarja 
dwar il-proposta li jkunu ddedikati fondi 
addizjonali skont il-programm tematiku 
"Ġestjoni ambjentali u sostenibbli tar-
riżorsi naturali, inkluża l-enerġija" u l-
Istrument għall-Iżvilupp u l-
Kooperazzjoni;

tal-konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-bidla fil-klima li se ssir f’Kopenħagen
f'Diċembru 2009 biex tikkonkludi ftehima 
internazzjonali ġdida dwar il-klima għall-
perijodu ta' wara l-2012; huwa tal-fehma li 
għandha tinħoloq linja baġitarja ġdida 
minħabba l-obbligi li ser ikun hemm lejn 
il-pajjiżi li qed jiżviluppaw minħabba l-
ftehima internazzjonali l-ġdida prevista 
dwar il-bidla fil-klima; jemmen li l-Unjoni 
Ewropea għandha tagħti l-kontribut 
tagħha fil-finanzjament addizzjonali u 
ġdid għall-mitigazzjoni u l-adattament fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw li, skont ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta’ 
Marzu 2009, m’għandux ikun inqas minn 
EUR 30 000 miljun fis-sena sal-2020; 

Or. en

Emenda 3
Bas Eickhout

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jistieden lill-Alleanza Globali dwar il-
Bidla fil-Klima (GCCA) biex tappoġġja l-
pjanijiet tal-Azzjoni ta' Mitigazzjoni 
Adatta Nazzjonalment u l-Programmi ta’ 
Azzjoni tal-Adattament Nazzjonali li diġà 
ġew iffinalizzati u biex tiffinanzja l-
azzjoni bikrija tal-mitigazzjoni u l-
adattament fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
qabel l-2012;

Or. en

Emenda 4
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jindika l-importanza tal-Programm 
LIFE+ bħala strument finanzjarju koerenti 
għal approċċ semplifikat li jappoġġja l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politika 
ambjentali; jagħraf in-neċessità tal-ammont 
kollha tal-approprijazzjonijiet tal-
pagamenti kif ikkontemplat fil-PDB 2010 
f'ammont ta' EUR 167 miljun li jiġi wara r-
reġim tal-pagament ibbażat fuq ir-rekwiżiti 
tal-bażi legali; iħeġġeġ lill-Kunsill 
jirrikunsidra l-approċċ tiegħu rigwardanti
dat-tnaqqis;

3. Jindika l-importanza tal-Programm 
LIFE+ bħala strument finanzjarju koerenti 
għal approċċ issimplifikat li jappoġġja l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politika 
ambjentali; jagħraf in-neċessità tal-ammont 
kollha tal-approprjazzjonijiet tal-
pagamenti kif ikkontemplat fil-PDB 2010 
f'ammont ta' EUR 167 miljun li jiġi wara r-
reġim tal-pagament ibbażat fuq ir-rekwiżiti 
tal-bażi legali; iħeġġeġ lill-Kunsill 
jirrikunsidra l-approċċ tiegħu rigward dat-
tnaqqis; jenfasizza l-importanza tal-
Programmi ta' Żvilupp Rurali fit-tisħiħ 
tal-komunitajiet rurali, b’mod partikulari 
wara diżastri naturali bħan-nirien fil-
foresti fil-Greċja ta’ Awwissu 2006 u fi 
Spanja f’Lulju 2009, kif ukoll l-għargħar 
fir-Renju Unit ta' Ġunju 2007, u fit-titjib 
tal-mitigazzjoni tal-effetti tal-bidla fil-
klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Programmi ta' Żvilupp Rurali huma importanti ħafna biex tiġi kkumplimentata l-azzjoni 
meħuda mill-Istati Membri fil-ġlieda kontra d-diżastri naturali, bħall-għargħar u n-nirien fil-
foresti. 

Emenda 5
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-implimentazzjoni tal-Programm 
dwar is-Saħħa Pubblika 2008-2013; jagħraf 
il-ħtieġa tal-ammont sħiħ tal-
approprijazzjonijiet tal-pagament kif 
previst fil-PDB 2010 biex jiġu onorati l-
obbligi finanzjarji; ifakkar lill-
Kummissjoni fil-ħtieġa li tiġi żgurata 
implimentazzjoni effettiva għar-rigward 
tal-kostijiet tal-approprijazzjonijiet

4. Jilqa' l-implimentazzjoni tal-Programm 
dwar is-Saħħa Pubblika 2008-2013; jagħraf 
il-ħtieġa tal-ammont sħiħ tal-
approprjazzjonijiet tal-pagament kif previst 
fil-PDB 2010 biex jiġu onorati l-obbligi 
finanzjarji; ifakkar lill-Kummissjoni fil-
ħtieġa li tiġi żgurata implimentazzjoni 
effettiva fir-rigward tal-kostijiet tal-
approprjazzjonijiet disponibbli f'termini 
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disponibbli f'termini tal-Aġenzija Eżekuttiv 
dwar is-Saħħa u l-Konsumaturi;

tal-Aġenzija Eżekuttiv dwar is-Saħħa u l-
Konsumaturi; jenfasizza mill-ġdid l-
importanza tal-Programmi tas-Saħħa 
Pubblika u tal-finanzjament tagħhom fid-
dawl tal-pandemiji tas-saħħa riċenti, 
bħall-influwenza tal-ħnieżer, u l-
importanza tal-proposti leġiżlattivi li 
ġejjin mill-Kummissjoni, bħar-
rakkomandazzjonijiet dwar it-titqib 
staġonali kontra l-influwenza 
(COM(2009)0353) u l-immunizzazzjoni 
tat-tfal.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Programmi tas-Saħħa Pubblika huma importanti ħafna biex tiġi kkumplimentata l-azzjoni 
meħuda mill-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-pandemiji tas-saħħa.


