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Emenda 1
Theodoros Skylakakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u l-użu effiċjenti tar-riżorsi naturali 
huma żewġ prijoritajiet tal-istrateġija 
Ewropa 2020, u jinnota li l-prijorità dwar l-
azzjoni klimatika ssarrfet ukoll fil-ħolqien 
ta' Direttorat Ġenerali speċifiku ddedikat 
għall-politika klimatika, għall-mitigazzjoni 
u għall-adattament; iqis madankollu li l-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hija prijorità 
orizzontali fil-politiki tal-UE;

1. Jinnota li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u l-użu effiċjenti tar-riżorsi naturali 
huma żewġ prijoritajiet tal-istrateġija 
Ewropa 2020, u jinnota li l-prijorità dwar l-
azzjoni klimatika ssarrfet ukoll fil-ħolqien 
ta' Direttorat Ġenerali speċifiku ddedikat 
għall-politika klimatika, għall-mitigazzjoni 
u għall-adattament; iqis madankollu li l-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hija prijorità 
orizzontali fil-politiki tal-UE; jinnota li l-
integrazzjoni tal-adattament għat-tibdil 
fil-klima fil-baġit tal-UE issa hija prijorità 
kontinwa u jirrakkomanda li l-proġetti 
pilota u l-azzjonijiet preparatorji rilevanti 
għandhom ukoll ikunu prijorità;

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea bħalissa qiegħda tifformola l-politika fit-tul tagħha dwar l-adattament 
għat-tibdil fil-klima. Għalhekk, il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji huma l-għodda 
rilevanti għall-għajnuna u l-promozzjoni tal-formulazzjoni ta' din il-politika.

Emenda 2
Oreste Rossi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' bi pjaċir iż-żieda tal-livell globali 
ta' approprjazzjonijiet tal-LIFE+ għal EUR 
333.5 miljun li tirrappreżenta żieda ta' 
8.68% meta mqabbel mal-livelli tal-baġit 
tal-2010 u jinnota li din iż-żieda se 
tiffinanzja żieda fil-livell ta' riżorsi 

(Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija.)
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disponibbli għal proġetti fl-oqsma kollha 
tal-politika, inkluża l-klima, żieda ta' 60% 
tar-riżorsi disponibbli għal miżuri ta' 
appoġġ imwettqa mill-Kummissjoni biex 
tappoġġa l-politika u l-leġiżlazzjoni dwar 
il-Klima kif ukoll livell sostnut ta' appoġġ 
għall-NGOs u miżuri ta' appoġġ għall-
politika fil-qasam tal-Ambjent;

(Emenda lingwistika għall-verżjoni 
Taljana, b'reviżjoni tas-sintassi biex ma 
jkunx hemm ripetizzjoni.)

Or.it

Emenda 3
Oreste Rossi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' bi pjaċir iż-żieda tal-livell globali 
ta' approprjazzjonijiet tal-LIFE+ għal EUR 
333.5 miljun li tirrappreżenta żieda ta' 
8.68% meta mqabbel mal-livelli tal-baġit 
tal-2010 u jinnota li din iż-żieda se 
tiffinanzja żieda fil-livell ta' riżorsi 
disponibbli għal proġetti fl-oqsma kollha 
tal-politika, inkluża l-klima, żieda ta' 60% 
tar-riżorsi disponibbli għal miżuri ta' 
appoġġ imwettqa mill-Kummissjoni biex 
tappoġġa l-politika u l-leġiżlazzjoni dwar 
il-Klima kif ukoll livell sostnut ta' appoġġ 
għall-NGOs u miżuri ta' appoġġ għall-
politika fil-qasam tal-Ambjent;

3. Jilqa' bi pjaċir iż-żieda tal-livell globali 
ta' approprjazzjonijiet tal-LIFE+ għal EUR 
333.5 miljun li tirrappreżenta żieda ta' 
8.68% meta mqabbel mal-livelli tal-baġit 
tal-2010 u jinnota li din iż-żieda se 
tiffinanzja żieda fil-livell ta' riżorsi 
disponibbli għal proġetti fl-oqsma kollha 
tal-politika, inkluża l-klima, żieda ta' 60% 
tar-riżorsi disponibbli għal miżuri mwettqa
mill-Kummissjoni biex tappoġġa l-politika 
u l-leġiżlazzjoni dwar il-Klima kif ukoll 
livell sostnut ta' appoġġ għall-miżuri ta' 
politika fil-qasam tal-Ambjent;

Or.it

Emenda 4
Theodoros Skylakakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza għal darba oħra l-ħtieġa li 
tiżdied il-kuxjenza pubblika dwar l-effetti 
ta' ħsara tal-konsum tat-tabakk, inkluż it-
titjip passiv, u jinsab imħasseb li l-Fond 
Komunitarju tat-Tabakk, li jagħti appoġġ 
finanzjarju għal proġetti ta' informazzjoni u 
edukazzjoni, se jasal fi tmiemu fl-2010; 
jitlob bażi legali ġdida biex jitkompla dan 
l-istrument ta' tqajjim tal-kuxjenza li 
rnexxa, u jistieden lill-Kummissjoni, 
jiġifieri lid-DĠ AGRI u lid-DĠ SANCO, 
biex isibu soluzzjoni sodisfaċenti biex 
ikomplu l-kampanja fil-perjodu tranżitorju;

5. Jenfasizza għal darba oħra l-ħtieġa li 
tiżdied il-kuxjenza pubblika dwar l-effetti 
ta' ħsara tal-konsum tat-tabakk, inkluż it-
tipjip passiv, b'mod speċjali l-espożizzjoni 
tat-tfal mhux biss f'postijiet pubbliċi iżda 
wkoll id-dar u f'karozzi privati, u jinsab 
imħasseb li l-Fond Komunitarju tat-
Tabakk, li jagħti appoġġ finanzjarju għal 
proġetti ta' informazzjoni u edukazzjoni, se 
jasal fi tmiemu fl-2010; jitlob bażi legali 
ġdida biex jitkompla dan l-istrument ta' 
tqajjim tal-kuxjenza li rnexxa, u jistieden 
lill-Kummissjoni, jiġifieri lid-DĠ AGRI u 
lid-DĠ SANCO, biex isibu soluzzjoni 
sodisfaċenti biex ikomplu l-kampanja fil-
perjodu tranżitorju;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Kif iddikjarat dan l-aħħar il-Kummissjoni (E-3666/10) il-problema hija akuta skont id-data 
rigward l-espożizzjoni tat-tfal għal tipjip passiv li toriġina minn stħarriġ tal-opinjoni pubblika 
(Eurobarometer 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf)

Emenda 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-
tnaqqis ippjanat fl-approprjazzjonijiet 
għall-impenji għas-saħħa pubblika, miżuri 
veterinarji u fitosanitarji għal 
EUR 340 miljun, u jenfasizza l-ħtieġa li 
tinżamm il-viġilanza fir-rigward tal-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali;

10. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-
tnaqqis ippjanat fl-approprjazzjonijiet 
għall-impenji għas-saħħa pubblika, miżuri 
veterinarji u fitosanitarji għal 
EUR 340 miljun, u jenfasizza l-ħtieġa li 
tinżamm il-viġilanza fir-rigward tal-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali; 
jenfasizza l-importanza ta' miżuri kontra 
l-proliferazzjoni ta' insetti qerrieda (bħall-
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bumunqar tal-palm aħmar, in-nematode 
tal-arżnu, il-ħanfusa longhorn taċ-ċitru u 
d-Diabrotica) fid-dawl tad-daqs tal-
problema, u jitlob biex l-
approprjazzjonijiet għall-Partiti 17 04 04 
01 u 17 01 04 01 jinżammu fl-istess livell;

Or.fr

Ġustifikazzjoni

L-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-Partita 17 04 04 01 għandhom jibqgħu EUR 12-il miljun u 
dawk fil-Partita 17 01 04 01 għandhom jibqgħu EUR 700 000, bl-għan li titħares id-diversità 
tal-pjanti fil-konfront tal-proliferazzjoni ta' insetti qerrieda.

Emenda 6
Vladko Todorov Panayotov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11a. Fir-rigward tal-għanijiet ambizzjużi 
tal-Istrateġija UE 2020 relatati mat-tibdil 
fil-klima, jinħtieġ jittieħdu miżuri msaħħa 
fosthom żieda fl-approprjazzjonijiet tal-
LIFE+ u b'mod partikolari enfasi fuq il-
valorizzazzjoni ta' injam skartat għall-
enerġija u l-enerġija solari biex jiġu 
ppreservati r-riżorsi naturali.

Or.en


