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Emenda 61
Julie Girling

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva huwa 
biss indikazzjoni għall-awtorità 
leġiżlattiva u ma jistax jiġi stabbilit 
sakemm jintlaħaq qbil dwar il-proposta 
għal regolament li tistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-
2020; madankollu, jinnota li l-limitazzjoni 
baġitarja għandha tkun prijorità u li l-
pakkett finanzjarju għandu għalhekk 
ikun proporzjonat mal-baġit previst fir-
Regolament LIFE+1

__________________
1 Ir-Regolament (KE) Nru 614/2007, ĠU 
L 149, 9.6.2007, p. 1

Or. en

Emenda 62
Romana Jordan

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1a. Jindika li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 
jikkostitwixxi biss indikazzjoni għall-
awtorità leġiżlattiva u ma jistax jiġi 
stabbilit sakemm jintlaħaq qbil fuq ir-
regolament dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali;

Or. sl
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Emenda 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament jistabbilixxi, għad-
durata kollha tal-Programm LIFE, pakkett 
finanzjarju ta’ EUR 3 618-il miljun li 
jkollu r-referenza primarja, skont it-tifsira 
tal-punt 17 tal-Proposta tal-Kumissjoni
għal Ftehim Interistituzzjonali tas-
29 ta’ Ġunju 2011 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji marbuta mal-baġit 
fir-rigward ta’ ġestjoni finanzjarja soda, 
għall-awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali.

(6) Dan ir-Regolament jistabbilixxi, għad-
durata kollha tal-Programm LIFE, pakkett 
finanzjarju ta’ 1% mill-baġit globali li 
jkollu r-referenza primarja, skont it-tifsira 
tal-punt 17 tal-Proposta tal-Kummissjoni
għal Ftehim Interistituzzjonali tad-
29 ta’ Ġunju 2011 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji marbuta mal-baġit 
fir-rigward ta’ ġestjoni finanzjarja soda, 
għall-awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żieda fis-sehem tal-baġit LIFE mill-baġit totali tal-UE hija xierqa, fejn 1% xorta waħda 
jibqa’ jirrappreżenta ammont moderat fir-rigward tal-isfidi. Iż-żieda proposta hija maħsuba 
b’mod partikolari biex tikkontribwixxi għall-kofinanzjament tal-UE għall-ġestjoni tas-siti tan-
Natura2000.

Emenda 64
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament jistabbilixxi, għad-
durata kollha tal-Programm LIFE, pakkett 
finanzjarju ta’ EUR 3 618-il miljun li 
jkollu r-referenza primarja, skont it-tifsira 
tal-punt 17 tal-Proposta tal-Kumissjoni
għal Ftehim Interistituzzjonali tas-

(6) Dan ir-Regolament jistabbilixxi, għad-
durata kollha tal-Programm LIFE, pakkett 
finanzjarju ta’ 1% mill-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss li jkollu r-referenza 
primarja, skont it-tifsira tal-punt 17 tal-
Proposta tal-Kummissjoni għal Ftehim 
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29 ta’ Ġunju 2011 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji marbuta mal-baġit 
fir-rigward ta’ ġestjoni finanzjarja soda, 
għall-awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali.

Interistituzzjonali tad-29 ta’ Ġunju 2011
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar kooperazzjoni f’materji 
marbuta mal-baġit fir-rigward ta’ ġestjoni 
finanzjarja soda, għall-awtorità baġitarja 
matul il-proċedura baġitarja annwali.

Or. en

Emenda        65
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Dan ir-Regolament jistabbilixxi, għad-
durata kollha tal-Programm LIFE, pakkett 
finanzjarju ta’ EUR 3 618-il miljun li 
jkollu r-referenza primarja, skont it-tifsira 
tal-punt 17 tal-Proposta tal-Kumissjoni
għal Ftehim Interistituzzjonali tas-
29 ta’ Ġunju 2011 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji marbuta mal-baġit 
fir-rigward ta’ ġestjoni finanzjarja soda, 
għall-awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali.

(6) Il-pakkett finanzjarju tal-Programm 
LIFE għandu jikkorrispondi għal mill-
inqas 1 % tal-baġit ġenerali tal-Unjoni. 
Dan ir-Regolament għaldaqstant
jistabbilixxi, għad-durata kollha tal-
Programm LIFE, pakkett finanzjarju
ekwivalenti għal 1 % tal-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali 2014-2020, 
jiġifieri EUR[...], li jkollu r-referenza 
primarja, skont it-tifsira tal-punt 17 tal-
Proposta tal-Kummissjoni għal Ftehim 
Interistituzzjonali tad-29 ta’ Ġunju 2011
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar kooperazzjoni f’materji 
marbuta mal-baġit fir-rigward ta’ ġestjoni 
finanzjarja soda, għall-awtorità baġitarja 
matul il-proċedura baġitarja annwali.

Or. pt

Emenda 66
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Minħabba l-“Messaġġ tal-Laqgħa” 
ta’ Lulju 2008, u b’mod konformi mal-
konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
10 ta’ Diċembru 2011 li jinkoraġġixxu 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
ikomplu jippromwovu approċċ komuni 
fir-rigward tal-preservazzjoni tan-natura 
fl-Unjoni kollha, inkluż fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u l-pajjiżi u t-territorji extra-
Ewropej, kif ukoll minħabba l-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-
3 ta’ Mejju 2011 bl-isem “L-
assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2020” li fiha l-
Kummissjoni impenjat ruħha biex 
tkabbar u tinkoraġġixxi l-inizjattiva BEST 
(il-bijodiversità u s-servizzi ekosistemiċi 
fit-territorji extra-Ewropej), il-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej għandhom ikunu 
jistgħu jipparteċipaw fil-programmi tal-
Unjoni bil-kundizzjonijiet stabbiliti fid-
Deċiżjoni dwar Assoċjazzjoni lil hinn mill-
baħar.

Or. fr

Emenda 67
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Skont l-Artikolu 58 tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2001/822/KE tas-27 ta’ Novembru 
2001 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji barranin mal-Komunità 
Ewropea¹, it-territorji u l-pajjiżi barranin 
għandhom ikunu eliġibbli biex 
jipparteċipaw fil-Programm LIFE.
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_____________
¹ ĠU L 314, 30.11.2001, p. 1.

Or. en

Emenda 68
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "Pjan Direzzjonali 
għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi"
(minn hawn 'il quddiem il-"Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti 
tar-Riżorsi") stipulat it-tappi u l-azzjonijiet 
li huma meħtieġa biex jiddirottaw lill-
Unjoni lejn tkabbir effiċjenti fir-riżorsi u 
sostenibbli. Għalhekk, il-qasam prijoritarju 
Ambjent u Effiċjenza fir-Riżorsi għandu 
jsostni l-implementazzjoni effettiva tal-
politika ambjentali tal-Unjoni fis-setturi 
pubbliċi u privati, partikolarment tas-setturi 
ambjentali koperti mill-Pjan Direzzjonali 
għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi 
billi jiffaċilita l-iżvilupp u l-kondiviżjoni 
ta’ soluzzjonijiet ġodda u l-aħjar prattiki.
Madankollu, għandu jeskludi dawk l-
attivitajiet ta’ ekoinnovazzjoni li jrikkbu
fuq Orizzont 2020.

(12) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "Pjan Direzzjonali 
għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi"
(minn hawn ’il quddiem il-"Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti 
tar-Riżorsi") stipulat it-tappi u l-azzjonijiet 
li jistgħu jagħtu kontribut biex jidderieġu
lill-Unjoni lejn tkabbir effiċjenti fir-riżorsi 
u sostenibbli. Għalhekk, il-qasam 
prijoritarju Ambjent u Effiċjenza fir-
Riżorsi għandu jsostni l-implimentazzjoni
effettiva tal-politika ambjentali tal-Unjoni 
fis-setturi pubbliċi u privati, partikolarment 
tas-setturi ambjentali koperti mill-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti 
tar-Riżorsi billi jiffaċilita l-iżvilupp u l-
kondiviżjoni ta’ soluzzjonijiet ġodda u l-
aħjar prattiki. Madankollu, għandu jeskludi 
dawk l-attivitajiet ta’ ekoinnovazzjoni li
jikkoinċidu mal-Orizzont 2020.

Or. de

Emenda 69
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-qasam prijoritarju Mitigazzjoni tal-
Bidla Klimatika għandu jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni b'rabta 
mal-klima, partikolarment fir-rigward tal-
monitoraġġ u r-rapportar tal-gassijiet serra, 
il-politiki relatati mal-użu tal-art, il-bidla 
fl-użu tal-art u l-forestrija, is-sistemi tan-
negozjar tal-emissjonijiet, l-isforzi tal-Istati 
Membri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra, il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, 
l-enerġija rinovabbli, l-effiċjenza 
enerġetika, it-trasport u l-fjuwils, il-
protezzjoni tas-saff tal-ożonu u l-gassijiet 
fluworinati.

(16) Il-qasam prijoritarju Mitigazzjoni tat-
Tibdil fil-Klima għandu jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
politika u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni b'rabta 
mal-klima, partikolarment billi meta jkun 
possibbli jippromwovi s-sinerġiji ma’ 
objettivi ambjentali oħra, bħall-
bijodiversità, fl-oqsma tal-monitoraġġ u r-
rapportar tal-gassijiet serra, il-politiki 
relatati mal-użu tal-art, il-bidla fl-użu tal-
art u l-forestrija, is-sistemi tan-negozjar tal-
emissjonijiet, l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra, il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, l-
enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza 
enerġetika, it-trasport u l-fjuwils, il-
protezzjoni tas-saff tal-ożonu u l-gassijiet 
fluworinati.

Or. en

Emenda 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Diġà qed naraw l-ewwel konsegwenzi
tal-bidla klimatika fl-Ewropa u madwar id-
dinja, bħalma huma kundizzjonijiet estremi 
tat-temp li wasslu għal għargħar u nixfiet, 
u temperaturi u livelli tal-baħar eskalenti. 
Il-qasam prijoritarju l-Adattament għall-
Bidla Klimatika għandu għalhekk 
jikkontribwixxi għall-adattament għal 
dawn l-impatti attravers popolazzjonijiet, 
is-setturi ekonomiċi u r-reġjuni kollha biex
tkun żgurata Unjoni aktar reżiljenti 
permezz ta’ miżuri u strateġiji speċifiċi ta' 
adattament. Azzjonijiet f'dan il-qasam 
għandhom ikunu komplimentari għall-

(17) Diġà qed naraw l-ewwel konsegwenzi
tat-tibdil fil-klima fl-Ewropa u madwar id-
dinja, bħalma huma kundizzjonijiet estremi 
tat-temp li wasslu għal għargħar u nixfiet, 
u temperaturi u livelli tal-baħar eskalenti.
Il-qasam prijoritarju l-Adattament għat-
Tibdil fil-Klima għandu għalhekk 
jikkontribwixxi għall-adattament għal 
dawn l-impatti attravers popolazzjonijiet, 
is-setturi ekonomiċi u r-reġjuni kollha biex
ikun żgurat ambjent aktar reżiljenti 
permezz ta’ miżuri u strateġiji speċifiċi ta' 
adattament. Azzjonijiet f’dan il-qasam 
għandhom ikunu komplimentari għall-
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azzjonijiet eliġibbli għal finanzjament fi 
ħdan l-istrument finanzjarju għall-
protezzjoni ċivili.

azzjonijiet eliġibbli għal finanzjament fi 
ħdan l-istrument finanzjarju għall-
protezzjoni ċivili u għandhom jiffokaw 
prinċipalment fuq approċċi bbażati fuq l-
ekosistemi, li jappoġġjaw kobenefiċċji li 
jkunu kosteffikaċi ma’ objettivi 
ambjentali oħra.

Or. en

Emenda 71
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Diġà qed naraw l-ewwel konsegwenzi
tal-bidla klimatika fl-Ewropa u madwar id-
dinja, bħalma huma kundizzjonijiet estremi 
tat-temp li wasslu għal għargħar u nixfiet, 
u temperaturi u livelli tal-baħar eskalenti. 
Il-qasam prijoritarju l-Adattament għall-
Bidla klimatika għandu għalhekk 
jikkontribwixxi għall-adattament għal 
dawn l-impatti attravers popolazzjonijiet, 
is-setturi ekonomiċi u r-reġjuni kollha biex 
tkun żgurata Unjoni aktar reżiljenti 
permezz ta’ miżuri u strateġiji speċifiċi ta' 
adattament. Azzjonijiet f'dan il-qasam 
għandhom ikunu komplimentari għall-
azzjonijiet eliġibbli għal finanzjament fi 
ħdan l-istrument finanzjarju għall-
protezzjoni ċivili.

(17) Diġà qed naraw l-ewwel konsegwenzi
tat-tibdil fil-klima fl-Ewropa u madwar id-
dinja, bħalma huma kundizzjonijiet estremi 
tat-temp li wasslu għal għargħar u nixfiet, 
u temperaturi u livelli tal-baħar eskalenti. 
Il-qasam prijoritarju l-Adattament għat-
Tibdil fil-Klima għandu għalhekk 
jikkontribwixxi għall-adattament għal 
dawn l-impatti attravers popolazzjonijiet, 
is-setturi ekonomiċi u r-reġjuni kollha biex 
tkun żgurata Unjoni aktar reżiljenti 
permezz ta’ miżuri u strateġiji speċifiċi ta' 
adattament. Azzjonijiet f’dan il-qasam 
għandhom ikunu komplimentari għall-
azzjonijiet eliġibbli għal finanzjament fi 
ħdan l-istrument finanzjarju għall-
protezzjoni ċivili u fejn hu possibbli 
għandhom jappoġġjaw l-użu kosteffikaċi 
tar-riżorsi billi jiġġeneraw kobenefiċċji 
ma’ objettivi ambjentali oħra.

Or. en

Emenda 72
Julie Girling
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Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-implementazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni u l-politika ambjentali u 
klimatika hija intrinsikament marbuta mal-
ilħuq ta’ governanza aħjar, it-titjib tal-
involviment tal-partijiet konċernati u d-
disseminazzjoni tal-informazzjoni. 
Għalhekk, l-oqsma prijoritarji ta’ 
Governanza u Informazzjoni għandhom 
fiż-żewġ sottoprogrammi jsostnu l-iżvilupp 
ta’ pjattaformi u l-kondiviżjoni tal-aħjar 
prattiki għal konformità u infurzar aħjar u 
l-ġenerazzjoni ta’ sostenn mill-pubbliku u 
l-partijiet konċernati għal politika tal-
Unjoni bi sforzi fl-oqsma ambjentali u 
klimatiċi. Partikolarment, dawn għandhom 
isostnu t-titjib fid-disseminazzjoni tal-bażi 
tal-għarfien, sensibilizzazzjoniis-
sensibilizzazzjoni, il-parteċipazzjoni 
pubblika, l-aċċess għall-informazzjoni u l-
aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet 
ambjentali.

(18) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni u l-politika ambjentali u 
klimatika hija intrinsikament marbuta mal-
ilħuq ta’ governanza aħjar, it-titjib tal-
involviment tal-partijiet konċernati u d-
disseminazzjoni tal-informazzjoni. 
Għalhekk, l-oqsma prijoritarji ta’ 
Governanza u Informazzjoni għandhom 
fiż-żewġ sottoprogrammi jsostnu l-iżvilupp 
ta’ pjattaformi u l-kondiviżjoni tal-aħjar 
prattiki għal konformità u infurzar aħjar u 
l-ġenerazzjoni ta’ sostenn mill-pubbliku u 
l-partijiet konċernati għal politika tal-
Unjoni bi sforzi fl-oqsma ambjentali u 
klimatiċi. Partikolarment, dawn għandhom 
isostnu t-titjib fid-disseminazzjoni tal-bażi 
tal-għarfien u l-aħjar prattiki, is-
sensibilizzazzjoni, il-parteċipazzjoni 
pubblika, l-aċċess għall-informazzjoni u l-
aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet 
ambjentali.

Or. en

Emenda 73
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tittejjeb l-implementazzjoni tal-
politika ambjentali u klimatika u tittejjeb l-
integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali f'politiki oħra, il-Programm 
LIFE għandu jippromwovi proġetti li
jappoġġaw approċċi integrati lejn l-
implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni u 
politika ambjentali u klimatika. Għas-

(21) Sabiex tittejjeb l-implimentazzjoni tal-
politika ambjentali u klimatika u tittejjeb l-
integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali f'politiki oħra, il-Programm 
LIFE għandu jippromwovi proġetti li
jappoġġjaw approċċi integrati lejn l-
implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni u politika 
ambjentali u klimatika. Għas-
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sottoprogramm Ambjent, dawk il-proġetti 
għandhom jiffokaw primarjament fuq l-
implementazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Bijodiversità sal-2020, b'attenzjoni 
partikolari għall-immaniġjar u l-
konsolidazzjoni effikaċi tan-netwerk 
Natura2000 stabbilit bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE permezz tal-
implementazzjoni tal-Oqfsa ta’ Azzjoni 
Prijoritizzata prevista fl-Artikolu 8 tal-
istess Direttiva, tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2000 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, u l-leġiżlazzjoni tal-Iskart 
u l-Arja. Dawk il-proġetti filwaqt li 
jiffokaw fuq it-temi identifikati ser ikunu 
mekkaniżmu ta’ eżekuzzjoni bi skopijiet 
diversi (eż. bil-mira ta' benefiċċji 
ambjentali u l-bini tal-kapaċità) li 
jippermetti biex jintlaħqu riżultati f'oqsma 
oħra ta' politika, partikolarment id-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (id-Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija tal-Ambjent 
Marin). Dawk it-tipi ta' proġetti jistgħu 
jkunu kkunsidrati f’oqsma ambjentali oħra. 
Għas-sottoprogramm għall-Azzjoni 
Klimatika, dawk il-proġetti għandhom 
jiffokaw partikolarment fuq l-istrateġiji u l-
pjanijiet ta' azzjoni ta’ mitigazzjoni u ta' 
adattament għall-bidla klimatika. Dawk it-
tipi ta’proġetti għandhom jappoġġaw biss 
sensiela ta' attivitajiet u miżuri speċifiċi, 
waqt li attivitajiet oħra li jikkomplementaw 
dawk inklużi fil-proġett għandhom jiġu 
sostnuti minn programmi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni, kif ukoll minn fondi 
nazzjonali, reġjonali u mis-settur privat. 
Finanzjament mill-Programm LIFE għandu 
jisfrutta s-sinerġiji u jiżgura konsistenza 
bejn sorsi differenti ta’ finanzjament mill-
Unjoni billi jipprovdi attenzjoni strateġika 

sottoprogramm Ambjent, dawk il-proġetti 
għandhom jiffokaw primarjament fuq l-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Bijodiversità sal-2020, b'attenzjoni 
partikolari għall-immaniġġjar u l-
konsolidazzjoni effikaċi tan-netwerk 
Natura2000 stabbilit bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE permezz tal-
implimentazzjoni tal-Oqfsa ta’ Azzjoni 
Prijoritizzata prevista fl-Artikolu 8 tal-
istess Direttiva, tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, u l-leġiżlazzjoni tal-Iskart 
u l-Arja. Dawk il-proġetti filwaqt li 
jiffokaw fuq it-temi identifikati ser ikunu 
mekkaniżmu ta’ eżekuzzjoni bi skopijiet 
diversi (eż. bil-mira ta' benefiċċji 
ambjentali u l-bini tal-kapaċità) li 
jippermetti biex jintlaħqu riżultati f'oqsma 
oħra ta' politika, partikolarment id-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (id-Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija tal-Ambjent 
Marin). Dawk it-tipi ta' proġetti jistgħu 
jkunu kkunsidrati f’oqsma ambjentali oħra. 
Għas-sottoprogramm għall-Azzjoni 
Klimatika, dawk il-proġetti għandhom 
jiffokaw partikolarment fuq l-istrateġiji u l-
pjanijiet ta' azzjoni ta’ mitigazzjoni u ta' 
adattament għat-tibdil fil-klima. Dawk it-
tipi ta’proġetti għandhom jappoġġjaw biss 
sensiela ta' attivitajiet u miżuri speċifiċi, 
waqt li attivitajiet oħra li jikkomplementaw 
dawk inklużi fil-proġett għandhom jiġu 
sostnuti minn programmi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni, kif ukoll minn fondi 
nazzjonali, reġjonali u mis-settur privat. 
Finanzjament mill-Programm LIFE għandu 
jisfrutta s-sinerġiji u jiżgura konsistenza 
bejn sorsi differenti ta’ finanzjament mill-
Unjoni billi jipprovdi attenzjoni strateġika 
ambjentali u klimatika. Il-Proġetti 
Integrati għandhom jiffaċilitaw l-‘approċċ 
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ambjentali u klimatika. ta’ razjonalizzazzjoni’ għall-finanzjament 
ambjentali billi jtejbu l-kapaċità ta’ 
assorbiment ta' fondi oħra fil-każ ta’ 
nefqa relatata mal-ambjent u l-klima. 
Minħabba n-novità u n-nuqqas ta’ 
esperjenza wiesgħa mal-approċċ “Proġett 
Integrat”, il-partijiet interessati 
għandhom, meta jkun meħtieġ, jiġu 
appoġġjati permezz ta’ żieda fir-rata ta’ 
kofinanzjament sa 75% u assistenza 
teknika għall-fażi ta' tħejjija. Barra minn 
hekk, proċedura ta’ għażla fuq żewġ stadji 
għandha tgħin biex tissimplifika l-fażi tal-
applikazzjoni. L-iskambji li jirrigwardaw 
approċċi integrati ta’ suċċess għandhom 
jiġu mħeġġa, filwaqt li jiġu involuti s-
setturi kollha rilevanti ta' 
amministrazzjoni u l-partijiet interessati. 
Abbażi tal-esperjenza tal-ewwel snin ta’ 
programmazzjoni, għandhom ikunu 
analizzati l-fatturi li jiddeterminaw il-
funzjonament bla xkiel u s-suċċess tal-
Proġetti Integrati. Abbażi ta’ dik l-analiżi 
u skont il-finanzjament disponibbli, jaf 
jiġu miżjuda oqsma addizzjonali fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tal-Proġetti Integrati.

Or. en

Emenda 74
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-Proġetti Integrati għandhom 
iservu bħala mudell bl-għan li jappoġġjaw 
lill-Istati Membri fl-użu effiċjenti tal-
fondi u fit-twaqqif ta’ kooperazzjoni 
kostruttiva u kontinwa bejn is-setturi 
differenti ta’ amministrazzjoni biex 
jindirizzaw l-isfidi ewlenin ta' 
implimentazzjoni. Minħabba li dawk l-
isfidi jeżistu madwar l-Unjoni, l-
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esperjenza tat-tip ġdid ta’ proġett għandha 
tkun wiesgħa kemm jista’ jkun. Il-
Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi lil 
kull Stat Membru sabiex jissottometti tal-
anqas tliet Proġetti Integrati f’oqsma 
differenti matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni.

Or. en

Emenda 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) In-natura tal-proġetti LIFE, inklużi 
dawk li jappoġġjaw approċċi integrati, 
bħala tip ġdid ta’ proġetti li jiffokaw fuq l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-
politika ambjentali u klimatika tal-Unjoni, 
tirrikjedi azzjoni madwar l-Unjoni u għas-
setturi kollha fil-mira. Dan jeħtieġ l-
introduzzjoni ta’ element ta’ distribuzzjoni 
fil-proċess tal-għażla li jiffaċilita l-bilanċ 
ġeografiku.

Or. en

Emenda 76
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex twettaq ir-rwol tagħha fil-varar 
tal-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika ambjentali u klimatika, il-
Kummissjoni għandha tuża r-riżorsi mill-

(23) Sabiex twettaq ir-rwol tagħha fil-varar 
tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
politika ambjentali u klimatika, il-
Kummissjoni għandha tuża r-riżorsi mill-
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Programm LIFE biex issostni l-varar, l-
implementazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-politika u l-leġiżlazzjoni ambjentali u 
klimatika tal-Unjoni, inkluż ix-xiri ta’ 
servizzi u oġġetti. Ir-riżorsi finanzjarji 
allokati għal attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni skont dan ir-Regolament 
għandhom ikopru wkoll komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet ta’ 
politika tal-Unjoni.

Programm LIFE biex issostni l-varar, l-
implimentazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-politika u l-leġiżlazzjoni ambjentali u 
klimatika tal-Unjoni, inkluż ix-xiri ta’ 
servizzi u oġġetti.

Or. en

Emenda 77
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex twettaq ir-rwol tagħha fil-varar 
tal-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika ambjentali u klimatika, il-
Kummissjoni għandha tuża r-riżorsi mill-
Programm LIFE biex issostni l-varar, l-
implementazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-politika u l-leġiżlazzjoni ambjentali u 
klimatika tal-Unjoni, inkluż ix-xiri ta’ 
servizzi u oġġetti. Ir-riżorsi finanzjarji 
allokati għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni 
skont dan ir-Regolament għandhom ikopru 
wkoll komunikazzjoni korporattiva dwar 
il-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni.

(23) Sabiex twettaq ir-rwol tagħha fil-varar 
tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
politika ambjentali u klimatika, il-
Kummissjoni għandha tuża r-riżorsi mill-
Programm LIFE biex issostni l-varar, l-
implimentazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-politika u l-leġiżlazzjoni ambjentali u 
klimatika tal-Unjoni, inkluż ix-xiri ta’ 
servizzi u oġġetti. Għandhom jittieħdu 
miżuri konkreti biex titħeġġeġ il-
parteċipazzjoni tal-SMEs f’dawn is-sejħiet 
għall-offerti. Ir-riżorsi finanzjarji allokati 
għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni skont 
dan ir-Regolament għandhom ikopru wkoll 
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tadatta l-proċeduri ta’ akkwist pubbliku tagħhom biex tagħmilhom 
aktar favur l-SMEs, pereżempju fir-rigward tal-prefinanzjament.
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Emenda 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex twettaq ir-rwol tagħha fil-varar 
tal-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika ambjentali u klimatika, il-
Kummissjoni għandha tuża r-riżorsi mill-
Programm LIFE biex issostni l-varar, l-
implementazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-politika u l-leġiżlazzjoni ambjentali u 
klimatika tal-Unjoni, inkluż ix-xiri ta’ 
servizzi u oġġetti. Ir-riżorsi finanzjarji 
allokati għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni 
skont dan ir-Regolament għandhom ikopru 
wkoll komunikazzjoni korporattiva dwar 
il-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni.

(23) Sabiex twettaq ir-rwol tagħha fil-varar 
tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
politika ambjentali u klimatika, il-
Kummissjoni għandha tuża r-riżorsi mill-
Programm LIFE biex issostni l-varar, l-
implimentazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-politika u l-leġiżlazzjoni ambjentali u 
klimatika tal-Unjoni, inkluż ix-xiri ta’ 
servizzi u oġġetti. Ir-riżorsi finanzjarji 
allokati għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni 
skont dan ir-Regolament għandhom ikopru 
wkoll komunikazzjoni korporattiva dwar 
il-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni. Barra 
minn hekk, il-Programm LIFE għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni 
tal-azzjoni 3c) taħt il-Mira 1 tal-Istrateġija 
tal-UE għall-Bijodiversità li tgħid li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri se 
jiffaċilitaw l-infurzar tad-direttivi dwar in-
natura billi jipprovdu programmi ta’ 
taħriġ speċifiċi dwar Natura2000 għall-
imħallfin u l-prosekuturi pubbliċi , u billi 
jiżviluppaw kapaċitajiet aħjar ta’ 
promozzjoni tal-konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Twieġeb għar-rakkomandazzjonijiet imressqa fir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar l-
Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità .

Emenda 79
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-esperjenza tal-istrumenti tal-
imgħoddi wriet il-ħtieġa ta’ programm fuq 
bażi multiannwali u li tingħata attenzjoni 
għall-isforzi fuq prijoritajiet ta’ politika u 
oqsma għall-azzjoni ambjentali u klimatiċi 
konkreti. Tali programmi ta' ħidma 
multiannwali għandhom ikunu flessibbli 
sabiex jintlaħqu l-miri u l-objettivi tal-
Programm LIFE, filwaqt li jipprovdu l-
istabilità neċessarja għall-oqsma prijoritarji 
għal applikanti potenzjali biex jippjanaw, 
jippreparaw u jissottomettu proposti. 
Minħabba dan, dawk il-programmi ta' 
ħidma multiannwali għandhom ikunu 
validi tal-inqas għal sentejn bi prijoritajiet 
mhux eżawrjenti.

(25) L-esperjenza tal-istrumenti tal-
imgħoddi wriet il-ħtieġa ta’ programm fuq 
bażi multiannwali u li tingħata attenzjoni 
għall-isforzi fuq prijoritajiet ta’ politika u 
oqsma għall-azzjoni ambjentali u klimatiċi 
konkreti. Tali programmi ta' ħidma 
multiannwali għandhom ikunu flessibbli 
sabiex jintlaħqu l-miri u l-objettivi tal-
Programm LIFE, filwaqt li jipprovdu l-
istabilità neċessarja għall-oqsma prijoritarji 
għal applikanti potenzjali biex jippjanaw, 
jippreparaw u jissottomettu proposti. 
Minħabba dan, dawk il-programmi ta' 
ħidma multiannwali għandhom ikunu 
validi tal-inqas għal tliet snin bi 
prijoritajiet mhux eżawrjenti.

Or. en

Emenda 80
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa, u l-
finanzjament għandu jiffoka fuq 
kategoriji aktar speċifiċi ta’ spejjeż. 
Permezz ta' kumpens għal spejjeż 
ineliġibbli u sabiex jinżamm il-livell 
effettiv ta’ sostenn ipprovdut mill-
Programm LIFE, ir-rati ta’ kofinanzjament 
għandhom ikunu ta’ 70 % bħala regola 
ġenerali u 80 % f' każijiet speċifiċi.

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta’ ammonti f’daqqa. Il-VAT u l-
ispejjeż permanenti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli. Sabiex 
jinżamm il-livell effettiv ta’ sostenn 
ipprovdut mill-Programm LIFE, ir-rati ta’ 
kofinanzjament għandhom ikunu ta’ 70%
bħala regola ġenerali, 80% f’każijiet 
speċifiċi, u 75% għal Natura u 
Bijodiversità fuq il-ħabitats u l-ispeċijiet 
prijoritarji kif definiti fid-Direttiva 
92/43/KEE jew l-ispeċijiet ta’ għasafar 
meqjusa fid-Direttiva 2009/147/KEE, kif 
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ukoll għall-ispeċijiet u l-ħabitats definiti 
fid-Direttiva 92/43/KEE li juru stat ta’ 
konservazzjoni mhux favorevoli skont l-
aħħar evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa, u l-
finanzjament għandu jiffoka fuq 
kategoriji aktar speċifiċi ta’ spejjeż. 
Permezz ta' kumpens għal spejjeż 
ineliġibbli u sabiex jinżamm il-livell 
effettiv ta’ sostenn ipprovdut mill-
Programm LIFE, ir-rati ta’ kofinanzjament 
għandhom ikunu ta’ 70 % bħala regola 
ġenerali u 80 % f' każijiet speċifiċi.

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa, mingħajr ma 
tiġi kompromessa l-eliġibbiltà għall-VAT
u l-ispejjeż  permanenti tal-persunal kif 
stabbilit bir-Regolament Finanzjarju.
Sabiex jinżamm il-livell effettiv ta’ sostenn 
ipprovdut mill-Programm LIFE, ir-rati ta’ 
kofinanzjament għandhom ikunu ta’ 65%
bħala regola ġenerali u bejn 75% - 80%
f'każijiet speċifiċi.

Or. en

Emenda 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
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fissi u ta' ammonti f'daqqa, u l-
finanzjament għandu jiffoka fuq 
kategoriji aktar speċifiċi ta’ spejjeż. 
Permezz ta' kumpens għal spejjeż 
ineliġibbli u sabiex jinżamm il-livell 
effettiv ta’ sostenn ipprovdut mill-
Programm LIFE, ir-rati ta’ kofinanzjament 
għandhom ikunu ta’ 70 % bħala regola 
ġenerali u 80 % f' każijiet speċifiċi.

fissi u ta' ammonti f'daqqa, mingħajr ma 
tkun kompromessa l-eliġibbiltà għall-VAT
u l-ispejjeż permanenti tal-persunal. 
Permezz ta' kumpens għal spejjeż 
ineliġibbli u sabiex jinżamm il-livell 
effettiv ta’ sostenn ipprovdut mill-
Programm LIFE, ir-rati ta’ kofinanzjament 
għandhom ikunu ta’ 70% bħala regola 
ġenerali u 80% f'każijiet speċifiċi.

Or. en

Emenda 83
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa, u l-
finanzjament għandu jiffoka fuq kategoriji 
aktar speċifiċi ta’ spejjeż. Permezz ta' 
kumpens għal spejjeż ineliġibbli u sabiex 
jinżamm il-livell effettiv ta’ sostenn 
ipprovdut mill-Programm LIFE, ir-rati ta’ 
kofinanzjament għandhom ikunu ta’ 70 %
bħala regola ġenerali u 80 % f' każijiet 
speċifiċi.

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa mingħajr ma 
tkun kompromessa l-eliġibbiltà għall-VAT
u l-ispejjeż permanenti tal-persunal 
filwaqt li l-finanzjament għandu jiffoka fuq 
kategoriji aktar speċifiċi ta’ spejjeż. 
Permezz ta' kumpens għal spejjeż 
ineliġibbli u sabiex jinżamm il-livell 
effettiv ta’ sostenn ipprovdut mill-
Programm LIFE, ir-rati ta’ kofinanzjament 
għandhom ikunu ta’ 70% bħala regola 
ġenerali u 80% f'każijiet speċifiċi.

Or. en

Emenda 84
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa, u l-
finanzjament għandu jiffoka fuq kategoriji 
aktar speċifiċi ta’ spejjeż. Permezz ta' 
kumpens għal spejjeż ineliġibbli u sabiex 
jinżamm il-livell effettiv ta’ sostenn 
ipprovdut mill-Programm LIFE, ir-rati ta’ 
kofinanzjament għandhom ikunu ta’ 70 %
bħala regola ġenerali u 80 % f' każijiet 
speċifiċi.

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa, u l-
finanzjament għandu jiffoka fuq kategoriji 
aktar speċifiċi ta’ spejjeż. Permezz ta' 
kumpens għal spejjeż ineliġibbli u sabiex 
jinżamm il-livell effettiv ta’ sostenn 
ipprovdut mill-Programm LIFE, ir-rati ta’ 
kofinanzjament għandhom ikunu ta’ 70%
bħala regola ġenerali u 90% f'każijiet 
speċifiċi.

Or. en

Emenda 85
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex jiġi żgurat l-aħjar użu
possibbli tal-fondi tal-Unjoni u biex jiġi 
żgurat valur miżjud Ewropew, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandhom jiġu ddelegati lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji tal-
eliġibilità għas-selezzjoni tal-proġetti, tal-
kriterji għall-applikazzjoni ta' bilanċ 
ġeografiku għal “Proġetti Integrati”, u
tal-indikaturi tal-prestazzjoni applikabbli 
għal prijoritajiet tematiċi speċifiċi. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-
xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż ma' 
esperti. Il-Kummissjoni Ewropea, meta 
tkun qiegħda tħejji u tfassal atti ddelegati, 
għandha tiżgura li jkun hemm trażmissjoni 
simultanja u fil-pront, kif ukoll xierqa, tad-

(30) Sabiex tiġi żgurata l-aħjar
evalwazzjoni possibbli tal-użu tal-fondi 
tal-Unjoni, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jiġu ddelegati lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-indikaturi tal-prestazzjoni 
applikabbli għal prijoritajiet tematiċi 
speċifiċi. Huwa partikolarment importanti 
li l-Kummissjoni tagħmel 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol ta' 
tħejjija tagħha, inkluż ma' esperti. Il-
Kummissjoni Ewropea, meta tkun qiegħda 
tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura li jkun hemm trażmissjoni 
simultanja u fil-pront, kif ukoll xierqa, tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.
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dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda       86
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) “proġetti tal-aħjar prassi" tfisser 
proġetti li japplikaw tekniki, metodi u 
approċċi xierqa, kosteffikaċu u avvanzati
filwaqt li jitqies il-kuntest speċifiku tal-
proġett;

(c) “proġetti tal-aħjar prassi" tfisser 
proġetti li japplikaw tekniki, metodi u 
approċċi xierqa filwaqt li jitqies il-kuntest 
speċifiku tal-proġett;

Or. pt

Emenda 87
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) “proġetti integrati” tfisser proġetti li 
jimplementaw b'mod sostenibbli, fuq skala 
territorjali kbira, partikolarment, reġjonali, 
multireġjonali jew nazzjonali, strateġiji 
jew pjanijiet ta’ azzjoni ambjentali jew 
klimatiċi meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
ambjentali jew klimatika tal-Unjoni, jew 
skont atti oħra tal-Unjoni jew żviluppati 
mill-awtoritajiet tal-Istati Membri;

(d) “proġetti integrati” tfisser proġetti li 
jimplementaw b'mod sostenibbli, li jqisu l-
leġiżlazzjoni u l-politika ambjentali u 
klimatika tal-Unjoni, primarjament fl-
oqsma tan-natura, l-ilma, l-iskart, l-arja u 
l-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil 
fil-klima, fuq skala territorjali kbira, 
partikolarment, reġjonali, multireġjonali, 
nazzjonali jew transnazzjonali, strateġiji 
jew pjanijiet ta’ azzjoni ambjentali jew 
klimatiċi meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
ambjentali jew klimatika tal-Unjoni, jew 
skont atti oħra tal-Unjoni jew żviluppati 
mill-awtoritajiet tal-Istati Membri. Proġetti 
integrati għandhom l-għan li 
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jippromwovu l-koordinazzjoni ma' sorsi 
oħra rilevanti ta' finanzjament tal-Unjoni 
u l-mobilizzazzjoni tagħhom;

Or. en

Emenda 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) “proġetti integrati” tfisser proġetti li 
jimplementaw b'mod sostenibbli, fuq skala 
territorjali kbira, partikolarment, reġjonali, 
multireġjonali jew nazzjonali, strateġiji jew 
pjanijiet ta’ azzjoni ambjentali jew 
klimatiċi meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
ambjentali jew klimatika tal-Unjoni, jew 
skont atti oħra tal-Unjoni jew żviluppati 
mill-awtoritajiet tal-Istati Membri;

(d) “proġetti integrati” tfisser proġetti li 
jimplementaw b'mod sostenibbli, fuq skala 
territorjali kbira, partikolarment, reġjonali, 
multireġjonali jew nazzjonali, strateġiji jew 
pjanijiet ta’ azzjoni ambjentali jew 
klimatiċi primarjament f’wieħed jew aktar 
mill-oqsma tan-natura, l-ilma, l-iskart, l-
arja, u l-mitigazzjoni u l-adattament għat-
tibdil fil-klima, kif meħtieġ skont il-
leġiżlazzjoni ambjentali jew klimatika tal-
Unjoni, jew skont atti oħra tal-Unjoni jew 
żviluppati mill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri;

Or. en

Emenda       89
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jappoġġja l-ġestjoni ta’ żoni li 
jiffurmaw parti min-netwerk Natura 2000 
u l-konservazzjoni tal-valuri naturali 
inklużi f’dak in-netwerk, b’mod 
partikolari l-ispeċi u l-ħabitats 
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ikkunsidrati bħala prijorità skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

Or. pt

Emenda 90
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'dan il-mod, il-Programm LIFE 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u 
għall-ilħuq tal-objettivi u l-miri tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

B'dan il-mod, il-Programm LIFE 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u 
għall-ilħuq tal-objettivi u l-miri tal-
Istrateġija Ewropa 2020 u tal-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija sal-2050.

Or. en

Emenda        91
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) titjibiet ambjentali u klimatiċi 
attribwibbli, fir-rigward tal-objettiv 
imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1. Fir-
rigward tal-objettiv tal-kontribut għat-
twaqqif u treġġigħ lura tat-telf tal-
bijodiversità, it-titjibiet ambjentali 
attribwibbli għandhom jitkejlu permezz tal-
persentaġġ tan-netwerk tan-Natura2000 
restawrat jew miġjub għal immaniġjar
adegwat, is-superfiċe tas-servizzi tal-
ekosistema restawrata, u l-għadd u t-tip ta’ 
ħabitats u speċijiet fil-mira li jtejbu l-
istatus ta’ konservazzjoni;

(a) titjibiet ambjentali u klimatiċi 
attribwibbli, fir-rigward tal-objettiv 
imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1. Fir-
rigward tal-objettiv tal-kontribut għat-
twaqqif u treġġigħ lura tat-telf tal-
bijodiversità, it-titjibiet ambjentali 
attribwibbli għandhom jitkejlu permezz tal-
persentaġġ tan-netwerk tan-Natura2000 
restawrat jew miġjub għal immaniġġjar
adegwat, is-superfiċje tas-servizzi tal-
ekosistema restawrata jew stabbilita mill-
ġdid, u l-għadd u t-tip ta’ ħabitats u 
speċijiet fil-mira li jtejbu l-istatus ta’ 
konservazzjoni;
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Or. sl

Emenda 92
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) valutazzjoni ta’ kull sentejn tal-
benefiċċju ekonomiku miksub permezz 
tal-finanzjament tal-Programm LIFE billi 
jittieħed kont taż-żamma jew it-titjib fis-
servizzi tal-ekosistema u ta’ benefiċċji 
ekonomiċi sekondarji oħra tal-programm

Or. en

Emenda 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 30 dwar aktar l-indikaturi tal-
prestazzjoni fid-dawl tal-applikazzjoni 
tagħhom għall-prijoritajiet tematiċi kif 
imfissra fi programmi ta' ħidma 
multiannwali msemmija fl-Artikolu 24.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 30 li jiddefinixxi aktar l-indikaturi 
tal-prestazzjoni fid-dawl tal-applikazzjoni 
tagħhom għall-prijoritajiet tematiċi kif 
imfissra fi programmi ta' ħidma 
multiannwali msemmija fl-Artikolu 24.

Or. en

Emenda 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implementazzjoni tal-Programm LIFE 
għandu jkun ta' EUR 3 618 000 000.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm LIFE 
għandu jkun ta' 1% mill-baġit totali tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żieda fis-sehem tal-baġit LIFE mill-baġit totali tal-UE hija xierqa, fejn 1% xorta waħda 
jibqa’ jirrappreżenta ammont moderat fir-rigward tal-isfidi. Iż-żieda proposta hija maħsuba 
b’mod partikolari biex tikkontribwixxi għall-kofinanzjament tal-UE għall-ġestjoni tas-siti tan-
Natura2000.

Emenda 95
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implementazzjoni tal-Programm LIFE 
għandu jkun ta' EUR 3 618 000 000.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm LIFE 
għandu jkun ta' 1% mill-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali li jmiss 

Or. en

Emenda       96
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implementazzjoni tal-Programm LIFE 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm LIFE 



AM\906961MT.doc 25/83 PE492.686v01-00

MT

għandu jkun ta' EUR 3 618 000 000. għandu jkun ta’ EUR [...].

Or. pt

Emenda 97
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rendikont dettaljat baġitarju għas-
sottoprogrammi għandu jkunu kif ġej:

imħassar

(a) EUR 2 713 500 000 għall-pakkett 
finanzjarju kumplessiv imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun allokat lis-
sottoprogramm għall-Ambjent;
(b) EUR 904 500 000 għall-pakkett 
finanzjarju kumplessiv imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun allokat lis-
sottoprogramm għall-Azzjoni Klimatika.

Or. en

Emenda 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 2 713 500 000 għall-pakkett
finanzjarju kumplessiv imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun allokat lis-
sottoprogramm għall-Ambjent;

(a) EUR 2 894 400 000, li jammontaw 
għal madwar 80% tal-pakkett finanzjarju 
kumplessiv imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun allokat lis-sottoprogramm 
għall-Ambjent;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa żieda fil-proporzjon tal-fond LIFE iddedikat lit-tema Ambjentali biex jiġi 
żgurat li LIFE ikun jista' jagħti kontribut suffiċjenti għall-ispejjeż ta' ġestjoni tan-
Natura2000. Fil-qasam tal-Azzjoni Klimatika, huma disponibbli flussi ta’ finanzjament, u 
hemm bżonn ta’ ħidma permezz ta’ mekkaniżmi bbażati fuq is-suq jew approċċi ta' min 
iniġġes iħallas.

Emenda 99
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 2 713 500 000 għall-pakkett
finanzjarju kumplessiv imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun allokat lis-
sottoprogramm għall-Ambjent;

(a) 75% tal-pakkett finanzjarju kumplessiv 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun 
allokat lis-sottoprogramm għall-Ambjent;

Or. en

Emenda       100
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) EUR 2 713 500 000 għall-pakkett
finanzjarju kumplessiv imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun allokat lis-
sottoprogramm għall-Ambjent;

(a) EUR (...) tal-pakkett finanzjarju 
kumplessiv imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun allokat lis-sottoprogramm 
għall-Ambjent ;

Or. pt

Emenda 101
Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 904 500 000 għall-pakkett
finanzjarju kumplessiv imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun allokat lis-
sottoprogramm għall-Azzjoni Klimatika.

(b) EUR 723 600 000, li jammonta għal 
madwar 20% tal-pakkett finanzjarju 
kumplessiv imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun allokat lis-sottoprogramm 
għall-Azzjoni Klimatika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa żieda fil-proporzjon tal-fond LIFE iddedikat lit-tema Ambjentali biex jiġi 
żgurat li LIFE ikun jista' jagħti kontribut suffiċjenti għall-ispejjeż ta' ġestjoni tan-
Natura2000. Fil-qasam tal-Azzjoni Klimatika, huma disponibbli flussi ta’ finanzjament, u 
hemm bżonn ta’ ħidma permezz ta’ mekkaniżmi bbażati fuq is-suq jew approċċi ta' min 
iniġġes iħallas.

Emenda 102
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 904 500 000 għall-pakkett
finanzjarju kumplessiv imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun allokat lis-
sottoprogramm għall-Azzjoni Klimatika.

(b) 25% tal-pakkett finanzjarju kumplessiv 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun 
allokat lis-sottoprogramm għall-Azzjoni 
Klimatika.

Or. en

Emenda       103
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) EUR 904 500 000 għall-pakkett
finanzjarju kumplessiv imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun allokat lis-
sottoprogramm għall-Azzjoni Klimatika.

(b) EUR (...) tal-pakkett finanzjarju 
kumplessiv imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun allokat lis-sottoprogramm 
għall-Azzjoni Klimatika.

Or. pt

Emenda 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Mill-anqas 85% tar-riżorsi baġitarji 
għall-Programm LIFE għandhom jiġu 
allokati għal proġetti appoġġati permezz 
ta’ għotjiet għal azzjoni.

Or. en

Emenda 105
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Proġetti integrati ma għandhomx 
jirċievu aktar minn 30% tal-baġit totali 
tal-Programm LIFE.

Or. en

Emenda 106
Julie Girling, Charles Tannock



AM\906961MT.doc 29/83 PE492.686v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi fil-
Programm LIFE

Parteċipazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji 
barranin u tal-pajjiżi terzi fil-Programm 
LIFE

Or. en

Emenda 107
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fil-
Programm LIFE

Il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi u territorji 
extra-Ewropej u ta’ pajjiżi terzi fil-
Programm LIFE

Or. fr

Emenda 108
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm LIFE għandu jkun miftuħ 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin:

Il-Programm LIFE għandu jkun miftuħ 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji li ġejjin:

Or. en
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Emenda 109
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm LIFE għandu jkun miftuħ 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin:

Il-Programm LIFE għandu jkun miftuħ 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji li ġejjin:

Or. fr

Emenda 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm LIFE għandu jkun miftuħ 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin:

Il-Programm LIFE għandu jkun miftuħ 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji li ġejjin:

Or. en

Emenda 111
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-a) il-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej 
imsemmija fid-Deċiżjoni 2001/822/KE tal-
Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2001 dwar l-
assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji lil 
hinn mill-baħar mal-Komunità Ewropea;

Or. fr
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Emenda 112
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-pajjiżi u t-territorji barranin 
imsemmija fid-Deċiżjoni 2001/822/KE;

Or. en

Emenda 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-pajjiżi u t-territorji barranin 
imsemmija fid-Deċiżjoni 2001/822/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE qiegħda timpenja ruħha biex tippromwovi u tappoġġja l-konservazzjoni tal-
bijodiversità fil-Pajjiżi u t-Territorji Barranin (OCTs) kemm fl-Istrateġija tal-UE għall-
Bijodiversità għall-2020, u kemm fid-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni lil Hinn mill-Baħar 
(2001/822/KE). Barra minn hekk, il-Kummissjoni nnifisha pproponiet il-ftuħ ta’ LIFE għal 
pajjiżi ġirien, pajjiżi terzi, u r-reġjuni Franċiżi l-aktar imbiegħda. Għaldaqstant, il-programm 
LIFE għandu jkun aċċessibbli għall-Pajjiżi u t-Territorji Barranin (OCTs) minħabba dawn l-
impenji u l-bijodiversità ta’ dawn iż-żoni li ħafna drabi tkun unika u rikka.

Emenda 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) pajjiżi u territorji barranin tal-Unjoni 
li huma msemmija fid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2001/822/KE;

Or. en

Emenda 115
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-parteċipazzjoni għandha sseħħ skont 
il-kundizzjonijiet preskritti fil-ftehimiet 
bilaterali jew multilaterali rispettivi li 
jistabbilixxu l-prinċipji ġenerali għall-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi tal-
Unjoni.

Din il-parteċipazzjoni għandha sseħħ skont 
il-kundizzjonijiet preskritti fid-Deċiżjoni 
dwar Assoċjazzjoni lil hinn mill-baħar u
fil-ftehimiet bilaterali jew multilaterali 
rispettivi li jistabbilixxu l-prinċipji ġenerali 
għall-parteċipazzjoni ta’ dawn il-pajjiżi u 
t-territorji fil-programmi tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 116
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont ir-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni bejn 
il-Programm LIFE u l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
jew il-Fond Ewropew Marittimu u tas-

3. Skont ir-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, fejn xieraq, għandhom jiżguraw 
il-koordinazzjoni bejn il-Programm LIFE u 
l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali, jew il-Fond 
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Sajd, sabiex jinħolqu sinerġiji, 
partikolarment fil-kuntest ta' Proġetti 
Integrati msemmija fl-Artikolu 18 il-
punt (d), u biex isostnu l-użu ta’ 
soluzzjonijiet, metodi u approċċi żviluppati 
taħt il-Programm LIFE. Fil-livell tal-
Unjoni, il-koordinazzjoni għandha sseħħ fi 
ħdan Qafas Strateġiku Komuni msemmi fl-
Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru….
(Ir-Regolament QSK).

Ewropew Marittimu u tas-Sajd, sabiex 
jinħolqu sinerġiji, partikolarment fil-
kuntest ta' Proġetti Integrati msemmija fl-
Artikolu 18 il-punt (d) u anki permezz tat-
twaqqif ta’ oqfsa ta’ azzjoni ta’ prijorità 
msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
92/43/KEE, u biex isostnu l-użu ta’ 
soluzzjonijiet, metodi u approċċi żviluppati 
taħt il-Programm LIFE. Fil-livell tal-
Unjoni, il-koordinazzjoni għandha sseħħ fi 
ħdan Qafas Strateġiku Komuni msemmi fl-
Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru….
(Ir-Regolament QSK).

Or. en

Emenda 117
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont ir-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni bejn 
il-Programm LIFE u l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
jew il-Fond Ewropew Marittimu u tas-
Sajd, sabiex jinħolqu sinerġiji, 
partikolarment fil-kuntest ta' Proġetti 
Integrati msemmija fl-Artikolu 18 il-
punt (d), u biex isostnu l-użu ta’ 
soluzzjonijiet, metodi u approċċi żviluppati 
taħt il-Programm LIFE. Fil-livell tal-
Unjoni, il-koordinazzjoni għandha sseħħ fi 
ħdan Qafas Strateġiku Komuni msemmi fl-
Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru….
(Ir-Regolament QSK).

3. Skont ir-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, fejn possibbli, għandhom 
jiżguraw il-koordinazzjoni bejn il-
Programm LIFE u l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
jew il-Fond Ewropew Marittimu u tas-
Sajd, sabiex jinħolqu sinerġiji, 
partikolarment fil-kuntest ta' Proġetti 
Integrati msemmija fl-Artikolu 18 il-
punt (d), u biex isostnu l-użu ta’ 
soluzzjonijiet, metodi u approċċi żviluppati 
taħt il-Programm LIFE. Fil-livell tal-
Unjoni, il-koordinazzjoni għandha sseħħ fi 
ħdan Qafas Strateġiku Komuni msemmi fl-
Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru….
(Ir-Regolament QSK).

Or. en
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Emenda 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont ir-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni bejn 
il-Programm LIFE u l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
jew il-Fond Ewropew Marittimu u tas-
Sajd, sabiex jinħolqu sinerġiji, 
partikolarment fil-kuntest ta' Proġetti 
Integrati msemmija fl-Artikolu 18 il-
punt (d), u biex isostnu l-użu ta’ 
soluzzjonijiet, metodi u approċċi żviluppati 
taħt il-Programm LIFE. Fil-livell tal-
Unjoni, il-koordinazzjoni għandha sseħħ fi 
ħdan Qafas Strateġiku Komuni msemmi fl-
Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru….
(Ir-Regolament QSK).

3. Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, bi sforz attiv u miftiehem,
għandhom ifittxu li jippromwovu l-
koordinazzjoni bejn il-Programm LIFE u l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali, jew il-Fond 
Ewropew Marittimu u tas-Sajd, sabiex 
jinħolqu sinerġiji, partikolarment fil-
kuntest ta' Proġetti Integrati msemmija fl-
Artikolu 18 il-punt (d), u biex isostnu l-użu 
ta’ soluzzjonijiet, metodi u approċċi 
żviluppati taħt il-Programm LIFE. Fil-livell 
tal-Unjoni, il-koordinazzjoni għandha 
sseħħ fi ħdan Qafas Strateġiku Komuni 
msemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament
(UE) Nru…. (Ir-Regolament QSK).

Or. en

Emenda 119
Jutta Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Viżibbiltà tal-Programm LIFE

Il-benefiċjarju koordinatur u l-
benefiċjarji assoċjati għandhom 
jippubbliċizzaw il-proġett tal-Programm 
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LIFE u r-riżultati tiegħu, filwaqt li dejjem 
isemmu l-appoġġ li jkunu rċevew mill-
Unjoni. Il-logo LIFE, muri fl-Anness, 
għandu jintuża għall-attivitajiet kollha ta’ 
komunikazzjoni u għandu jidher fuq il-
bords ta' avviż f'postijiet strateġiċi viżibbli 
għall-pubbliku. L-oġġetti kollha miksuba 
fit-tul fil-qafas tal-Programm LIFE 
għandhom ikollhom il-logo LIFE 
sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-logo LIFE kien ta’ suċċess kbir biex tkun żgurata l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni 
fil-qasam ambjentali u klimatiku u dan iservi biex juri l-kontribut tal-Unjoni għall-
konservazzjoni tan-natura u l-attivitajiet ambjentali fir-realtà. Għaldaqstant, huwa xieraq li 
fir-regolament issir referenza għal-logo LIFE.

Emenda 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
L-oqsma koperti mill-Proġetti Integrati

Proġetti Integrati għandhom jiffukaw 
primarjament fuq l-oqsma tan-natura, l-
ilma, l-iskart, l-arja,l-istorbju u l-
mitigazzjoni u l-adattanent għat-tibdil fil-
klima. Abbażi tal-prestazzjoni tagħhom, 
wara l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu 
msemmija f'punt (a) tal-Artikolu 27(2), u 
skont il-fondi disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 30 dwar iż-żieda 
tal-oqsma li għandhom jiġu koperti mill-
Proġetti Integrati bħall-ħamrija, l-
ambjent urban u marittimu.
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Or. en

Emenda       121
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Oqsma prijoritarji speċifiċi tas-
sottoprogramm għall-Ambjent

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. sl

Emenda 122
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tal-inqas 50 % tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikat għall-
proġetti li jappoġġaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

imħassar

Or. en

Emenda 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tal-inqas 50 % tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikat għall-
proġetti li jappoġġaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

2. Tal-inqas 75% tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikati għall-
proġetti li jappoġġjaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

Or. en

(Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 4 (1))

Ġustifikazzjoni

Din l-enda hija marbuta ma’ żieda fil-baġit tal-programm LIFE biex tirrappreżenta 1% tal-
baġit totali tal-UE, fejn iż-żieda hija maħsuba b’mod partikolari biex tikkontribwixxi għall-
ġestjoni tas-siti tan-Natura2000.

Emenda 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tal-inqas 50% tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikat għall-
proġetti li jappoġġaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

2. Tal-inqas 75% tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikati għall-
proġetti li jappoġġjaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fil-proporzjon tal-baġit tal-LIFE iddedikat għall-bijodiversità hija meħtieġa biex 
tiżgura li LIFE ikun jista’ jilħaq 20% tar-rekwiżiti ta’ finanzjament ta' Natura2000 
(ikkalkulati bħala EUR 5.8 biljun fis-sena).
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Emenda 125
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tal-inqas 50% tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikat għall-
proġetti li jappoġġaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

2. Tal-inqas 60% tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikati għall-
proġetti li jappoġġjaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

Or. en

Emenda       126
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Tal-inqas 50 % tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikat għall-
proġetti li jappoġġaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

2. Tal-inqas 60 % tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikati għall-
proġetti li jappoġġjaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

Or. pt

Emenda 127
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex jiġu sostnuti l-applikazzjoni, l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' 

(b) biex jiġu sostnuti l-applikazzjoni, l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' 
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approċċi integrati għall-implementazzjoni
ta' pjanijiet u programmi skont il-politika u 
l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, 
primarjament fl-oqsma tal-ilma, l-iskart u
l-arja;

approċċi integrati għall-implimentazzjoni
ta' pjanijiet u programmi skont il-politika u 
l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, 
primarjament fl-oqsma tal-ilma, l-iskart, l-
arja u l-ħamrija;

Or. en

Emenda 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex jiġu sostnuti l-applikazzjoni, l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' 
approċċi integrati għall-implementazzjoni
ta' pjanijiet u programmi skont il-politika u 
l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, 
primarjament fl-oqsma tal-ilma, l-iskart u
l-arja;

(b) biex jiġu sostnuti l-applikazzjoni, l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' 
approċċi integrati għall-implimentazzjoni
ta' pjanijiet u programmi skont il-politika u 
l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, 
primarjament fl-oqsma tal-ilma, l-iskart, l-
arja u l-istorbju;

Or. en

Emenda 129
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex jippromwovi u jikkontribwixxi 
favur konformità aktar effettiva mal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni u l-
infurzar tagħha, partikolarment bil-
promozzjoni tal-iżvilupp u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prassi u approċċi 
ta' politika;

(c) biex jippromwovi u jikkontribwixxi 
favur konformità aktar effettiva mal-
leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
Unjoni u l-infurzar tagħha fl-Istati Membri 
kollha, partikolarment bil-promozzjoni tal-
iżvilupp u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prassi u approċċi ta' politika;

Or. de
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Emenda 130
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex jippromwovi u jikkontribwixxi 
favur konformità aktar effettiva mal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni u l-
infurzar tagħha, partikolarment bil-
promozzjoni tal-iżvilupp u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prassi u approċċi 
ta' politika;

(c) biex jippromwovi u jikkontribwixxi 
favur konformità aktar effettiva mal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni u l-
infurzar tagħha, partikolarment bil-
promozzjoni tal-iżvilupp u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prassi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm suspett ta’ sussidju politiku permezz tal-fondi tal-LIFE. 

Emenda 131
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex jippromwovi governanza 
ambjentali aħjar, billi jitwessa' l-
involviment tal-partijiet konċernati, inkluż 
dak ta' NGOs, fil-konsultazzjoni u l-
implementazzjoni tal-politika.

(d) biex jippromwovi governanza 
ambjentali aħjar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anke l-NGOs fil-qasam ambjentali f’ħafna każijiet għandhom ammont tajjeb ta’ fondi.  Il-
fondi tal-LIFE huma limitati ħafna. Il-fondi tal-LIFE għalhekk għandhom jiġu investiti b’mod 
partikolari fit-titjib tal-ġestjoni, anke bil-fondi strutturali, biex attwalment tkun tista’ tinkiseb 
implimentazzjoni effettiva tal-proġetti ambjentali fil-qasam (il-biċċa l-kbira tal-proġetti li 
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mhux se jiksbu dan  jaqgħu taħt ġestjoni ħażina).

Emenda 132
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex jippromwovi governanza 
ambjentali aħjar, billi jitwessa' l-
involviment tal-partijiet konċernati, inkluż 
dak ta' NGOs, fil-konsultazzjoni u l-
implementazzjoni tal-politika.

d) biex jippromwovi governanza 
ambjentali aħjar, billi jitwessa' l-
involviment tal-partijiet konċernati, inkluż 
dak ta' NGOs, fil-konsultazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politika, u biex 
jippromwovi kuxjenza dwar id-drittijiet 
taċ-ċittadini li jirriżultaw mill-
Konvenzjoni ta 'Aarhus.

Or. en

Emenda 133
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) biex jippromwovi disseminazzjoni 
mmirata tar-riżultati ta’ proġett lill-
partijiet interessati u lill-applikanti futuri 
potenzjali; id-disseminazzjoni għandha 
sseħħ f’dawk ir-reġjuni l-aktar adattati 
għall-qasam tas-suġġett partikolari li 
x’aktarx jibbenefikaw l-aktar mill-
iskambju ta’ esperjenzi pożittivi.

Or. en
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Emenda       134
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mitigazzjoni tal-Bidla Klimatika (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. sl

Emenda 135
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-qasam 
prijoritarju Mitigazzjoni tal-Bidla 
Klimatika għandu partikolarment ikollu l-
objettivi speċifiċi li ġejjin:

Sabiex jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-qasam 
prijoritarju Mitigazzjoni tat-Tibdil fil-
Klima, filwaqt li fejn hu possibbli, 
jappoġġja sinerġiji ma’ objettivi 
ambjentali oħra, bħall-bijodiversità,
għandu partikolarment ikollu l-objettivi 
speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 136
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jikkontribwixxi għas-sostenn 
tal-isforzi li jwasslu biex tiżdied ir-
reżiljenza għall-bidla klimatika, il-qasam
prijoritarju Adattament għall-Bidla 

Bil-għan li jikkontribwixxi għas-sostenn 
tal-isforzi li jwasslu biex tiżdied ir-
reżiljenza għat-tibdil fil-klima, il-qasam
prijortarju Adattament għat-Tibdil fil-
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Klimatika għandu partikolarment jkollu l-
objettivi speċifiċi li ġejjin:

Klima, filwaqt li fejn hu possibbli, 
jappoġġa s-sinerġiji ma’ objettivi 
ambjentali oħra, bħall-bijodiversità,
għandu partikolarment ikollu l-objettivi 
speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jikkontribwixxi għall-
implementazzjoni u l-iżvilupp tal-politika u 
l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
adattament, inkluż ir-razzjonalizzar 
trasversali tal-oqsma ta’ politika, 
partikolarment bl-iżvilupp, l-ittestjar u d-
dimostrazzjoni ta' approċċi ta’ politika jew 
maniġerjali, l-aħjar prassi u soluzzjonijiet 
għall-adattament għall-bidla klimatika;

(a) biex jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni u l-iżvilupp tal-politika u 
l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni l-adattament, 
inkluż ir-razzjonalizzar trasversali tal-
oqsma ta’ politika, partikolarment billi jiġu 
appoġġjati sinerġiji ma' objettivi 
ambjentali oħra, bħall-bijodiversità, u bl-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' 
approċċi ta’ politika jew maniġerjali
bbażati fuq l-ekosistema, l-aħjar prassi u 
soluzzjonijiet għall-adattament għat-tibdil 
fil-klima;

Or. en

Emenda 138
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jippromwovi s-sensibilizzazzjoni 
dwar kwistjonijiet klimatiċi, inkluż it-
trawwim tal-appoġġ pubbliku u tal-partijiet 
konċernati għat-tfassil tal-politika tal-

(a) biex jippromwovi s-sensibilizzazzjoni 
dwar kwistjonijiet klimatiċi kif ukoll l-
approċċ kritiku, inkluż l-appoġġ pubbliku 
u tal-partijiet konċernati fit-tfassil tal-
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Unjoni fil-qasam tal-klima, u jippromwovi 
l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli;

politika tal-Unjoni fil-qasam tal-klima, u 
jippromwovi l-edukazzjoni għall-iżvilupp 
sostenibbli;

Or. de

Emenda 139
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex jippromwovi u jikkontribwixxi 
favur konformità aktar effettiva mal-
leġiżlazzjoni klimatika tal-Unjoni u
infurzar tagħha, partikolarment bil-
promozzjoni tal-iżvilupp u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prassi u approċċi 
ta' politika;

(c) biex jippromwovi u jikkontribwixxi 
favur konformità aktar effettiva mal-
leġiżlazzjoni klimatika tal-Unjoni u l-
infurzar tagħha, partikolarment bil-
promozzjoni tal-iżvilupp u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prassi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm suspett ta’ sussidju politiku permezz tal-fondi tal-LIFE.

Emenda 140
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex jippromwovi governanza klimatika 
aħjar, billi jitwessa' l-involviment tal-
partijiet konċernati, inkluż dik ta' NGOs, 
fil-konsultazzjoni u l-implementazzjoni 
tal-politika.

(d) biex jippromwovi governanza klimatika 
aħjar.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Anke l-NGOs fil-qasam ambjentali f’ħafna każijiet għandhom ammont tajjeb ta’ fondi.  Il-
fondi tal-LIFE huma limitati ħafna. Il-fondi tal-LIFE għalhekk għandhom jiġu investiti b’mod 
partikolari fit-titjib tal-ġestjoni, anke bil-fondi strutturali, biex attwalment tkun tista’ tinkiseb 
implimentazzjoni effettiva tal-proġetti ambjentali fil-qasam (il-biċċa l-kbira tal-proġetti li 
mhux se jiksbu dan se jaqgħu taħt ġestjoni ħażina)

Emenda 141
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) biex jippromwovi disseminazzjoni 
mmirata tar-riżultati ta’ proġett lill-
partijiet interessati u lill-applikanti futuri 
potenzjali; id-disseminazzjoni għandha 
sseħħ f’dawk ir-reġjuni l-aktar adattati 
għall-qasam tas-suġġett partikolari li 
x’aktarx jibbenefikaw l-aktar mill-
iskambju ta’ esperjenzi pożittivi.

Or. en

Emenda 142
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jkunu ta' interess Komunitarju billi 
jagħtu kontribut sinifikanti għall-ilħuq ta’ 
wieħed mill-objettivi tal-Programm LIFE 
stipulati fl-Artikolu 3;

(a) li jkunu ta' interess Komunitarju billi 
jagħtu kontribut għall-ilħuq ta’ mill-anqas
wieħed mill-objettivi tal-Programm LIFE 
stipulati fl-Artikolu 3;

Or. en
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Emenda 143
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw approċċ kosteffikaċi u jkunu 
teknikament u finanzjarjament koerenti;

(b) jiżguraw approċċ kosteffikaċi u jkunu 
teknikament u finanzjarjament koerenti, u 
jissodisfaw tal-anqas il-kriterji minimi ta’ 
kwalità;

Or. en

Emenda 144
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ikunu politikament newtrali.

Or. de

Emenda 145
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 30 dwar il-kundizzjonijiet 
għall-applikazzjoni tal-kriterju msemmi 
fil-paragrafu 1(a) sabiex tadatta dak il-
kriterju għal oqsma prijoritarji speċifiċi 
kif iddefiniti fl-Artikolu 9 u 13.

imħassar
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Or. en

Emenda 146
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn ikun possibbli, il-proġetti 
ffinanzjati mill-Programm LIFE għandhom 
jippromwovu sinerġiji bejn objettivi 
differenti u jippromwovu l-użu tal-akkwist 
pubbliku ekoloġiku.

2. Fejn ikun possibbli, il-proġetti 
ffinanzjati mill-Programm LIFE għandhom 
jippromwovu l-użu tal-akkwist pubbliku 
ekoloġiku u għandhom jippromvowu 
sinerġiji bejn l-objettivi differenti. Proġetti 
mmirati biex iwasslu sinerġiji bħal dawn 
bejn objettivi differenti għandhom 
jingħataw prijorità waqt il-fażi ta' 
aġġudikazzjoni.

Or. en

Emenda      147
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura d-
distribuzzjoni bbilanċjata ta’ finanzjament 
tal-programm LIFE fost l-Istati Membri, 
li tistabbilixxi allokazzjonijiet nazzjonali 
indikattivi għal kull Stat Membru għall-
perjodu ta’ programmazzjoni attwali. Jekk 
ikun meħtieġ, b’kunsiderazzjoni għall-
ħtiġijiet u l-karatteristiċi speċifiċi ta’ kull 
Stat Membru u f’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali u/jew reġjonali, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi 
assistenza teknika speċjali biex tappoġġja 
t-tfassil ta’ proġetti għall-Istati Membri 
fejn il-finanzjament allokat lil dawk l-
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Istati matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-2013 waqa’ taħt l-
allokazzjoni nazzjonali indikattiva 
rispettiva. 

Or. pt

Emenda 148
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
distribuzzjoni proporzjonata bejn il-
proġetti kollha msemmija fl-Artikolu 18 
billi tistabbilixxi allokazzjonijiet 
nazzjonali annwali li jkunu indikattivi 
għall-perjodi 2014-2017 u 2018-2020, 
ibbażati fuq il-kriterji li ġejjin:
(a) popolazzjoni:
(i) il-popolazzjoni totali ta’ kull Stat 
Membru. Għandha tiġi attribwita 
peżatura ta' 50% lil dan il-kriterju;
u
(ii) id-densità tal-popolazzjoni ta’ kull Stat 
Membru, sa limitu ta’ darbtejn id-densità 
medja tal-popolazzjoni tal-Unjoni. 
Għandha tiġi attribwita peżatura ta' 5% lil 
dan il-kriterju;
(b) natura u bijodiversità:
(i) iż-żona totali tas-siti ta’ importanza 
Komunitarja għal kull Stat Membru, 
espressa bħala proporzjon taż-żona totali 
tas-siti ta’ importanza Komunitarja. 
Għandha tiġi attribwita peżatura ta' 25% 
lil dan il-kriterju;
u
(ii) il-proporzjon tat-territorju ta' Stat 
Membru kopert minn siti ta' importanza 
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Komunitarja relattivament għall-
proporzjon tat-territorju Komunitarju 
kopert minn siti ta' importanza 
Komunitarja. Għandha tiġi attribwita 
peżatura ta' 20% lil dan il-kriterju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżomm il-kriterji li ġew stabbiliti fir-Regolament LIFE+

Emenda 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Proġetti Integrati msemmija fl-
Artikolu 18 il-punt (d) għandhom jinvolvu, 
fejn xieraq, lill-partijiet konċernati u
jippromwovi, meta possibbli, il-
koordinazzjoni ma' sorsi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ 
dawn.

Il-Proġetti Integrati msemmija fl-
Artikolu 18 il-punt (d) għandhom ikunu 
aċċessibbli għall-partijiet konċernati u
jinvolvuhom fl-istadji kollha u 
jippromwovu, meta possibbli, il-
koordinazzjoni ma' sorsi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ 
dawn.

Or. en

Emenda 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Proġetti Integrati msemmija fl-
Artikolu 18 il-punt (d) għandhom jinvolvu, 
fejn xieraq, lill-partijiet konċernati u 
jippromwovi, meta possibbli, il-
koordinazzjoni ma' sorsi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ 

Il-Proġetti Integrati msemmija fl-
Artikolu 18 il-punt (d) għandhom jinvolvu, 
fejn xieraq, lill-partijiet konċernati u 
jippromwovi, meta possibbli, il-
koordinazzjoni ma' sorsi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ 
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dawn. dawn. Minn dan l-ammont iddedikat 
għall-għotjiet ta’ azzjoni, mhux aktar 
minn 20% għandu jiġi allokat għall-
Proġetti Integrati.

Or. en

Emenda 151
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-Proġetti 
Integrati. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 30 dwar il-
kriterji għall-applikazzjoni ta' bilanċ 
ġeografiku f'kull qasam tematiku msemmi 
fl-Artikolu 18 il-punt (d).

imħassar

Or. en

Emenda 152
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-Proġetti 
Integrati. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 30 dwar il-

imħassar
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kriterji għall-applikazzjoni ta' bilanċ 
ġeografiku f'kull qasam tematiku msemmi 
fl-Artikolu 18 il-punt (d).

Or. en

Emenda 153
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-Proġetti 
Integrati. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 30 dwar il-
kriterji għall-applikazzjoni ta' bilanċ 
ġeografiku f'kull qasam tematiku msemmi 
fl-Artikolu 18 il-punt (d).

imħassar

Or. en

Emenda 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-Proġetti 
Integrati. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 30 dwar il-
kriterji għall-applikazzjoni ta' bilanċ 

imħassar
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ġeografiku f'kull qasam tematiku msemmi 
fl-Artikolu 18 il-punt (d).

Or. en

Emenda 155
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-Proġetti 
Integrati. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 30 dwar il-
kriterji għall-applikazzjoni ta' bilanċ 
ġeografiku f'kull qasam tematiku msemmi 
fl-Artikolu 18 il-punt (d).

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-għażla u tal-aġġudikazzjoni 
għall-Proġetti Integrati u l-proġetti 
tradizzjonali.

Or. en

Emenda 156
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-Proġetti
Integrati. Il-Kummissjoni għandha
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 30 dwar il-
kriterji għall-applikazzjoni ta' bilanċ 
ġeografiku f'kull qasam tematiku msemmi 

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-proġetti
kollha. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
distribuzzjoni proporzjonata tal-proġetti 
billi tistabbilixxi allokazzjonijiet 
nazzjonali annwali li jkunu indikattivi 
għall-perjodi 2014-2017 u 2018-2020; L-
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fl-Artikolu 18 il-punt (d). Istati Membri jistgħu japplikaw għall-
fondi għall-Proġetti Integrati fil-limitu 
tal-allokazzjoni nazzjonali tagħhom.

Or. en

Emenda 157
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-Proġetti
Integrati. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 30 dwar il-
kriterji għall-applikazzjoni ta' bilanċ 
ġeografiku f'kull qasam tematiku msemmi 
fl-Artikolu 18 il-punt (d).

Il-Kummissjoni fil-proċess tal-
aġġudikazzjoni għall-Proġetti Integrati 
biss għandha tiżgura l-bilanċ ġeografiku 
konformi mal-prinċipji tas-solidarjetà u l-
kondiviżjoni tal-isforzi billi talloka ċertu 
numru ta’ Proġetti Integrati lil kull Stat 
Membru matul il-perjodu ta' ppjanar.

Or. en

Emenda 158
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-Proġetti 
Integrati. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 30 dwar il-
kriterji għall-applikazzjoni ta' bilanċ 

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ 
ġeografiku bbażat fuq il-firxa tan-netwerk 
tan-Natura2000 u f’konformità mal-
prinċipji tas-solidarjetà u l-kondiviżjoni 
tal-isforzi fil-proċess tal-aġġudikazzjoni 
għall-Proġetti Integrati. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti
ddelegati skont l-Artikolu 30 li 
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ġeografiku f'kull qasam tematiku msemmi
fl-Artikolu 18 il-punt (d).

jikkonċerna kriterji għall-applikazzjoni ta’
bilanċ ġeografiku f'kull qasam tematiku 
msemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 18.

Or. en

Emenda 159
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Distribuzzjoni proporzjonata tat-tipi 
kollha ta’ proġetti għandha tiġi żgurata 
billi jiġu stabbiliti allokazzjonijiet annwali 
indikattivi, abbażi tal-kriterji li ġejjin:
(1) Sottoprogramm ambjentali:
(a) Popolazzjoni:
(i) il-popolazzjoni totali ta’ kull Stat 
Membru. Għandha tiġi attribwita 
peżatura ta' 45% lil dan il-kriterju;
(ii) id-densità tal-popolazzjoni ta' kull Stat 
Membru, sa limitu li jkun id-doppju tad-
densità medja tal-popolazzjoni tal-UE. 
Għandha tiġi attribwita peżatura ta' 5% lil 
dan il-kriterju.
(b) Natura u Bijodiversità:
(i) iż-żona totali tas-siti ta’ importanza 
Komunitarja għal kull Stat Membru, 
espressi bħala proporzjon taż-żona totali 
tas-siti ta’ importanza Komunitarja. 
Għandha tiġi attribwita peżatura ta' 25% 
lil dan il-kriterju;
(ii) iż-żona totali tas-siti ta’ importanza 
Komunitarja maħtura għal speċijiet 
prijoritarji u tipi ta' ħabitat għal kull Stat 
Membru, espressi bħala proporzjon taż-
żona totali tas-siti ta’ importanza 
Komunitarja. Għandha tiġi attribwita 
peżatura ta' 25% lil dan il-kriterju;
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(2) Sottoprogramm ta’ Azzjoni Klimatika:
(a) Impatti tal-pressjonijiet fuq il-klima. 
Għandha tiġi attribwita peżatura ta' 50% 
lil dan il-kriterju.
(b) Kopertura tal-ħażniet tal-karbonju 
naturali espressa bħala proporzjon mit-
territorju tal-Komunità ta’ kull Stat 
Membru. Għandha tiġi attribwita 
peżatura ta' 30% lil dan il-kriterju.
(c) Żieda ppjanata fis-sehem ta’ enerġiji 
rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġiji. 
Għandha tiġi attribwita peżatura ta' 20% 
lil dan il-kriterju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-2007, ir-Regolament LIFE + introduċa allokazzjonijiet nazzjonali indikattivi, bħala mod 
ta’ titjib fl-impatti tad-distribuzzjoni tal-Programm.  Din l-emenda tintroduċi mill-ġdid l-
allokazzjonijiet nazzjonali għat-tipi kollha ta’ proġetti (proġetti integrati kif ukoll proġetti 
tradizzjonali) u tispeċifika l-peżaturi għal kull qasam tematiku. Tista’ sservi bħala mezz ta’ 
orjentazzjoni dwar kemm ikollhom suċċess l-Istati Membri fis-sottomissjoni ta' proġetti. L-
evalwazzjoni u l-għażla tal-proġetti għandha tkun ibbażata fuq il-kwalità tal-proġetti.

Emenda 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
bilanċ ġeografiku fil-proċess ta’ 
aġġudikazzjoni għall-proġetti kollha skont 
il-kriterji stabbiliti fl-Anness I biex 
tiffaċilita d-distribuzzjoni tal-proġetti 
msemmija fl-Artikolu 18 fost l-Istati 
Membri kollha.

Or. en
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Emenda 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. F'konformità mal-prinċipji ta’ 
solidarjetà u l-qsim tal-isforzi, il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
distribuzzjoni proporzjonata tal-proġetti 
taħt is-sottoprogramm dwar l-Ambjent 
fost l-Istati Membri kollha billi 
tallokalhom fondi għall-perjodu kollu tal-
programm għall-proġetti kollha skont il-
kriterji li ġejjin:
(a) Kriterji tal-popolazzjoni (arja u skart):
(i) Il-popolazzjoni totali ta’ kull Stat 
Membru (peżatura ta’ 50%).
(ii) Id-densità tal-popolazzjoni ta’ kull 
Stat Membru, sa limitu tad-doppju tad-
densità medja tal-UE (peżatura ta’ 5%).
(b) Kriterji ta’ natura u bijodiversità:
(i) Iż-żona totali tas-siti tan-Natura2000
għal kull Stat Membru espressa bħala 
proporzjon taż-żona totali tan-Natura2000 
(peżatura ta’ 20%).
(ii) Il-proporzjon tat-territorju ta’ Stat 
Membru kopert mis-siti tan-Natura2000 
(peżatura ta' 15%).
(c) Kriterji tal-ilma:
(i) Iż-żona totali ta’ distretti tal-baċin tax-
xmajjar f’kull Stat Membru espressa 
bħala proporzjon mid-distretti totali tal-
baċini tax-xmajjar fl-UE (peżatura ta’ 
10%).

Or. en

Emenda 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. F'konformità mal-prinċipji ta’ 
solidarjetà u qsim tal-isforzi, il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
distribuzzjoni proporzjonata tal-proġetti 
taħt is-sottoprogramm dwar l-Azzjoni 
Klimatika fost l-Istati Membri kollha billi 
tallokalhom fondi għall-perjodu kollu tal-
programm għall-proġetti kollha skont il-
kriterji li ġejjin ta’ popolazzjoni:
(i) Il-popolazzjoni totali ta’ kull Stat 
Membru bħala proporzjon mill-
popolazzjoni totali tal-UE (peżatura ta' 
50%).
(ii) Il-PDG per capita jerġa' jinġieb b’tali 
mod li jirrifletti s-solidarjetà mal-Istati 
Membri l-anqas prosperużi (peżatura ta' 
50%).

Or. en

Emenda 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. Jekk l-ammont totali ta’ fondi użati 
minn Stat Membru jkun anqas mill-
allokazzjoni għal dak l-Istat Membru, il-
Kummissjoni għandha tuża l-fondi li 
jibqa’ biex tikkofinanzja l-proġetti 
preżentati minn Stati Membri oħra li 
jagħtu l-akbar kontribut għall-kisba tal-
għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3.

Or. en
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Emenda 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3e. Meta tipproponi l-lista ta’ proġetti li 
għandhom jiġu kofinanzjati lill-Kumitat 
imsemmi fl-Artikolu 29, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdilu spjegazzjoni bil-
miktub ta' kif tqiesu l-kriterji ta’ 
allokazzjoni fil-paragrafi 3c jew 3d.

Or. en

Emenda 165
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha 
partikolarment tqis il-proġetti 
transnazzjonali meta l-koperazzjoni 
transnazzjonali tkun essenzjali sabiex jiġu 
ggarantiti l-objettivi tal-protezzjoni 
ambjentali u dawk klimatiċi u għandha 
tfittex li tiżgura li tal-inqas 15 % tar-
riżorsi baġitarji ddedikati għall-proġetti 
jkunu allokati lil proġetti transnazzjonali.

imħassar

Or. en

Emenda      166
João Ferreira
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha partikolarment 
tqis il-proġetti transnazzjonali meta l-
koperazzjoni transnazzjonali tkun 
essenzjali sabiex jiġu ggarantiti l-objettivi 
tal-protezzjoni ambjentali u dawk klimatiċi
u għandha tfittex li tiżgura li tal-inqas 
15 % tar-riżorsi baġitarji ddedikati għall-
proġetti jkunu allokati lil proġetti 
transnazzjonali.

4. Il-Kummissjoni għandha partikolarment 
tqis il-proġetti transnazzjonali meta l-
koperazzjoni transnazzjonali tkun 
essenzjali sabiex jiġu ggarantiti l-objettivi 
tal-protezzjoni ambjentali u dawk 
klimatiċi.

Or. pt

Emenda 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tqis b’mod 
speċjali l-proġetti fil-pajjiżi u t-territorji 
barranin tal-Unjoni u għandha tadotta l-
linji gwida għall-applikanti biex jirriflettu 
l-kapaċitajiet,il- protezzjoni ambjentali u 
l-objettivi tal-klima ta' dawn it-territorji u 
tiżgura l-parteċipazzjoni tagħhom fil-
Programm LIFE, u għandha tagħmel 
ħilitha biex tiżgura li mill-anqas 5%, sa 
massimu ta’ 10%, tar-riżorsi baġitarji 
dedikati lil proġetti ta' bijodiversità jkunu 
allokati lil proġetti f'dawn it-territorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE qiegħda timpenja ruħha biex tippromwovi u tappoġġja l-konservazzjoni tal-
bijodiversità fil-Pajjiżi u t-Territorji Barranin (OCTs) kemm fl-Istrateġija tal-UE għall-
Bijodiversità għall-2020, u kemm fid-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni lil Hinn mill-Baħar 
(2001/822/KE). Barra minn hekk, il-Kummissjoni nnifisha pproponiet il-ftuħ ta’ LIFE għal 
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pajjiżi ġirien, pajjiżi terzi, u r-reġjuni Franċiżi l-aktar imbiegħda. Għaldaqstant, il-programm 
LIFE għandu jkun aċċessibbli għall-Pajjiżi u t-Territorji Barranin (OCTs) minħabba dawn l-
impenji u l-bijodiversità ta’ dawn iż-żoni li ħafna drabi tkun unika u rikka.

Emenda 168
Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tqis b’mod 
speċjali l-proġetti fil-pajjiżi u t-territorji 
barranin tal-Unjoni u għandha tadotta l-
linji gwida għall-applikanti biex jirriflettu 
l-kapaċitajiet u l- protezzjoni ambjentali u 
l-objettivi tal-klima ta' dawn it-territorji u 
tiżgura l-parteċipazzjoni tagħhom fil-
Programm LIFE, u għandha tagħmel 
ħilitha biex tiżgura li mill-anqas 5% tar-
riżorsi baġitarji dedikati lil proġetti ta' 
bijodiversità jkunu allokati lil proġetti 
f'dawn it-territorji.

Or. en

Emenda 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. B’mod regolari, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika deskrizzjoni qasira 
tas-sinerġiji miksuba mill-Programm 
LIFE bejn l-objettivi ambjentali u 
klimatiċi differenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-proġetti LIFE jagħmlu l-aħjar użu mill-kobenefiċċji bejn l-objettivi tal-
bijodiversità u t-tibdil fil-klima.

Emenda      170
Justas Vincas Paleckis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4a. Biex tinkoraġġixxi liċ-ċittadini jagħtu 
sehemhom fil-kisba tal-objettivi tal-
protezzjoni ambjentali u dawk klimatiċi, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel enfasi 
fuq proġetti ta’ importanza lokali billi 
tinvolvi NGOs, gruppi ta’ azzjoni taċ-
ċittadini, u komunitajiet fuq bażi wiesgħa 
kemm jista’jkun.

Or. lt

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis li nstabu soluzzjonijiet tajbin għal problemi ambjentali u għal dawk relatati 
mal-klima tal-UE fil-livell lokali, partijiet interessati lokali (NGOs, gruppi ta’ azzjoni taċ-
ċittadini u komunitajiet) għandhom jingħataw opportunitajiet xierqa sabiex jipparteċipaw fil-
programm LIFE.

Emenda 171
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 50% tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament tista’ titla’ sa 75% fil-każ 
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Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha 
tkun 80 % tal-ispejjeż eliġibbli.

ta' proġetti li jikkonċernaw il-ħabitats jew 
l-ispeċijiet prijoritarji għall-
implimentazzjoni tad-Direttiva 92/43/KEE 
jew l-ispeċijiet ta’ għasafar meqjusa bħala 
prijorità għall-finanzjament mill-kumitat 
stabbilit skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
79/409/KEE meta dan ikun meħtieġ biex 
jintlaħaq l-objettiv tal-konservazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżomm ir-rati ta’ kofinanzjament li kienu stabbiliti fir-Regolament LIFE +.

Emenda 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija 
fl-Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha 
tkun 80 % tal-ispejjeż eliġibbli.

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun bejn 65% - 80% tal-ispejjeż 
eliġibbli. Eċċezzjonalment:

-ir-rata massima ta’ kofinanzjament għal 
proġetti msemmija fl-Artikolu 18, il-punti 
(d) u (f) għandha tkun 80% tal-ispejjeż 
eliġibbli:
- ir-rata massima ta’ kofinanzjament għal 
Natura u Bijodiversità LIFE tista' tkun sa 
75% tal-ispejjeż eliġibbli għal proġetti li 
jirrigwardaw ħabitats u speċijiet 
prijoritarji, bi qbil mad-Direttiva 
92/43/KEE, jew l-ispeċijiet ta 'għasafar 
meqjusa bħala prijorità għall-
finanzjament mill-kumitat stabbilit skont 
l-Artikolu 16 tad-Direttiva 79/409/KEE 
meta dan ikun meħtieġ biex jintlaħaq l-
objettiv ta’ konservazzjoni.

Or. en
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Emenda 173
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha tkun
80 % tal-ispejjeż eliġibbli.

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70% tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha tkun
80% tal-ispejjeż eliġibbli. Madankollu, 
eċċezzjonalment, ir-rata massima ta' 
kofinanzjament għal Natura u 
Bijodiversità LIFE tista' tkun sa 75% tal-
ispejjeż eliġibbli fil-każ ta' proġetti li 
jikkonċernaw ħabitats jew speċijiet 
prijoritarji għall-implimentazzjoni tad-
Direttiva 92/43/KEE jew l-ispeċijiet ta' 
għasafar meqjusa bħala prijorità għall-
finanzjament mill-kumitat stabbilit skont 
l-Artikolu 16 tad-Direttiva 79/409/KEE 
meta dan ikun meħtieġ sabiex jintlaħaq l-
objettiv ta’ konservazzjoni.

Or. en

Emenda 174
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha tkun

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70% tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha tkun
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80 % tal-ispejjeż eliġibbli. 80% tal-ispejjeż eliġibbli. Għal reġjuni 
anqas żviluppati, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għandha tkun ta’ 90% 
tal-ispejjeż eliġibbli

Or. en

Emenda      175
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha tkun 
80 % tal-ispejjeż eliġibbli.

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha tkun
80 % tal-ispejjeż eliġibbli. Ir-reġjuni li 
jkunu għadhom lura, kif definiti fir-
Regolament (UE) Nru. ... / ... [Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni], 
għandhom ikunu intitolati għal rata 
miżjuda sa 85 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Or. pt

Emenda 176
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija 
fl-Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha 

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70% tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment:
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tkun 80 % tal-ispejjeż eliġibbli.
- ir-rata massima ta’ kofinanzjament għal 
proġetti msemmija fl-Artikolu 18, il-punti 
(d) u (f) għandha tkun 80% tal-ispejjeż 
eliġibbli:
- ir-rata massima ta’ kofinanzjament għal 
Natura u Bijodiversità LIFE tista' tkun sa 
75% tal-ispejjeż eliġibbli fil-każ ta’ 
proġetti li jikkonċernaw ħabitats jew 
speċijiet prijoritarji kif iddefinit fid-
Direttiva 92/43/KEE jew l-ispeċijiet ta’ 
għasafar meqjusa bħala prijorità għall-
finanzjament mill-kumitat stabbilit skont 
l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2009/147/KEE;
- ir-rata massima ta’ kofinanzjament tista' 
tkun sa 75% għall-ispeċijiet u l-ħabitats 
definiti fid-Direttiva 92/43/KEE li juru 
stat ta’ konservazzjoni mhux favorevoli 
skont l-aħħar evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 177
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-VAT u l-ispejjeż permanenti tal-
persunal għandhom ikunu eliġibbli.

Or. en

Emenda 178
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-VAT ma għandhiex titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18.

imħassar

Or. de

Emenda 179
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-VAT ma għandhiex titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18.

imħassar

Or. en

Emenda 180
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-VAT ma għandhiex titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18.

Il-VAT għandha titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18.

Or. en

Emenda 181
João Ferreira
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-VAT ma għandhiex titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18.

Il-VAT għandha titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18 jekk l-ammonti ta’ VAT ma 
jistgħux jiġu rkuprati skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-VAT. Sad-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
kull Stat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni dwar il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tirregola l-VAT, l-entitajiet bi 
drittijiet ta’ tnaqqis u l-każijiet ta' rkupru.

Or. en

Emenda 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-VAT ma għandhiex titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18.

Il-VAT ma għandhiex, bħala prinċipju,
titqies bħala kost eliġibbli għall-proġetti 
msemmija fl-Artikolu 18. L-ammonti tal-
VAT għandhom ikunu eliġibbli jekk dawn 
ma jistgħux ikunu rkuprati skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-VAT u jekk 
jitħallsu minn benefiċjarju ieħor li 
mhuwiex persuna mhux taxxabbli fis-sens 
tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 13(1) 
tad-Direttiva 2006/112/KE.

Or. en

Emenda 183
Linda McAvan
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-VAT ma għandhiex titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18.

Il-VAT ma għandhiex, bħala prinċipju,
titqies bħala kost eliġibbli għall-proġetti 
msemmija fl-Artikolu 18. L-ammonti tal-
VAT għandhom ikunu eliġibbli fejn dawn 
ma jistgħux jiġu rkuprati skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-VAT.

Or. en

Emenda 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż tal-persunal għandhom jitqiesu 
bħala spiża eliġibbli għall-proġetti 
msemmija fl-Artikolu 18, sakemm ikunu 
relatati mal-ispiża tal-attivitajiet li l-
benefiċjarju ma kienx ħa jagħmel kieku l-
proġett ikkonċernat ma sarx. Il-persunal 
rispettiv għandu jkun sekondat b'mod 
speċifiku għall-proġett ikkonċernat, fuq 
bażi ta’ kull siegħa, part-time jew full-
time. L-ispejjeż tas-salarji ta’ uffiċjali 
pubbliċi li mhumiex speċifikament 
impjegati għall-proġett ikkonċernat 
għandhom jitqiesu bħala kontribuzzjoni 
privata għall-baġit tal-proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jiġi rikonoxxut ukoll kontribut ta’ uffiċjali pubbliċi għal proġetti u 
dan jitqies bħala parti mill-kontribuzzjoni proprja għall-baġit tal-proġett (mhux rimborżat 
mill-baġit LIFE), sabiex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni u l-kooperazzjoni tagħhom ma' 
attivitajiet tal-proġett.
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Emenda 185
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż tal-persunal għandhom jitqiesu 
bħala spiża eliġibbli għall-proġetti 
msemmija fl-Artikolu 18, sakemm ikunu 
relatati mal-ispiża tal-attivitajiet li l-
benefiċjarju ma kienx ħa jagħmel kieku l-
proġett ikkonċernat ma sarx. Il-persunal 
rispettiv għandu jiġi assenjat 
speċifikament lill-proġett ikkonċernat.

Or. en

Emenda 186
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż tal-persunal għandhom jitqiesu 
bħala spiża eliġibbli għall-proġetti 
msemmija fl-Artikolu 18, sakemm ikunu 
relatati mal-ispiża tal-attivitajiet li l-
benefiċjarju ma kienx ħa jagħmel kieku l-
proġett ikkonċernat ma sarx. Il-persunal 
rispettiv għandu jiġi assenjat 
speċifikament lill-proġett ikkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ tal-awtoritajiet lokali, il-persunal eżistenti spiss jikkonsisti mill-aqwa esperti, filwaqt 
li l-ispejjeż biex jiġi ssekondat dan il-persunal għall-proġetti LIFE għandhom jibqgħu 
eliġibbli għall-finanzjament - sakemm dawn jirrelataw ma’ attivitajiet li l-awtoritajiet 
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pubbliċi kieku ma kinux jagħmlu.

Emenda      187
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż tal-persunal għandhom jitqiesu 
bħala spiża eliġibbli għall-proġetti 
msemmija fl-Artikolu 18 sakemm ikunu 
relatati mal-ispiża tal-attivitajiet li l-
benefiċjarju ma kienx iwettaq kieku l-
proġett ikkonċernat ma sarx.

Or. pt

Emenda 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ix-xiri jkun ser jikkontribwixxi għat-titjib, 
iż-żamma u r-restawr tal-integrità tan-
netwerk Natura2000 stabbilit fl-Artikolu 3 
tad-Direttiva 92/43/KEE;

- ix-xiri jkun ser jikkontribwixxi għat-titjib, 
iż-żamma u r-restawr tal-integrità tan-
netwerk Natura2000 stabbilit fl-Artikolu 3 
tad-Direttiva 92/43/KEE, inkluż permezz 
ta’ titjib fil-konnettività permezz tal-
ħolqien ta’ kurituri, punti prinċipali, jew 
elementi oħra ta’ infrastruttura 
ekoloġika;

Or. en

Emenda 189
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ix-xiri tal-art ikun l-uniku jew l-aktar 
mezz kosteffikaċi sabiex jintlaħaq l-eżitu 
mixtieq ta' konservazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 190
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – inċiż 5 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- meta jkun possibbli, il-benefiċjarju 
għandu jfittex appoġġ lokali fl-akkwist ta’ 
art, wara li jinvolvi lill-partijiet interessati 
lokali, l-NGOs, il-gruppi tas-soċjetà ċivili 
u l-partijiet interessati.

Or. en

Emenda 191
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Rata massimu ta’ kofinanzjament għall-

qasam ta’ prijorità Natura u Bijodiversità
Ir-rata massima ta’ finanzjament għal 
proġetti msemmija fl-Artikolu 18 għall-
qasam prijoritarju Natura u Bijodiversità 
msemmija fl-Artikolu 11(b) għandha tkun 
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75% tal-ispejjeż eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qasam tal-bijodiversità tradizzjonalment isib xi diffikultajiet biex jattira l-investimenti 
privati – dawn x’aktarx jiġu mgħoddija fil-proġetti ta’ Azzjoni tal-Klima.

Emenda      192
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1a. Spejjeż relatati mat-tħejjija u 
sottomissjoni ta’ proġetti msemmija fl-
Artikolu 18 għandhom jiġu inklużi fost l-
ispejjeż eliġibbli għall-finanzjament taħt 
il-Programm LIFE skont is-subparagrafu 
preċedenti.

Or. pt

Emenda 193
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm LIFE jista' jiffinanzja 
azzjonijiet implementati mill-Kummissjoni 
b'sostenn għall-bidu, l-implementazzjoni u 
r-razzjonalizzazzjoni tal-politiki u l-
leġiżlazzjoni ambjentali u klimatiċi tal-
Unjoni bil-għan li jinkisbu l-objettivi
imsemmija fl-Artikolu 3. Dawn l-
azzjonijiet jistgħu jinkludu:

Il-Programm LIFE jista' jiffinanzja 
azzjonijiet implementati mill-Kummissjoni 
b'sostenn għall-bidu, l-implimentazzjoni u 
r-razzjonalizzazzjoni tal-politiki u l-
leġiżlazzjoni ambjentali u klimatiċi tal-
Unjoni bil-għan li jinkisbu l-objettivi
msemmija fl-Artikolu 3. L-ammont 
massimu ta’ kofinanzjament għal dawn l-
azzjonijiet għandu jkun ta’ 50% tal-
ispejjeż eliġibbli. Dawn l-azzjonijiet
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jistgħu jinkludu:

Or. en

Emenda      194
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Programm LIFE jista' jiffinanzja 
azzjonijiet implementati mill-Kummissjoni
b'sostenn għall-bidu, l-implementazzjoni u 
r-razzjonalizzazzjoni tal-politiki u l-
leġiżlazzjoni ambjentali u klimatiċi tal-
Unjoni bil-għan li jinkisbu l-objettivi
imsemmija fl-Artikolu 3. Dawn l-
azzjonijiet jistgħu:

Il-Programm LIFE jista' jiffinanzja 
azzjonijiet implementati b'sostenn għall-
bidu, l-implimentazzjoni u r-
razzjonalizzazzjoni tal-politiki u l-
leġiżlazzjoni ambjentali u klimatiċi tal-
Unjoni bil-għan li jinkisbu l-objettivi
msemmija fl-Artikolu 3. Dawn l-azzjonijiet 
jistgħu jinkludu:

Or. pt

Emenda 195
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) informazzjoni u komunikazzjoni, 
inkluż kampanji ta’ sensibilizzazzjoni.  
Riżorsi finanzjarji allokati għal attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament għandhom ikopru wkoll 
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni.

imħassar

Or. de
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Emenda 196
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm LIFE jista' jiffinanzja korpi 
pubbliċi u privati.

Il-Programm LIFE jista' jiffinanzja korpi 
pubbliċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iżgurar ta’ implimentazzjoni effiċjenti u ta’ valur newtrali tal-fondi bl-akbar valur miżjud 
possibbli għar-reġjun u mhux abbażi ta’ interessi individwali.

Emenda 197
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm LIFE jista' jiffinanzja korpi 
pubbliċi u privati.

Il-Programm LIFE jista' jiffinanzja korpi 
pubbliċi u privati. Għandha tingħata 
prijorità lil organizzazzjonijiet mingħajr 
skop ta' qligħ, organizzazzjonijiet lokali u 
s-soċjetà ċivili, SMEs, NGOs u 
stituzzjonijiet akkademiċi.

Or. en

Emenda 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
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programmi ta’ ħidma multiannwali għall-
Programm LIFE. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 29(2).

setgħa li taddotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 30 rigward l-adozzjoni ta’
programmi ta’ ħidma multiannwali għall-
Programm LIFE. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-partijiet interessati jiġu 
kkonsultati b’mod xieraq meta jiġu 
żviluppati programmi ta’ ħidma 
multiannwali.

Or. en

Emenda 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ ħidma multiannwali għall-
Programm LIFE. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 29(2).

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ ħidma multiannwali għall-
Programm LIFE. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 29(2). Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-partijiet interessati jiġu 
kkonsultati b’mod xieraq meta jiġu 
żviluppati programmi ta’ ħidma 
multiannwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontribut tal-partijiet interessati għall-iżvilupp ta’ programmi ta’ ħidma huwa essenzjali 
biex jiżgura li dawn il-programmi ta’ ħidma jirriflettu l-kapaċitajiet tas-soċjetà ċivili li 
tipproduċi proġetti LIFE xierqa fir-realtà.

Emenda 200
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – parti introduttorja



PE492.686v01-00 76/83 AM\906961MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull programm ta' ħidma multiannwali 
għandu jkollhom durata tal-inqas ta’
sentejn u għandu jistabbilixxi, f'konformità 
mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3, dan li 
ġej:

2. Kull programm ta' ħidma multiannwali 
għandu jkollu durata tal-inqas ta’ tliet snin
u għandu jistabbilixxi, f'konformità mal-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3, dan li ġej:

Or. en

Emenda 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-allokazzjoni ta’ fondi bejn kull 
qasam prijoritarju u bejn tipi differenti ta' 
finanzjament fi ħdan kull sottoprogramm;

imħassar

Or. en

Emenda 202
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-allokazzjoni ta’ fondi bejn kull qasam 
prijoritarju u bejn tipi differenti ta’ 
finanzjament fi ħdan kull sottoprogramm;

b) l-allokazzjoni ta’ fondi bejn kull qasam 
prijoritarju u bejn tipi differenti ta’ 
finanzjament b’sezzjoni speċjali “extra-
Ewropea” għar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej fi 
ħdan kull sottoprogramm;

Or. fr
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Emenda 203
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) kriterji għas-selezzjoni u għall-
aġġudikazzjoni tal-għotjiet;

e) kriterji għas-selezzjoni u għall-
aġġudikazzjoni tal-għotjiet, billi tingħata 
attenzjoni partikolari lir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u lill-pajjiżi u t-territorji extra-
Ewropej sabiex tiġi assigurata l-
parteċipazzjoni effettiva tagħhom;

Or. fr

Emenda 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi, fejn 
xieraq, il-programmi ta’ ħidma 
multiannwali. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 29(2).

3. Kull programm ta’ ħidma multiannwali 
għandu jkollu durata ta' mill-anqas tliet 
snin u jkun jista’ jiġġedded, sakemm il-
prijoritajiet tematiċi stabbiliti f'dak il-
programm ta’ ħidma multiannwali 
jibqgħu validi. Il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-programm ta’ ħidma 
multiannwali sa mhux aktar tard mir-
reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-Programm 
LIFE. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 29(2).

Or. en

Emenda      205
Romana Jordan
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Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha regolarment 
tagħmel disponibbli l-aktar riżultati 
sinifikanti tal-proġetti ffinanzjati taħt il-
Programm LIFE sabiex tiffaċilita l-
feedback u l-iskambju ta’ prattiki tajbin 
fl-Unjoni Ewropea;

Or. sl

Emenda      206
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) mhux aktar tard mit-
30 ta’ Settembru 2017, rapport ta' 
evalwazzjoni interim esterna tal-Programm 
LIFE u s-sottoprogrammi tiegħu, inklużi l-
aspetti kwalitattivi u kwantitattivi tal-
implementazzjoni tiegħu, l-ammont ta’ 
nefqa relatata mal-klima u ta’ nefqa 
relatata mal-bijodiversità, u l-
komplementarjetà tiegħu ma' programmi 
oħra rilevanti tal-Unjoni, il-kisba tal-
objettivi tal-miżuri kollha (fil-livell ta' 
riżultati u impatti, meta possibbli), tal-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u tal-valur 
miżjud Ewropew tiegħu, fid-dawl ta' 
deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-provvedimenti. L-
evalwazzjoni għandha addizzjonalment 
tindirizza l-ambitu għas-simplifikazzjoni, 
il-koerenza interna u esterna tagħha, ir-
rilevanza dejjiema tal-objettivi kollha, kif 
ukoll il-kontribut tal-provvedimenti għall-
prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Għandha tqis ir-riżultati tal-evalwazzjoni 

(a) mhux aktar tard mit-
30 ta’ Settembru 2017, rapport ta' 
evalwazzjoni interim esterna tal-Programm 
LIFE u s-sottoprogrammi tiegħu, inklużi l-
aspetti kwalitattivi u kwantitattivi tal-
implimentazzjoni tiegħu, l-ammont ta’ 
nefqa relatata mal-klima u ta’ nefqa 
relatata mal-bijodiversità, u l-
komplementarjetà tiegħu ma' programmi 
oħra rilevanti tal-Unjoni, il-finanzjament 
użat minn kull Stat Membru u l-
persentaġġ rispettiv tal-allokazzjoni 
nazzjonali indikattiva għall-perjodu sħiħ 
tal-programmazzjoni, il-kisba tal-objettivi 
tal-miżuri kollha (fil-livell ta' riżultati u 
impatti, meta possibbli), tal-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi u tal-valur miżjud Ewropew 
tiegħu, fid-dawl ta' deċiżjoni dwar it-tiġdid, 
il-modifika jew is-sospensjoni tal-
provvedimenti. L-evalwazzjoni għandha 
addizzjonalment tindirizza l-ambitu għas-
simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tagħha, ir-rilevanza dejjiema tal-
objettivi kollha, l-impatt u l-valur miżjud 
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dwar l-impatt fuq terminu twil tal-
predeċessur tiegħu. Ir-rapport għandu jkun 
akkompanjat b'kummenti mill-
Kummissjoni inkluż il-mod li s-sejbiet tal-
evalwazzjoni interim jiġu kkunsidrati fl-
implementazzjoni tal-Programm LIFE, u, 
partikolarment, meta jkunu qed jitfasslu l-
programmi ta' ħidma multiannwali;

tal-attivitajiet assoċjati mal-proġetti għall-
komunitajiet direttament u indirettament 
involuti, kif ukoll il-kontribut tal-
provvedimenti għall-prijoritajiet tal-Unjoni 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv. Għandha tqis ir-riżultati tal-
evalwazzjoni dwar l-impatt fuq terminu 
twil tal-predeċessur tiegħu. Ir-rapport 
għandu jkun akkompanjat b'kummenti 
mill-Kummissjoni inkluż il-mod li s-sejbiet 
tal-evalwazzjoni interim jiġu kkunsidrati fl-
implimentazzjoni tal-Programm LIFE, u, 
partikolarment, meta jkunu qed jitfasslu l-
programmi ta' ħidma multiannwali;

Or. pt

Emenda      207
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2023, rapport ta’ 
evalwazzjoni ex post esterna u indipendenti 
li jkopri l-implementazzjoni u r-riżultati tal-
Programm LIFE u s-sottoprogrammi 
tiegħu, inkluż l-ammont ta’ nefqa relatata 
mal-klima u ta’ nefqa relatata mal-
bijodiversità, safejn il-Programm LIFE 
bħala entità sħiħa, u kull sottoprogramm 
tiegħu, laħaq l-objettivi tiegħu, u l-
kontribut tal-Programm LIFE biex 
jintlaħqu l-objettivi u l-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(b) mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2023, rapport ta’ 
evalwazzjoni ex post esterna u indipendenti 
li jkopri l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-
Programm LIFE u s-sottoprogrammi 
tiegħu, inkluż l-ammont ta’ nefqa relatata 
mal-klima u ta’ nefqa relatata mal-
bijodiversità, il-finanzjament użat minn 
kull Stat Membru u l-persentaġġ rispettiv 
tal-allokazzjoni nazzjonali indikattiva 
għall-perjodu sħiħ tal-programmazzjoni,
safejn il-Programm LIFE bħala entità 
sħiħa, u kull sottoprogramm tiegħu, laħaq 
l-objettivi tiegħu, u l-kontribut tal-
Programm LIFE biex jintlaħqu l-objettivi u 
l-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Or. pt
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Emenda 208
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 3(2), 19(1) u 19(3)
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien indeterminat minn [id-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament].

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 3(2) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien indeterminat [id-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament].

Or. en

Emenda 209
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 3(2), 19(1) u 19(3) tista' tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni għal revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f’data iktar tard speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(2) tista' tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni għal 
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
iktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
delegat diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 210
Kārlis Šadurskis
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Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 3(2), 
19(1) jew 19(3) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta' xahrejn min-notifika 
ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(2) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi 
espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 
perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 211
Jutta Haug

Proposta għal regolament
Anness (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS
Il-logo LIFE

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 8a (ġdid). Il-logo LIFE kien ta’ suċċess kbir biex tkun 
żgurata l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni fil-qasam ambjentali u klimatiku u dan iservi 
biex juri l-kontribut tal-Unjoni għall-konservazzjoni tan-natura u l-attivitajiet ambjentali fir-
realtà. Għaldaqstant, huwa xieraq li fir-Regolament issir referenza għal-logo LIFE.
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Emenda 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Anness (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS
KRITERJI GĦALL-BILANĊ 

ĠEOGRAFIKU GĦALL-PROĠETTI 
KOLLHA

Id-dritt għal allokazzjoni tal-proġetti 
kollha hija kundizzjonata fuq li l-proġetti 
jissodisfaw rekwiżit minimu ta’ kwalità li 
għandu jiġi stabbilit mill-Kumitat LIFE 
skont l-Artikolu 24(2)(e).
Proġetti Integrati
2. Matul il-perjodu tal-programm, kull 
Stat Membru huwa intitolat għal żewġ 
proġetti integrati fl-oqsma tematiċi 
msemmija fl-Artikolu 18(d) taħt is-
sottoprogramm għall-Ambjent, jiġifieri 
proġett integrat wieħed għan-natura u 
għall-ilma,l-iskart, jew l-arja.
3. Matul il-perjodu tal-programm, kull 
Stat Membru huwa intitolat għal żewġ 
proġetti integrati fl-oqsma tematiċi 
msemmija fl-Artikolu 18(d) taħt is-
sottoprogramm għall-Ambjent, jiġifieri l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima jew l-
adattament għat-tibdil fil-klima.  
4. Għal proġetti integrati, l-ammont 
indikattiv minimu u massimu ta’ fondi 
allokati għal kull proġett integrat għandu 
jiġi deċiż mill-kumitat LIFE imsemmi fl-
Artikolu 29 skont l-Artikolu 24(2)(b) dwar 
l-allokazzjoni ġenerali ta' fondi għal 
proġetti integrati.
5. Il-proġetti għandhom jitqassmu bl-
għan li jintlaħqu l-miri stabbiliti mill-
kumitat LIFE skont l-Artikolu 24(2)(d) 
għal kull wieħed mill-oqsma tematiċi 
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msemmija fl-Artikolu 18(d).
6. Il-kriterji ta’ qabel ma jipprekludux l-
Istati Membri milli japplikaw għal fondi 
għal proġetti integrati addizzjonali fil-
baġit ta’ LIFE totali annwali u l-
allokazzjoni indikattiva nazzjonali.  
Proġetti oħra
7. Il-proġetti kollha għal kull Stat 
Membru huma valutati u kklassifikati 
skont il-punti ta’ evalwazzjoni mogħtija.
8. Fil-baġit LIFE totali annwali għal kull 
Stat Membru l-aħjar proġetti jingħataw 
skont l-Artikolu 24(2)(e).
9. Skont l-Artikolu 9(2), ir-rekwiżit ta’ 
50% għall-proġetti Natura u Bijodiversità 
għandu jiġi żgurat fil-proċess ta’ 
aġġudikazzjoni.

Or. en


