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Emenda 76
Anna Rosbach

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 5a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tad-19 ta' Jannar 2012 dwar kif nevitaw 
il-ħela tal-ikel: strateġiji għal katina tal-
ikel aktar effiċjenti fl-UE1

(2011/2175(INI),
__________________
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Emenda 77
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni 
Ambjentali tal-Unjoni sal-2020

dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni 
Ambjentali tal-Unjoni sal-2020

"Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta
tagħna"

"Ngħixu tajjeb fil-pjaneta tagħna"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu)

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-titolu tal-programm tal-Kummissjoni jinstema' kemmxejn qisu fantaxjenza, meta fil-fatt il-
programm suppost jipprovdi soluzzjonijiet reali għal problemi "ta' din id-dinja".
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Emenda 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-politiki ambjentali attwali u futuri, 
implimentati b'mod effikaċi, huma 
fundamentali biex jiġu żgurati livelli 
għolja ta' impjiegi, ekonomija 
kompetittiva, stabbiltà soċjali u ambjent 
rikk u b'saħħtu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif ġie enfasizzat f'diversi partijiet ta' dan id-dokument, il-politiki ambjentali huma 
fundamentali biex jiġi żgurat li l-UE fil-futur tesperjenza stabbiltà soċjali, ekonomija 
kompetittiva li tipprovdi livelli għolja ta' impjiegi u ambjent rikk u b'saħħtu. Dawn il-vantaġġi 
tal-politiki ambjentali huma miġbura u huma espressi b'mod aktar espliċitu f'din l-emenda.

Emenda 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa essenzjali li l-għanijiet prijoritarji 
tal-Unjoni għall-2020 jiġu stabbiliti, fid-
dawl ta' viżjoni fit-tul għall-2050. Il-
programm il-ġdid għandu jissejjes fuq 
inizjattivi ta' politika fl-istrateġija 
Ewropa 20204, inkluż il-pakkett dwar il-
klima u l-enerġija tal-UE5, il-Pjan 
Direzzjonali lejn ekonomija b'livell baxx 
ta' karbonju fl-20506, l-Istrateġija tal-UE 
għall-Bijodiversità sal-20207, il-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti 
tar-Riżorsi8 u l-Inizjattiva Ewlenija ta' 

(7) Huwa essenzjali li l-għanijiet prijoritarji 
tal-Unjoni għall-2020 jiġu stabbiliti, fid-
dawl ta' viżjoni fit-tul għall-2050. Il-
programm il-ġdid għandu jissejjes fuq 
inizjattivi ta' politika li diġà ġew adottati 
fl-istrateġija Ewropa 20204, inkluż il-
pakkett dwar il-klima u l-enerġija tal-UE5, 
l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-
20207, il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa 
b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi8, l-Inizjattiva 
Ewlenija ta' Unjoni tal-Innovazzjoni9 kif 
ukoll il-proposta għal qafas għall-2030 
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Unjoni tal-Innovazzjoni9. għal politiki fil-qasam tal-klima u tal-
enerġija mill-Kummissjoni Ewropea. 

Or. en

Emenda 80
João Ferreira

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa essenzjali li l-għanijiet prijoritarji 
tal-Unjoni għall-2020 jiġu stabbiliti, fid-
dawl ta' viżjoni fit-tul għall-2050. Il-
programm il-ġdid għandu jissejjes fuq 
inizjattivi ta' politika fl-istrateġija 
Ewropa 2020, inkluż il-pakkett dwar il-
klima u l-enerġija tal-UE, il-Pjan 
Direzzjonali lejn ekonomija b'livell baxx 
ta' karbonju fl-2050, l-Istrateġija tal-UE 
għall-Bijodiversità sal-2020, il-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti 
tar-Riżorsi u l-Inizjattiva Ewlenija ta' 
Unjoni tal-Innovazzjoni.

(7) Huwa essenzjali li l-għanijiet prijoritarji 
tal-Unjoni għall-2020 jiġu stabbiliti, fid-
dawl ta' viżjoni fit-tul għall-2050. Il-
programm il-ġdid għandu jkun ibbażat fuq 
inizjattivi ta' politika li ma jkunux ibbażati 
fuq soluzzjonijiet tas-suq għall-ambjent fl-
istrateġija Ewropa 2020, bħall-pakkett
dwar il-klima u l-enerġija tal-UE, il-Pjan 
Direzzjonali lejn ekonomija b'livell baxx 
ta' karbonju fl-2050, l-Istrateġija tal-UE 
għall-Bijodiversità sal-2020, il-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti 
tar-Riżorsi u l-Inizjattiva Ewlenija ta' 
Unjoni tal-Innovazzjoni.

Or. pt

Emenda 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm għandu jgħin biex 
jintlaħqu l-miri ambjentali li l-Unjoni diġà 
qablet dwarhom.

(8) Il-programm għandu jgħin biex 
jintlaħqu l-miri ambjentali li l-Unjoni diġà 
qablet dwarhom u jidentifika oqsma ta' 
politika fejn hemm bżonn li jiġu stabbiliti 
miri addizzjonali.
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Or. en

Emenda 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Unjon qablet li jinkiseb tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra (greenhouse 
gas - GHG) tal-UE ta' mill-inqas 20 % sal-
2020 (30 %, bil-kundizzjoni li pajjiżi 
żviluppati oħrajn jimpenjaw ruħhom favur 
tnaqqis komparabbli tal-emissjonijiet u li l-
pajjiżi li qed jiżviluppaw jikkontribwixxu 
b'mod xieraq skont ir-responsabbiltajiet 
tagħhom u l-kapaċitajiet rispettivi); jiġi 
żgurat li 20 % tal-konsum tal-enerġija jiġi 
minn enerġija rinnovabbli sal-2020; u 
tnaqqis ta’ 20 % fl-użu tal-enerġija 
primarja meta mqabbel mal-livelli 
pproġettati, li għandu jinkiseb permezz tat-
titjib fl-effiċjenza enerġetika10.

(9) L-Unjon qablet li jinkiseb tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra (greenhouse 
gas - GHG) tal-UE ta' mill-inqas 20 % sal-
2020 (30 %, bil-kundizzjoni li pajjiżi 
żviluppati oħrajn jimpenjaw ruħhom favur 
tnaqqis komparabbli tal-emissjonijiet u li l-
pajjiżi li qed jiżviluppaw jikkontribwixxu 
b'mod xieraq skont ir-responsabbiltajiet 
tagħhom u l-kapaċitajiet rispettivi); jiġi 
żgurat li 20 % tal-konsum tal-enerġija jiġi 
minn enerġija rinnovabbli sal-2020; u 
tnaqqis ta’ 20 % fl-użu tal-enerġija 
primarja meta mqabbel mal-livelli 
pproġettati, li għandu jinkiseb permezz tat-
titjib fl-effiċjenza enerġetika10. Dawn l-
impenji għandhom ikomplu japplikaw 
abbażi tal-qafas eżistenti fil-qasam tal-
politika dwar il-klima u l-enerġija, li 
jistabbilixxi miri vinkolanti għall-2030, 
biex jiġi żgurat li l-objettivi fuq perjodu 
twil fil-qasam tal-politika dwar il-klima 
jkunu jistgħu jintlaħqu b'mod li jkun 
kosteffikaċi.

Or. de

Emenda 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Unjoni qablet li jitrażżnu t-telf tal-
bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi 
tal-ekosistema fl-UE sal-2020, u, sa fejn 
huwa possibbli, jiġu restawrati filwaqt li 
jiżdied il-kontribut tal-UE sabiex jiġi evitat 
it-telf tal-bijodiversità globali11.

(10) L-Unjoni qablet li jitrażżnu t-telf tal-
bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi 
tal-ekosistema fl-UE sal-2020, u, sa fejn 
huwa possibbli, jiġu restawrati filwaqt li 
jiżdied il-kontribut tal-UE sabiex jiġi evitat 
it-telf tal-bijodiversità globali11, kif ukoll 
qablet dwar viżjoni fuq perjodu twil li sal-
2050 il-bijodiversità tal-Unjoni Ewropea u 
s-servizzi tal-ekosistema li tipprovdi – il-
kapital naturali tagħha – ikunu mħarsa, 
mogħtija l-valur li jistħoqqilhom u jiġu 
restawrati kif jixraq għall-valur intrinsiku 
tal-bijodiversità u għall-kontribut 
essenzjali tagħhom għall-benessri tal-
bnedmin u għall-prosperità ekonomika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tirrifletti l-Komunikazzjoni tal-Kummisjoni (COM(2011) 244), il-Konklużjonijiet tal-Kunsill 
tal-25 u s-26 ta' Mejju 2010 u tat-23 ta' Ġunju 2011, u l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew 
kif adottata fil-plenarja fir-rapport tiegħu dwar l-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020 (2011/2307(INI)).

Emenda 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Azzjoni biex jitwettqu l-għanijiet 
prijoritarji għandha tittieħed fil-livelli 
differenti ta' governanza, f'konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà.

(19) Azzjoni biex jitwettqu l-għanijiet 
prijoritarji għandha tittieħed fil-livelli 
differenti ta' governanza, f'konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà u l-aħħar 
żviluppi xjentifiċi.

Or. en
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Emenda 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-ħamrija għandha rwol 
fundamentali fl-ilħiq tal-objettiv tal-
bijodiversità tal-UE. Id-degradazzjoni 
tagħha għandha kawżi u impatt 
primarjament lokali u reġjonali. 
Għalhekk, il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
għandu bħala konsegwenza jiġi rispettat. 
L-Istati Membri huma mitluba jissodisfaw 
l-obbligi tagħhom f'termini tal-garanzija 
tal-kwalità tal-ħamrija u jżommu l-
ħamrija f'kundizzjoni tajba. L-Istati 
Membri mingħajr leġiżlazzjoni dwar il-
protezzjoni tal-ħamrija huma mħeġġa 
jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom.

Or. en

Emenda 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-involviment ta’ atturi mhux 
governattivi huwa importanti biex jiżgura 
s-suċċess tal-programm u l-ksib tal-
għanijiet prijoritarji tiegħu.

(20) L-involviment ta’ atturi mhux 
governattivi ibbażat fuq it-trasparenza
huwa importanti biex jiżgura s-suċċess tal-
programm u l-ksib tal-għanijiet prijoritarji 
tiegħu.

Or. en

Emenda 87
João Ferreira, Sabine Wils
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-involviment ta’ atturi mhux 
governattivi huwa importanti biex jiżgura
s-suċċess tal-programm u l-ksib tal-
għanijiet prijoritarji tiegħu.

(20) Il-kooperazzjoni ma' atturi mhux 
governattivi hija importanti biex tiżgura s-
suċċess tal-programm u l-ksib tal-għanijiet 
prijoritarji tiegħu.

Or. pt

Emenda 88
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) It-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tal-ekosistemi fl-Unjoni 
għandhom implikazzjonijiet importanti 
għall-ambjent u huma ta' spiża għas-soċjetà 
kollha, b'mod partikolari għall-atturi 
ekonomiċi f'setturi li jiddependu 
direttament fuq is-servizzi tal-ekosistema.

(21) It-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tal-ekosistemi fl-Unjoni 
mhux biss għandhom implikazzjonijiet 
importanti għall-ambjent u huma ta' spiża 
għas-soċjetà kollha, b'mod partikolari 
għall-atturi ekonomiċi f'setturi li 
jiddependu direttament fuq is-servizzi tal-
ekosistema, iżda wkoll għal 
ġenerazzjonijiet futuri. 

Or. en

Emenda 89
João Ferreira

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) It-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tal-ekosistemi fl-Unjoni 
għandhom implikazzjonijiet importanti 
għall-ambjent u huma ta' spiża għas-soċjetà 

(21) It-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tal-ekosistemi fl-Unjoni 
għandhom implikazzjonijiet importanti 
għall-ambjent u huma ta' spiża għas-soċjetà 
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kollha, b'mod partikolari għall-atturi 
ekonomiċi f'setturi li jiddependu 
direttament fuq is-servizzi tal-ekosistema.

kollha.

Or. pt

Emenda 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Hemm lok sinifikanti sabiex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u tittejjeb 
l-effiċjenza fir-riżorsi fl-Unjoni. Dan se 
jtaffi l-pressjonijiet fuq l-ambjent u jwassal 
għal iktar kompetittività u għal sorsi ġodda 
ta’ tkabbir u ta' impjiegi permezz tal-
iffrankar tal-ispejjeż minħabba effiċjenza 
mtejba, il-kummerċjalizzazzjoni tal-
innovazzjonijiet u l-ġestjoni aħjar tar-
riżorsi tul iċ-ċiklu kollu ta’ ħajjithom.

(22) Hemm lok sinifikanti sabiex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u tittejjeb 
l-effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi fl-
Unjoni. Dan se jtaffi l-pressjonijiet fuq l-
ambjent u jwassal għal iktar kompetittività 
u għal sorsi ġodda ta’ tkabbir u ta' impjiegi 
permezz tal-iffrankar tal-ispejjeż minħabba 
effiċjenza mtejba, il-kummerċjalizzazzjoni 
tal-innovazzjonijiet u l-ġestjoni aħjar tar-
riżorsi tul iċ-ċiklu kollu ta’ ħajjithom.

Or. en

Emenda 91
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Id-degradazzjoni tal-ambjent tal-
baħar, inkluż mill-aċidifikazzjoni tal-
oċeani, l-iskart fl-ibħra u l-istorbju fl-
oċeani huma ta' theddida serja għall-
ambjenti tal-baħar tal-UE. 

Or. en
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Emenda 92
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-problemi u l-impatti ambjentali 
jkomplu joħolqu riskji sinifikanti għas-
saħħa u l-benesseri tal-bniedem, filwaqt li 
miżuri li jtejbu l-istat tal-ambjent jistgħu 
jkunu ta' benefiċċju.

(23) Il-problemi u l-impatti ambjentali 
qegħdin kulma jmur joħolqu riskji 
sinifikanti għas-saħħa u l-benesseri tal-
bniedem, filwaqt li miżuri li jtejbu l-istat 
tal-ambjent jistgħu jkunu ta' benefiċċju u 
għandhom jiġu inkoraġġiti fl-aspetti 
kollha tal-politika tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 93
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-problemi u l-impatti ambjentali 
jkomplu joħolqu riskji sinifikanti għas-
saħħa u l-benesseri tal-bniedem, filwaqt li 
miżuri li jtejbu l-istat tal-ambjent jistgħu 
jkunu ta' benefiċċju.

(23) Il-problemi u l-impatti ambjentali 
qegħdin kulma jmur joħolqu riskji 
sinifikanti għas-saħħa u l-benesseri tal-
bniedem, speċjalment rigward il-kwalità u 
s-sigurtà tal-provvista tal-ikel, filwaqt li 
miżuri li jtejbu l-istat tal-ambjent jistgħu 
jkunu ta' benefiċċju.

Or. en

Emenda 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 23a (ġdida)



AM\931263MT.doc PE508.007v01-0012/72 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-politika tal-Unjoni dwar it-tibdil
fil-klima għandha ssegwi approċċ 
komprensiv, li jirrikonoxxi li s-setturi 
kollha tal-ekonomija għandhom 
jikkontribwixxu biex jiġi indirizzat it-tibdil 
fil-klima fit-triq lejn l-2050. Lil hinn mill-
azzjonijiet f'setturi koperti mill-Iskema 
għan-Negozjar ta' Emissjonijiet, hija 
meħtieġa azzjoni addizzjonali biex jiġi 
sfruttat tnaqqis kosteffikaċi ta' 
emissjonijiet koperti bid-Deċiżjoni dwar 
il-Qsim tal-Isforz, b'modi li jistgħu 
jistimulaw l-investiment ekoloġiku u 
jinkoraġġixxu tibdiliet fl-imġiba tal-
konsumaturi u ta' atturi oħrajn.

Or. en

Emenda 95
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-implimentazzjoni sħiħa u uniformi 
tal-acquis ambjentali mal-Unjoni kollha 
hija investiment sod għall-ambjent u għas-
saħħa tal-bniedem, kif ukoll għall-
ekonomija.

(24) L-implimentazzjoni sħiħa u uniformi 
tal-acquis ambjentali mal-Unjoni kollha 
hija investiment sod għall-ambjent u għas-
saħħa tal-bniedem, għall-ekonomija u 
għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Or. en

Emenda 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-implimentazzjoni sħiħa u uniformi 
tal-acquis ambjentali mal-Unjoni kollha
hija investiment sod għall-ambjent u għas-
saħħa tal-bniedem, kif ukoll għall-
ekonomija.

(24) L-implimentazzjoni sħiħa u uniformi 
tal-acquis ambjentali mal-Unjoni kollha 
hija obbligu fit-Trattat kif ukoll 
investiment sod għall-ambjent u għas-
saħħa tal-bniedem, kif ukoll għall-
ekonomija.

Or. en

Emenda 97
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-implimentazzjoni sħiħa u uniformi 
tal-acquis ambjentali mal-Unjoni kollha 
hija investiment sod għall-ambjent u għas-
saħħa tal-bniedem, kif ukoll għall-
ekonomija.

(24) L-implimentazzjoni sħiħa u uniformi 
tal-acquis ambjentali mal-Unjoni kollha 
hija investiment sod għall-ambjent, għal 
provvista sikura tal-ikel u għas-saħħa tal-
bniedem, kif ukoll għall-ekonomija.

Or. en

Emenda 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Ikun ta' benefiċċju li jittieħdu passi
oħra biex tissaħħaħ is-sostenibilità tal-
agrikoltura. Għandha ssir enfasi akbar 
fuq it-titjib tal-kwalità tal-ħamrija 
permezz tal-użu tat-tinwib, tal-legumi, tal-
fertilizzanti ekoloġiċi u ta' sistemi li 
jintegraw il-kultivazzjoni u t-trobbija tal-
bhejjem. L-użu u t-tniġġis tal-ilma jistgħu 
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jitnaqqsu billi l-annimali jitrabbew 
f'sistemi mħallta u ta' mriegħi minflok 
f'sistemi industrijali. Il-bijodiversità tista' 
tiġi promossa bl-adozzjoni ta' biedja inqas 
intensifikata.

Or. en

Emenda 99
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-politika ambjentali tal-Unjoni 
għandha tkompli tissejjes fuq bażi ta' 
evidenza soda.

(25) Il-politika ambjentali tal-Unjoni 
għandha tkompli tissejjes fuq bażi ta' 
evidenza soda u għalhekk l-iffrankar mill-
baġit tal-Unjoni, fejn ikun possibbli, 
m'għandux isir mill-fondi tar-riċerka.

Or. en

Emenda 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-politika ambjentali tal-Unjoni 
għandha tkompli tissejjes fuq bażi ta' 
evidenza soda.

(25) Il-politika ambjentali tal-Unjoni 
għandha tkompli tissejjes fuq bażi ta' 
għarfien u ta' evidenza soda u tkun 
reattiva għal sejbiet xjentifiċi ġodda.

Or. en

Emenda 101
Karl-Heinz Florenz
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-għanijiet ambjentali għandhom 
ikunu appoġġati minn investimenti xierqa.

(26) L-għanijiet ambjentali għandhom 
ikunu appoġġati minn investimenti xierqa, 
b'mod partikolari fis-settur tal-ġestjoni 
tal-iskart, permezz tal-iffukar tal-appoġġ 
mill-Fondi Strutturali tal-UE skont id-
Direttiva Qafas dwar l-Iskart. Il-
finanzjament mill-UE għandu għalhekk 
ikun disponibbli bħala prijorità għal 
attivitajiet f'livelli ogħla tal-ġerarkija tal-
iskart (pereżempju, l-impjanti ta' riċiklaġġ 
għandhom jingħataw prijorità qabel ir-
rimi tal-iskart).

Or. de

Emenda 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-għanijiet ambjentali għandhom 
ikunu appoġġati minn investimenti xierqa.

(26) L-għanijiet ambjentali għandhom 
ikunu appoġġati minn investimenti xierqa, 
u l-użu tas-Sħubijiet Pubbliċi-Privati 
għandu jkun inkoraġġit.

Or. en

Emenda 103
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-integrazzjoni ambjentali hija (27) L-integrazzjoni ambjentali fl-oqsma 
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essenzjali biex tnaqqas il-pressjonijiet fuq 
l-ambjent li jirriżultaw minn politiki u 
attivitajiet ta' setturi oħra u biex jintlaħqu l-
miri relatati mal-ambjent u l-klima.

kollha tal-politika hija essenzjali biex 
tnaqqas il-pressjonijiet fuq l-ambjent li 
jirriżultaw minn politiki u attivitajiet ta' 
setturi oħra u biex jintlaħqu l-miri relatati 
mal-ambjent u l-klima.

Or. en

Emenda 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Fl-UE kollha kemm hi għadhom ma 
sarux dispożizzjonijiet biex il-pubbliku jiġi 
involut b'mod effikaċi u ġust fil-proċess 
tas-soluzzjoni tal-problemi ambjentali, 
b'mod partikolari permezz tal-proċedura 
tal-VIA.

Or. lt

Emenda 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Bħala parti mis-segwitu għall-
Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli tal-2012 (Summit 
Rio+20), il-programm ġenerali ġdid ta' 
azzjoni għandu jappoġġa proċessi
internazzjonali u reġjonali li għandhom l-
għan li jittrasformaw l-ekonomija globali 
f'ekonomija ekoloġika inklussiva fil-
kuntest tal-iżvilupp sostenibbli u t-tnaqqis 
tal-faqar.

(30) Il-programm ġenerali ġdid ta' azzjoni 
għandu jappoġġa l-implimentazzjoni tal-
impenji meħuda fil-Konferenza tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli tal-2012 (Summit Rio+20), fl-
UE u fil-livell internazzjonali, bl-għan li 
jittrasforma l-ekonomija globali 
f'ekonomija ekoloġika inklussiva fil-
kuntest tal-iżvilupp sostenibbli u t-tnaqqis 
tal-faqar.
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Or. en

Emenda 106
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Bi qbil mal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni (COM(2012)0095) u r-
rapport tal-Parlament Ewropew 
(2012/2104(INI) dwar l-isfruttament aħjar 
tal-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-
UE: nibnu l-fiduċja permezz ta' għarfien 
u rispons aħjar, għandha tingħata 
attenzjoni akbar lill-implimentazzjoni tal-
liġi ambjentali tal-UE.

Or. de

Emenda 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tipproteġi, tikkonserva u ssaħħaħ il-
kapital naturali tal-Unjoni;

(a) li tipproteġi, tikkonserva u ssaħħaħ l-
użu sostenibbli tal-kapital naturali tal-
Unjoni;

Or. en

Emenda 108
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li l-Unjoni ssir ekonomija effiċjenti fir-
riżorsi, ekoloġika u kompetittiva, b'livelli 
baxxi ta' karbonju;

(b) li ekonomija b'livelli baxxi ta' 
karbonju u ċirkolari li hija effiċjenti fir-
riżorsi u tirrispetta l-ambjent u l-
ekosistemi ssir kompetittiva;

Or. it

Emenda 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li l-Unjoni ssir ekonomija effiċjenti fir-
riżorsi, ekoloġika u kompetittiva, b'livelli 
baxxi ta' karbonju;

(b) li l-Unjoni ssir ekonomija effiċjenti fir-
riżorsi, ekoloġika, innovattiva u 
kompetittiva, b'livelli baxxi ta' karbonju;

Or. en

Emenda 110
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li l-Unjoni ssir ekonomija effiċjenti fir-
riżorsi, ekoloġika u kompetittiva, b'livelli 
baxxi ta' karbonju;

(b) li l-Unjoni ssir ekonomija effiċjenti fir-
riżorsi, ma tagħmilx ħsara lill-ambjent u 
kompetittiva, b'livelli baxxi ta' karbonju;

Or. fr

Emenda 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li tittejjeb il-bażi ta' evidenza għall-
politika ambjentali;

(e) li tittejjeb il-bażi ta' għarfien u ta' 
evidenza għall-politika ambjentali;

Or. en

Emenda 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jiġi assigurat l-investiment għall-
politika ambjentali u dik dwar l-klima u 
jiġu stabbiliti l-prezzijiet korretti;

(f) li jiġi assigurat l-investiment għall-
politika ambjentali u dik dwar il-klima;

Or. en

Emenda 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jiġi assigurat l-investiment għall-
politika ambjentali u dik dwar l-klima u 
jiġu stabbiliti l-prezzijiet korretti;

(f) li jiġi assigurat l-investiment privat u 
pubbliku għall-politika ambjentali u dik 
dwar l-klima u jiġu stabbiliti l-prezzijiet 
korretti;

Or. en

Emenda 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) li titjieb l-integrazzjoni ambjentali u l-
koerenza tal-politika

(g) li titjieb l-integrazzjoni ambjentali, il-
koerenza tal-politika u l-involviment tal-
pubbliku fis-soluzzjoni tal-problemi 
ambjentali;

Or. lt

Emenda 115
João Ferreira

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) li tissawwar relazzjoni armonjuża u 
sostenibbli bejn in-natura u s-soċjetà;

Or. pt

Emenda 116
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) li jiġu massimizzati l-provvista ta' ikel 
tajjeb għas-saħħa u l-aċċess għalih;

Or. en

Emenda 117
João Ferreira
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan il-programm għandu jkun ibbażat 
b'mod partikolari fuq il-prinċipju ta' min 
iniġġes iħallas, il-prinċipju tal-
prekawzjoni u l-azzjoni preventiva, kif
ukoll il-prinċipju ta' rettifika tat-tniġġis 
mis-sors.

2. Dan il-programm għandu jkun ibbażat 
b'mod partikolari fuq il-prinċipju tal-
prekawzjoni u l-azzjoni preventiva, kif 
ukoll il-prinċipju ta' rettifika tat-tniġġis 
mis-sors, li permezz tagħhom il-prinċipji 
tad-demokrazija ekonomika għandhom 
dejjem jiġu qabel il-liġijiet tas-suq.

Or. pt

Emenda 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-programm għandu jiżgura livell 
għoli ta' protezzjoni ambjentali kif ukoll 
ta' kwalità tal-ħajja permezz ta' benessri 
ekwitabbli u sostenibbli għaċ-ċittadini.

Or. en

Emenda 119
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri, l-azzjonijiet u l-miri kollha 
stabbiliti fil-programm ġenerali ġdid ta’ 
azzjoni ambjentali għandhom jiġu 
implimentati skont il-prinċipji tar-
regolamentazzjoni intelliġenti u soġġetti 
għal valutazzjoni komprensiva tal-impatt 
fejn xieraq.

3. Il-miżuri, l-azzjonijiet u l-miri kollha 
stabbiliti fil-programm ġenerali ġdid ta’ 
azzjoni ambjentali għandhom jiġu 
implimentati skont il-prinċipji tar-
regolamentazzjoni intelliġenti, għandhom 
ikunu bbażati fuq xjenza soda u soġġetti 
għal valutazzjoni komprensiva tal-impatt 
fejn xieraq.
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Or. en

Emenda 120
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-
arja, fl-ilma u fil-ħamrija tnaqqsu b'mod 
konsiderevoli f'dawn l-aħħar għexieren ta' 
snin, kif naqsu wkoll l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra (GHG) f'dawn l-aħħar snin. 
Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi 
kimiċi ġiet modernizzata u ġie ristrett l-użu 
ta' ħafna sustanzi tossiċi jew perikolużi 
bħal ċomb, kadmju u merkurju fi prodotti li 
jinsabu fil-biċċa kbira tad-djar. Iċ-ċittadini 
tal-UE jibbenefikaw minn kwalità ta' ilma 
li hija fosta l-aqwa fid-dinja, u aktar minn 
18 % tat-territorju tal-UE u 4% tal-ibħra 
tagħha ngħataw id-deżinjazzjoni ta’ żoni ta' 
protezzjoni tan-natura.

2. L-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-
arja, fl-ilma u fil-ħamrija tnaqqsu b'mod 
konsiderevoli f'dawn l-aħħar għexieren ta' 
snin, kif naqsu wkoll l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra (GHG) f'dawn l-aħħar snin. 
Dan it-tnaqqis huwa parzjalment ir-
riżultat ta' tnaqqis fil-produzzjoni matul 
il-kriżi ekonomika u l-għeluq ta' impjanti 
fil-Lvant tal-Ewropa. Il-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar is-sustanzi kimiċi ġiet 
modernizzata u ġie ristrett l-użu ta' ħafna 
sustanzi tossiċi jew perikolużi bħal ċomb, 
kadmju u merkurju fi prodotti li jinsabu fil-
biċċa kbira tad-djar. Iċ-ċittadini tal-UE 
jibbenefikaw minn kwalità ta' ilma li hija 
fosta l-aqwa fid-dinja, u aktar minn 18 % 
tat-territorju tal-UE u 4% tal-ibħra tagħha 
ngħataw id-deżinjazzjoni ta’ żoni ta' 
protezzjoni tan-natura.

Or. de

Emenda 121
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-
arja, fl-ilma u fil-ħamrija tnaqqsu b'mod 
konsiderevoli f'dawn l-aħħar għexieren ta' 
snin, kif naqsu wkoll l-emissjonijiet tal-

2. L-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-
arja, fl-ilma u fil-ħamrija tnaqqsu b'mod 
konsiderevoli f'dawn l-aħħar għexieren ta' 
snin, kif naqsu wkoll l-emissjonijiet tal-
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gassijiet serra (GHG) f'dawn l-aħħar snin. 
Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi
kimiċi ġiet modernizzata u ġie ristrett l-użu 
ta' ħafna sustanzi tossiċi jew perikolużi 
bħal ċomb, kadmju u merkurju fi prodotti li 
jinsabu fil-biċċa kbira tad-djar. Iċ-ċittadini 
tal-UE jibbenefikaw minn kwalità ta' ilma 
li hija fosta l-aqwa fid-dinja, u aktar minn 
18 % tat-territorju tal-UE u 4% tal-ibħra 
tagħha ngħataw id-deżinjazzjoni ta’ żoni ta' 
protezzjoni tan-natura.

gassijiet serra (GHG) f'dawn l-aħħar snin. 
Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi 
kimiċi ġiet modernizzata u ġie ristrett l-użu 
ta' ħafna sustanzi tossiċi jew perikolużi 
bħal ċomb, kadmju u merkurju fi prodotti li 
jinsabu fil-biċċa kbira tad-djar. Iċ-ċittadini 
tal-UE jibbenefikaw minn kwalità ta' ilma 
li hija fosta l-aqwa fid-dinja, u aktar minn 
18 % tat-territorju tal-UE u 4% tal-ibħra 
tagħha ngħataw id-deżinjazzjoni ta’ żoni ta' 
protezzjoni tan-natura. Madankollu għad 
hemm problemi kbar bl-iskart fl-ibħra u t-
tniġġis tal-ambjent tal-baħar.

Or. en

Emenda 122
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-politika ambjentali tal-Unjoni stimolat
l-innovazzjoni u l-investiment fi prodotti u 
servizzi ambjentali, u b'hekk inħolqu l-
opportunitajiet ta' impjiegi u ta’ 
esportazzjoni. It-tkabbir suċċessiv tal-UE 
wassal standards għoljin ta’ protezzjoni 
ambjentali lil parti kbira tal-kontinent 
Ewropew, u l-isforzi tal-Unjoni 
kkontribwixxew lejn impenn 
internazzjonali akbar għall-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità, u 
għal sforzi globali ta’ suċċess sabiex jiġi 
eliminati sustanzi li jnaqqsu l-ożonu kif u l-
fjuwils biċ-ċomb.

3. Il-politiki ambjentali tal-Istati Membri 
kif ukoll tal-Unjoni stimolaw l-
innovazzjoni u l-investiment fi prodotti u 
servizzi ambjentali, u b'hekk inħolqu l-
opportunitajiet ta' impjiegi u ta’ 
esportazzjoni. It-tkabbir suċċessiv tal-UE 
wassal standards għoljin ta’ protezzjoni 
ambjentali lil parti kbira tal-kontinent 
Ewropew, u l-isforzi tal-Unjoni 
kkontribwixxew lejn impenn 
internazzjonali akbar għall-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità, u 
għal sforzi globali ta’ suċċess sabiex jiġi 
eliminati sustanzi li jnaqqsu l-ożonu kif u l-
fjuwils biċ-ċomb.

Or. en

Emenda 123
Anna Rosbach
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sar ukoll progress konsiderevoli fl-
integrazzjoni tal-għanijiet ambjentali 
f'politiki u attivitajiet oħra tal-Unjoni. Sa 
mill-2003, il-Politika Agrikola Komuni 
(PAK) riformata rabtet il-ħlasijiet diretti 
ma' rekwiżiti għall-bdiewa biex iżommu l-
art f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
u biex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali rilevanti. Il-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima saret parti integrali tal-politika 
tal-enerġija u qed isir progress fl-
integrazzjoni ta' tħassib dwar l-effiċjenza 
fir-riżorsi, it-tibdil fil-klima u l-effiċjenza 
enerġetika f'setturi ewlenin oħra, bħat-
trasport u l-bini.

4. Sar ukoll progress konsiderevoli fl-
integrazzjoni tal-għanijiet ambjentali 
f'politiki u attivitajiet oħra tal-Unjoni. Sa 
mill-2003, il-Politika Agrikola Komuni 
(PAK) riformata rabtet il-ħlasijiet diretti 
ma' rekwiżiti għall-bdiewa biex iżommu l-
art f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
u biex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali rilevanti. Madankollu, fir-
rigward ta' approċċ aktar ekoloġiku għall-
PAK, sfortunatament għad hemm ħafna 
lok għal titjib. Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima saret parti integrali tal-politika tal-
enerġija u qed isir progress fl-integrazzjoni 
ta' tħassib dwar l-effiċjenza fir-riżorsi, it-
tibdil fil-klima u l-effiċjenza enerġetika 
f'setturi ewlenin oħra, bħat-trasport u l-bini.

Or. en

Emenda 124
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sar ukoll progress konsiderevoli fl-
integrazzjoni tal-għanijiet ambjentali 
f'politiki u attivitajiet oħra tal-Unjoni. Sa 
mill-2003, il-Politika Agrikola Komuni 
(PAK) riformata rabtet il-ħlasijiet diretti 
ma' rekwiżiti għall-bdiewa biex iżommu l-
art f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
u biex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali rilevanti. Il-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima saret parti integrali tal-
politika tal-enerġija u qed isir progress fl-
integrazzjoni ta' tħassib dwar l-effiċjenza 

4. Sar ukoll progress konsiderevoli fl-
integrazzjoni tal-għanijiet ambjentali 
f'politiki u attivitajiet oħra tal-Unjoni. Sa 
mill-2003, il-Politika Agrikola Komuni 
(PAK) riformata rabtet il-ħlasijiet diretti 
ma' rekwiżiti għall-bdiewa biex iżommu l-
art f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
u biex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali rilevanti. L-adattament għat-
tibdil fil-klima sar parti integrali tal-
politika tal-enerġija u qed isir progress fl-
integrazzjoni ta' tħassib dwar l-effiċjenza 
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fir-riżorsi, it-tibdil fil-klima u l-effiċjenza 
enerġetika f'setturi ewlenin oħra, bħat-
trasport u l-bini.

fir-riżorsi, it-tibdil fil-klima u l-effiċjenza 
enerġetika f'setturi ewlenin oħra, bħat-
trasport u l-bini.

Or. it

Emenda 125
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sar ukoll progress konsiderevoli fl-
integrazzjoni tal-għanijiet ambjentali 
f'politiki u attivitajiet oħra tal-Unjoni. Sa 
mill-2003, il-Politika Agrikola Komuni 
(PAK) riformata rabtet il-ħlasijiet diretti 
ma' rekwiżiti għall-bdiewa biex iżommu l-
art f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
u biex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali rilevanti. Il-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima saret parti integrali tal-politika 
tal-enerġija u qed isir progress fl-
integrazzjoni ta' tħassib dwar l-effiċjenza 
fir-riżorsi, it-tibdil fil-klima u l-effiċjenza 
enerġetika f'setturi ewlenin oħra, bħat-
trasport u l-bini.

4. Sar ukoll progress konsiderevoli fl-
integrazzjoni tal-għanijiet ambjentali 
f'politiki u attivitajiet oħra tal-Unjoni. Sa 
mill-2003, il-Politika Agrikola Komuni 
(PAK) riformata rabtet il-ħlasijiet diretti 
ma' rekwiżiti għall-bdiewa biex iżommu l-
art f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
u biex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali rilevanti. Il-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima saret parti integrali tal-politika 
tal-enerġija u qed isir progress fl-
integrazzjoni ta' tħassib dwar l-effiċjenza 
fir-riżorsi, it-tibdil fil-klima u l-effiċjenza 
enerġetika f'setturi ewlenin oħra, bħat-
trasport u l-bini. Fil-futur, madankollu, 
għandha tingħata aktar attenzjoni lill-
implimentazzjoni aktar effikaċi tal-
kundizzjonalità.

Or. de

Emenda 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl- 5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
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UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Għalkemm diġà 
sar progress fl-UE biex it-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-emissjonijiet tal-GHG, 
mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità. Dan 
għandu spejjeż assoċjati għoljin li 
għadhom ma ġewx ivvalutati kif suppost 
fis-sistema ekonomika jew soċjali tagħna. 
Tletin fil-mija tat-territorju tal-UE huwa 
fframmentat ħafna, li jaffettwa l-
konnettività u s-saħħa tal-ekosistemi u l-
abbiltà tagħhom li jipprovdu servizzi kif 
ukoll ħabitats vijabbli għall-ispeċijiet. 
Għalkemm diġà sar progress fl-UE biex it-
tkabbir jiġi diżakkoppjat mill-emissjonijiet 
tal-GHG, mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

Or. en

Emenda 127
Margrete Auken, Jo Leinen
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Għalkemm diġà 
sar progress fl-UE biex it-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-emissjonijiet tal-GHG, 
mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Għalkemm diġà 
sar progress fl-UE biex it-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-emissjonijiet tal-GHG, 
mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li jipperikolaw saħħithom u l-
benesseri tagħhom. L-użu insostenibbli tal-
art qiegħed inaqqas il-ħamrija fertili, u dan 
iħalli impatti fuq is-sigurtà tal-ikel globali 
u fuq il-kisba tal-miri tal-bijodiversità. Id-
degradazzjoni tal-ħamrija, fil-biċċa l-kbira, 
tibqa' mhux ikkontrollata u teħtieġ qafas 
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legali Ewropew komuni.

Or. en

Emenda 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Għalkemm diġà 
sar progress fl-UE biex it-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-emissjonijiet tal-GHG, 
mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Il-ħabitats u l-
ispeċi tal-baħar għadhom f'riskju ta' 
deterjorazzjoni fis-sitwazzjoni tagħhom u 
ta' estinzjoni minħabba varjetà ta' theddid 
ikkawżat mill-bniedem fl-ilmijiet tal-UE.
Għalkemm diġà sar progress fl-UE biex it-
tkabbir jiġi diżakkoppjat mill-emissjonijiet 
tal-GHG, mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
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tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

Or. en

Emenda 129
Pavel Poc

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Għalkemm diġà 
sar progress fl-UE biex it-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-emissjonijiet tal-GHG, 
mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Mit-395 speċi indiġeni 
Ewropej elenkati mil-Lista l-Ħamra ta' 
Speċi Mhedda tal-IUCN bħala mhedda 
b'mod gravi, 110 huma f'periklu 
minħabba infestazzjoni ta' speċi eżotiċi 
invażivi. Dan għandu spejjeż assoċjati 
għoljin li għadhom ma ġewx ivvalutati kif 
suppost fis-sistema ekonomika jew soċjali 
tagħna. Tletin fil-mija tat-territorju tal-UE 
huwa fframmentat ħafna, li jaffettwa l-
konnettività u s-saħħa tal-ekosistemi u l-
abbiltà tagħhom li jipprovdu servizzi kif 
ukoll ħabitats vijabbli għall-ispeċijiet. 
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l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

Għalkemm diġà sar progress fl-UE biex it-
tkabbir jiġi diżakkoppjat mill-emissjonijiet 
tal-GHG, mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Emenda 130
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
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minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Għalkemm diġà 
sar progress fl-UE biex it-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-emissjonijiet tal-GHG, 
mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna, anke jekk 
wieħed jassumi li tista' tingħata ċifra lill-
valur tan-natura. Apparti minn hekk, 
m'għadu bl-ebda mod ċar kemm it-tibdil 
fil-klima huwa fenomenu kkawżat mill-
bniedem u kemm il-klima qed tinbidel 
konsegwenza tal-impatt ta' fatturi 
naturali. Tletin fil-mija tat-territorju tal-
UE huwa fframmentat ħafna, li jaffettwa l-
konnettività u s-saħħa tal-ekosistemi u l-
abbiltà tagħhom li jipprovdu servizzi kif 
ukoll ħabitats vijabbli għall-ispeċijiet. 
Għalkemm diġà sar progress fl-UE biex it-
tkabbir jiġi diżakkoppjat mill-emissjonijiet 
tal-GHG, mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

Or. de
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Emenda 131
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Għalkemm diġà 
sar progress fl-UE biex it-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-emissjonijiet tal-GHG, 
mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali u 
tal-bijodiversità fl-UE jibqgħu 
preokkupanti, mhux l-inqas minħabba l-
implimentazzjoni insuffiċjenti tal-
leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-UE. 
17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Għalkemm diġà 
sar progress fl-UE biex it-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-emissjonijiet tal-GHG, 
mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
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ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

Or. en

Emenda 131
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali fl-
UE jibqgħu preokkupanti, mhux l-inqas 
minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE. 17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Għalkemm diġà 
sar progress fl-UE biex it-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-emissjonijiet tal-GHG, 
mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa 
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-

5. Madankollu, ħafna xejriet ambjentali u 
tal-bijodiversità fl-UE jibqgħu 
preokkupanti, mhux l-inqas minħabba l-
implimentazzjoni insuffiċjenti tal-
leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-UE. 
17 % biss tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
vvalutati skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats jinsabu fi stat tajjeb, u d-
degradazzjoni u telf tal-kapital naturali qed 
jipperikolaw l-isforzi biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE għall-bijodiversità u għat-
tibdil fil-klima. Dan għandu spejjeż 
assoċjati għoljin li għadhom ma ġewx 
ivvalutati kif suppost fis-sistema 
ekonomika jew soċjali tagħna. Tletin fil-
mija tat-territorju tal-UE huwa fframmentat 
ħafna, li jaffettwa l-konnettività u s-saħħa 
tal-ekosistemi u l-abbiltà tagħhom li 
jipprovdu servizzi kif ukoll ħabitats 
vijabbli għall-ispeċijiet. Għalkemm diġà 
sar progress fl-UE biex it-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-emissjonijiet tal-GHG, 
mill-użu tar-riżorsi u mill-impatti 
ambjentali, l-użu tar-riżorsi għadu fil-biċċa
l-kbira insostenibbli u ineffiċjenti, u għad 
hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-iskart. Bħala riżultat, in-negozji tal-UE 
mhux qed jibbenefikaw mill-
opportunitajiet sinifikanti li toffri l-
effiċjenza fir-riżorsi mil-lat tal-
kompetittività, tat-tnaqqis fl-ispejjeż, tal-
produttività mtejba, u tas-sigurtà tal-
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tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

provvista. Il-kwalità tal-ilma u l-livelli tat-
tniġġis tal-arja għadhom problematiċi 
f'ħafna partijiet tal-Ewropa, u ċ-ċittadini 
tal-UE għadhom esposti għal sustanzi 
perikolużi, li potenzjalment jipperikolaw 
saħħithom u l-benesseri tagħhom. L-użu 
insostenibbli tal-art qiegħed inaqqas il-
ħamrija fertili, u dan iħalli impatti fuq is-
sigurtà tal-ikel u fuq il-kisba tal-miri tal-
bijodiversità. Id-degradazzjoni tal-ħamrija, 
fil-biċċa l-kbira, tibqa' mhux ikkontrollata.

Or. en

Emenda 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bidla ambjentali fl-UE qed tirriżulta 
dejjem aktar mill-iżviluppi li jseħħu fil-
livell globali, inklużi id-demografija, ix-
xejriet tal-kummerċ u tal-konsum, kif ukoll 
il-progress teknoloġiku rapidu. Dawn 
jistgħu joffru opportunitajiet sinifikanti 
għat-tkabbir ekonomiku u l-benesseri tas-
soċjetà, iżda joħolqu sfidi u inċertezzi 
għall-ekonomija u s-soċjetà tal-UE u qed 
jikkawżaw degradazzjoni ambjentali 
madwar id-dinja.

6. Bidla ambjentali fl-UE qed tirriżulta 
dejjem aktar mill-iżviluppi li jseħħu fil-
livell globali, inklużi id-demografija, ix-
xejriet tal-kummerċ u tal-konsum, kif ukoll 
il-progress teknoloġiku rapidu. Dawn 
jistgħu joffru opportunitajiet sinifikanti 
għat-tkabbir ekonomiku u l-benesseri tas-
soċjetà, iżda joħolqu sfidi u inċertezzi 
għall-ekonomija u s-soċjetà tal-UE 
f'termini ta' konservazzjoni ambjentali.

Or. es

Emenda 133
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Id-dimensjoni internazzjonali tal-
politika ambjentali tal-UE għandha 
tinkludi negozjati ma' raggruppamenti 
oħra ta' stati. Il-possibbiltà ta' 
integrazzjoni ta' objettivi ambjentali fil-
politika kummerċjali tad-WTO għadha 
ma ġietx eżawrita.

Or. de

Emenda 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Flimkien mas-sistemi ħalja attwali ta' 
produzzjoni u ta' konsum fl-ekonomija 
dinjija, id-domanda globali dejjem tikber 
għal oġġetti u servizzi u t-tnaqqis tar-
riżorsi qed iżidu l-prezz tal-materja prima, 
tal-minerali u tal-enerġija essenzjali, u 
b'hekk jiġi ġġenerat aktar tniġġis u skart, 
jiżdiedu l-emissjonijiet globali ta' GHG u 
jiġu xprunati d-degradazzjoni tal-art, id-
deforestazzjoni u t-telf tal-bijodiversità. 
Kważi żewġ terzi tal-ekosistemi tad-dinja 
qed jiddeterjoraw u hemm evidenza li l-
limiti planetarji għall-bijodiversità, it-tibdil 
fil-klima u ċ-ċiklu tan-nitroġenu diġà ġew 
issuperati. X'aktarx se jkun hemm 
diskrepanza globali ta' 40 % fl-ilma sal-
2030 sakemm ma jkunx hemm progress 
sinifikanti fit-titjib tal-effiċjenza fir-riżorsi. 
Hemm ukoll ir-riskju li t-tibdil fil-klima se 
jkompli jkabbar dawn il-problemi, bi 
spejjeż għolja. Fl-2011, id-diżastri dovuti 
parzjalment għat-tibdil fil-klima rriżultaw 
f’telf ekonomiku globali ta' aktar minn 300 
biljun Euro. L-OECD wissiet li bid-
degradazzjoni u t-telf kontinwi tal-kapital 

7. Flimkien mas-sistemi ħalja attwali ta' 
produzzjoni u ta' konsum fl-ekonomija 
dinjija, id-domanda globali dejjem tikber 
għal oġġetti u servizzi u t-tnaqqis tar-
riżorsi qed iżidu l-prezz tal-materja prima, 
tal-minerali u tal-enerġija essenzjali, u 
b'hekk jiġi ġġenerat aktar tniġġis u skart, 
jiżdiedu l-emissjonijiet globali ta' GHG u 
jiġu xprunati d-degradazzjoni tal-art, id-
deforestazzjoni u t-telf tal-bijodiversità. 
Kważi żewġ terzi tal-ekosistemi tad-dinja 
qed jiddeterjoraw u hemm evidenza li l-
limiti planetarji għall-bijodiversità, it-tibdil 
fil-klima u ċ-ċiklu tan-nitroġenu diġà ġew 
issuperati. X'aktarx se jkun hemm 
diskrepanza globali ta' 40 % fl-ilma sal-
2030 sakemm ma jkunx hemm progress 
sinifikanti fit-titjib tal-effiċjenza fir-riżorsi. 
Hemm ukoll ir-riskju li t-tibdil fil-klima se 
jkompli jkabbar dawn il-problemi, bi 
spejjeż għolja1. Fl-2011, id-diżastri dovuti 
parzjalment għat-tibdil fil-klima rriżultaw 
f’telf ekonomiku globali ta' aktar minn 300 
biljun Euro. L-OECD wissiet li bid-
degradazzjoni u t-telf kontinwi tal-kapital 
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naturali hemm ir-riskju li dawn iwasslu 
għal bidliet irriversibbli li jistgħu 
jipperikolaw żewġ sekli ta' titjib fl-
istandards ta' għajxien u jinvolvu spejjeż 
sinifikanti.

naturali hemm ir-riskju li dawn iwasslu 
għal bidliet irriversibbli li jistgħu 
jipperikolaw żewġ sekli ta' titjib fl-
istandards ta' għajxien u jinvolvu spejjeż 
sinifikanti.
__________________
1 Skont ir-Rieżami Stern dwar l-
Ekonomija tat-Tibdil fil-Klima, jekk ma 
titteħidtx azzjoni, il-kostijiet globali tat-
tibdil fil-klima se jkunu ekwivalenti għat-
telf ta' 5 % tal-prodott domestiku gross 
globali (PDG) kull sena. Jekk wieħed 
jinkludi firxa usa' ta' riskji u impatti, din 
iċ-ċifra tista' tiżdied għal 20 % tal-PDG.

Or. en

Emenda 135
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Biex ngħixu tajjeb fil-futur, għandha 
tittieħed azzjoni urġenti, ikkoordinata issa 
biex intejbu r-reżistenza ekoloġika u 
nimmassimizzaw il-benefiċċji li l-politika 
ambjentali tista' tipprovdi għall-ekonomija 
u s-soċjetà, filwaqt li jiġu rispettati l-limiti 
ekoloġiċi tal-pjaneta. Dan il-programm 
jirrifletti l-impenn tal-UE li tittrasforma 
ruħha f'ekonomija ekoloġika inklussiva li 
tiżgura t-tkabbir u l-iżvilupp, tħares is-
saħħa u l-benesseri tal-bniedem, tipprovdi 
impjiegi diċenti, tnaqqas l-inugwaljanzi u 
tinvesti fil-kapital naturali u tippreservah.

9. Biex ngħixu tajjeb fil-futur, għandha 
tittieħed azzjoni urġenti, ikkoordinata issa 
biex intejbu r-reżistenza ekoloġika u 
nimmassimizzaw il-benefiċċji li l-politika 
ambjentali tista' tipprovdi għall-ekonomija 
u s-soċjetà, filwaqt li jiġu rispettati l-limiti 
ekoloġiċi tal-pjaneta. Dan il-programm 
jirrifletti l-impenn tal-UE li tittrasforma 
ruħha f'ekonomija ekoloġika inklussiva li 
tiżgura t-tkabbir u l-iżvilupp, tħares is-
saħħa u l-benesseri tal-bniedem, tipprovdi 
impjiegi diċenti, tnaqqas l-inugwaljanzi u 
tinvesti u tippreserva l-bijodiversità u s-
servizzi tal-ekosistema li tinvolvi għall-
valur intrinsiku tagħha u għall-kontibut 
essenzjali tagħha għall-benessri tal-
bniedem u għall-prosperità ekonomika.

Or. en
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Emenda 136
Karin Kadenbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Biex ngħixu tajjeb fil-futur, għandha 
tittieħed azzjoni urġenti, ikkoordinata issa 
biex intejbu r-reżistenza ekoloġika u 
nimmassimizzaw il-benefiċċji li l-politika 
ambjentali tista' tipprovdi għall-ekonomija 
u s-soċjetà, filwaqt li jiġu rispettati l-limiti 
ekoloġiċi tal-pjaneta. Dan il-programm 
jirrifletti l-impenn tal-UE li tittrasforma 
ruħha f'ekonomija ekoloġika inklussiva li 
tiżgura t-tkabbir u l-iżvilupp, tħares is-
saħħa u l-benesseri tal-bniedem, tipprovdi 
impjiegi diċenti, tnaqqas l-inugwaljanzi u 
tinvesti fil-kapital naturali u tippreservah.

9. Biex ngħixu tajjeb fil-futur, għandha 
tittieħed azzjoni urġenti, ikkoordinata issa 
biex intejbu r-reżistenza ekoloġika u 
nimmassimizzaw il-benefiċċji li l-politika 
ambjentali tista' tipprovdi għall-ekonomija 
u s-soċjetà, filwaqt li jiġu rispettati l-limiti 
ekoloġiċi tal-pjaneta.Dan il-programm 
jirrifletti l-impenn tal-UE li tittrasforma 
ruħha f'ekonomija ekoloġika inklussiva li 
tiżgura t-tkabbir u l-iżvilupp, tħares is-
saħħa u l-benesseri tal-bniedem, tipprovdi 
impjiegi diċenti, tnaqqas l-inugwaljanzi u 
tinvesti u tippreserva l-bijodiversità u s-
servizzi tal-ekosistema li tipprovdi - kapital 
naturali - għall-valur intrinsiku tagħha u 
għall-kontibut essenzjali tagħha għall-
benessri tal-bniedem u għall-prosperità 
ekonomika.

Or. en

Emenda 137
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-viżjoni 2050 li ġejja hija maħsuba 
biex tgħin fil-gwida tal-azzjoni sal-2020 u 
wara: Fl-2050, ngħixu tajjeb, fil-limiti 
ekoloġiċi tal-pjaneta. Il-prosperità tagħna u 
ambjent b'saħħtu jirriżultaw minn 
ekonomija innovattiva, ċirkolari fejn ma 
jinħela xejn u fejn ir-riżorsi naturali huma 

10. Il-viżjoni 2050 li ġejja hija maħsuba 
biex tgħin fil-gwida tal-azzjoni sal-2020 u 
wara: Fl-2050, ngħixu tajjeb, fil-limiti 
ekoloġiċi tal-pjaneta. Il-prosperità tagħna u 
ambjent b'saħħtu jirriżultaw minn 
ekonomija innovattiva, ċirkolari – abbażi 
tal-postulat fundamentali li "xejn ma
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mmaniġġjati f'modi li jsaħħu r-reżistenza 
tas-soċjetà tagħna. It-tkabbir tagħna 
b'livelli baxxi ta' karbonju ilu li ġie 
diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi, u b'hekk 
nbeda r-ritmu għal ekonomija sostenibbli 
globali.

jinħoloq, xejn ma jintilef, kollox jiġi 
trasformat"1 –fejn ma jinħela xejn u fejn 
ir-riżorsi naturali huma mmaniġġjati f'modi 
li jsaħħu r-reżistenza tas-soċjetà tagħna. It-
tkabbir tagħna b'livelli baxxi ta' karbonju 
se jkun, kemm jista' jkun, diżakkoppjat
mill-użu tar-riżorsi, u b'hekk nbeda r-ritmu 
għal ekonomija sostenibbli globali.

__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Emenda 138
Erik Bánki

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-viżjoni 2050 li ġejja hija maħsuba 
biex tgħin fil-gwida tal-azzjoni sal-2020 u 
wara: Fl-2050, ngħixu tajjeb, fil-limiti 
ekoloġiċi tal-pjaneta. Il-prosperità tagħna 
u ambjent b'saħħtu jirriżultaw minn 
ekonomija innovattiva, ċirkolari fejn ma 
jinħela xejn u fejn ir-riżorsi naturali huma 
mmaniġġjati f'modi li jsaħħu r-reżistenza 
tas-soċjetà tagħna. It-tkabbir tagħna 
b'livelli baxxi ta' karbonju ilu li ġie 
diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi, u b'hekk 
nbeda r-ritmu għal ekonomija sostenibbli 
globali.

10. Il-viżjoni 2050 li ġejja hija maħsuba 
biex tgħin fil-gwida tal-azzjoni sal-2020 u 
wara: Fl-2050, ngħixu tajjeb, fil-limiti 
ekoloġiċi tal-pjaneta. Il-benessri tagħna u 
ambjent b'saħħtu jirriżultaw minn 
ekonomija innovattiva, ċirkolari fejn ma 
jinħela xejn u fejn ir-riżorsi naturali huma 
mmaniġġjati f'modi li jsaħħu r-reżistenza 
tas-soċjetà tagħna. Is-servizzi tal-
bijodiversità u tal-ekosistemi jiġu protetti, 
valutati u ristawrati kif xieraq.  It-tkabbir 
tagħna b'livelli baxxi ta' karbonju ilu li ġie 
diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi, u b'hekk 
nbeda r-ritmu għal ekonomija sostenibbli 
globali.

Or. en

Emenda 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt  10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-viżjoni 2050 li ġejja hija maħsuba 
biex tgħin fil-gwida tal-azzjoni sal-2020 u 
wara: Fl-2050, ngħixu tajjeb, fil-limiti 
ekoloġiċi tal-pjaneta. Il-prosperità tagħna u 
ambjent b'saħħtu jirriżultaw minn 
ekonomija innovattiva, ċirkolari fejn ma 
jinħela xejn u fejn ir-riżorsi naturali huma 
mmaniġġjati f'modi li jsaħħu r-reżistenza 
tas-soċjetà tagħna. It-tkabbir tagħna 
b'livelli baxxi ta' karbonju ilu li ġie 
diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi, u b'hekk 
nbeda r-ritmu għal ekonomija sostenibbli 
globali.

10. Il-viżjoni 2050 li ġejja hija maħsuba 
biex tgħin fil-gwida tal-azzjoni sal-2020 u 
wara: Fl-2050, ngħixu tajjeb, fil-limiti 
ekoloġiċi tal-pjaneta. Il-prosperità tagħna u 
ambjent b'saħħtu jirriżultaw minn 
ekonomija innovattiva, ċirkolari fejn ma 
jinħela xejn u fejn ir-riżorsi naturali huma 
mmaniġġjati f'modi li jsaħħu r-reżistenza 
tas-soċjetà tagħna. It-tkabbir tagħna 
b'livelli baxxi ta' karbonju ilu li ġie 
diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi, u b'hekk 
nbeda r-ritmu għal ekonomija sostenibbli 
globali. Ġustizzja ambjentali ssir fi ħdan u 
'l barra mill-UE. Il-popli kollha 
għandhom aċċess ugwali għall-benefiċċji 
ambjentali. Piżijiet minħabba d-
degradazzjoni ambjentali jiġu maqsumin 
b'mod ekwu.

Or. en

Emenda 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Din it-trasformazzjoni tesiġi l-
integrazzjoni sħiħa ta' kwistjonijiet 
ambjentali f'politiki oħra, bħall-enerġija, it-
trasport, l-agrikoltura, is-sajd, l-ekonomija 
u l-industrija, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
ix-xogħol u l-politika soċjali sabiex toħloq 
approċċ koerenti u kkoordinat. L-azzjoni fi 
ħdan l-UE għandha tiġi kkomplementata 
wkoll minn azzjoni globali u kooperazzjoni 
msaħħa mal-pajjiżi ġirien sabiex jiġu 
indirizzati sfidi komuni.

11. Din it-trasformazzjoni tesiġi l-
integrazzjoni sħiħa ta' kwistjonijiet 
ambjentali f'politiki oħra, bħall-enerġija, it-
trasport, l-agrikoltura, is-sajd, l-ekonomija 
u l-industrija, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
ix-xogħol u l-politika soċjali sabiex toħloq 
approċċ koerenti u kkoordinat. L-azzjoni fi 
ħdan l-UE għandha tiġi kkomplementata
wkoll minn azzjoni globali u kooperazzjoni 
msaħħa mal-pajjiżi ġirien sabiex jiġu 
indirizzati sfidi komuni. Barra minn hekk, 
is-soċjetà inġenerali għandha tkun 
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involuta kemm jista' jkun fil-proċess 
għas-soluzzjoni ta' dawn il-problemi.

Or. lt

Emenda 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Din it-trasformazzjoni tesiġi l-
integrazzjoni sħiħa ta' kwistjonijiet 
ambjentali f'politiki oħra, bħall-enerġija, it-
trasport, l-agrikoltura, is-sajd, l-ekonomija 
u l-industrija, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
ix-xogħol u l-politika soċjali sabiex toħloq 
approċċ koerenti u kkoordinat. L-azzjoni fi 
ħdan l-UE għandha tiġi kkomplementata 
wkoll minn azzjoni globali u kooperazzjoni 
msaħħa mal-pajjiżi ġirien sabiex jiġu 
indirizzati sfidi komuni.

11. Din it-trasformazzjoni tesiġi l-
integrazzjoni sħiħa ta' kwistjonijiet 
ambjentali f'politiki oħra, bħall-enerġija, it-
trasport, l-agrikoltura, is-sajd, l-ekonomija 
u l-industrija, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
ix-xogħol, il kummerċ, l-iżvilupp, l-
affarijiet barranin u s-sigurtà, u l-politika
soċjali sabiex toħloq approċċ koerenti u 
kkoordinat. L-azzjoni fi ħdan l-UE 
għandha tiġi kkomplementata wkoll minn 
azzjoni globali u kooperazzjoni msaħħa 
mal-pajjiżi ġirien sabiex jiġu indirizzati 
sfidi komuni.

Or. en

Emenda 142
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. L-UE tat bidu għal din it-
trasformazzjoni b'strateġiji integrati, fit-tul 
biex twaqqaf it-telf tal-bijodiversità27, 
ittejjeb l-effiċjenza fir-riżorsi28 u tħaffef it-
tranżizzjoni lejn ekonomija b'livelli baxxi 
ta' karbonju29. Barra minn hekk il-
Kummissjoni integrat it-tħassib u l-

12. L-UE tat bidu għal din it-
trasformazzjoni b'strateġiji integrati, fit-tul 
biex twaqqaf it-telf tal-bijodiversità, 
ittejjeb l-effiċjenza fir-riżorsi u tħaffef it-
tranżizzjoni lejn ekonomija b'livelli baxxi 
ta' karbonju. Barra minn hekk il-
Kummissjoni integrat it-tħassib u l-
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għanijiet ambjentali f’inizjattivi reċenti 
meħuda f'oqsma ta' politika ewlenin oħra, 
inklużi l-enerġija30 u t-trasport31, u ppruvat 
iżid il-benefiċċji ambjentali permezz ta’ 
riformi tal-politiki tal-UE għall-agrikoltura 
u l-iżvilupp rurali, is-sajd u l-koeżjoni, billi 
bniet fuq is-suċċessi li kien hemm sa llum.

għanijiet ambjentali f’inizjattivi reċenti 
meħuda f'oqsma ta' politika ewlenin oħra, 
inklużi l-enerġija u t-trasport, u ppruvat 
iżid il-benefiċċji ambjentali permezz ta’ 
riformi tal-politiki tal-UE għall-agrikoltura 
u l-iżvilupp rurali, is-sajd u l-koeżjoni, billi 
bniet fuq is-suċċessi li kien hemm sa llum. 
F'dak il-kuntest, madanakollu, attenzjoni 
akbar għandha tingħata lill-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
dwar il-kundizzjonalità.

Or. de

Emenda 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-UE saret firmatarja għal bosta 
impenji ambjentali miftiehma 
internazzjonalment, inklużi dawk li saru 
fil-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
l-Iżvilupp Sostenibbli (Rio+20) fejn din 
immarkat l-appoġġ tagħha għal
ekonomija ekoloġika inklussiva bħala parti 
ċentrali minn strateġija usa’ għall-
iżvilupp sostenibbli.

13. L-UE saret firmatarja għal ħafna 
impenji legalment vinkolanti skont il-
Ftehimiet Ambjentali Multilaterali kif 
ukoll għal impenji ambjentali politikament 
vinkolanti, inklużi dawk miftiehma fil-
Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli (Rio+20). Id-
dokument finali Rio+20 jirrikonoxxi l-
ekonomija ekoloġika inklużiva bħala 
għodda importanti għall-kisba ta' żvilupp 
sostenibbli u jistabbilixxi qafas għal
azzjoni li jkopri t-tliet dimensjonijiet
kollha ta' żvilupp sostenibbli, li ħafna 
minnhom huma riflessi fl-objettivi 
prijoritarji tal-programm. Hija qablet 
ukoll li telabora għanijiet ta' żvilupp
sostenibbli (SDGs), issaħħaħ il-qafas
istituzzjonali u tiżviluppa strateġija ta' 
finanzjament għall-iżvilupp sostenibbli. L-
UE u l-Istati Membri tagħha issa jridu
jiżguraw li dawk l-impenji jiġu 
implimentati kemm internament permezz 
tal-politiki interni tagħha, kif ukoll 
globalment permezz ta' kontribuzzjonijiet
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għal azzjoni internazzjonali.

Or. en

Emenda 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Dan il-programm jikkomplementa 
dawn l-isforzi billi jiddefinixxi għanijiet 
prijoritarji biex l-UE tiksibhom tul il-
perjodu sal-2020.

14. Dan il-programm jikkomplementa 
dawn l-isforzi billi jiddefinixxi għanijiet 
prijoritarji biex l-UE tiksibhom tul il-
perjodu sal-2020 u direzzjonijiet 
indikattivi lejn l-2050. Għandha tiżgura l-
implimentazzjoni, tħeġġeġ l-azzjoni 
domestika u tgħin firxa ta' atturi jagħmlu 
għażliet ta' investiment kosteffikaċi.

Or. en

Emenda 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. F'ħafna każijiet, il-ħtieġa ta’ azzjoni 
sabiex jinkisbu dawn l-għanijiet se tkun 
primarjament fil-livell nazzjonali, reġjonali 
jew lokali, f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà. F'oħrajn, se jkunu meħtieġa 
miżuri addizzjonali fil-livell tal-UE. Peress 
li l-politika ambjentali hija qasam ta' 
kompetenza kondiviża fl-UE, wieħed mill-
għanijiet ta' dan il-programm huwa li 
joħloq sjieda komuni ta' miri u għanijiet 
kondiviżi u l-iżgurar ta' kundizzjonijiet 
indaqs għan-negozji u għall-awtoritajiet 
pubbliċi. Permezz ta' miri u għanijiet ċari, 

15. F'ħafna każijiet, il-ħtieġa ta’ azzjoni 
sabiex jinkisbu dawn l-għanijiet se tkun 
primarjament fil-livell nazzjonali, reġjonali 
jew lokali, f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, bil-kundizzjoni li l-pubbliku 
għandu jkun jista' jsemma leħnu sew 
matul id-diskussjonijiet dwar kwestjonijiet 
ambjentali.  F'oħrajn, se jkunu meħtieġa 
miżuri addizzjonali fil-livell tal-UE. Peress 
li l-politika ambjentali hija qasam ta' 
kompetenza kondiviża fl-UE, wieħed mill-
għanijiet ta' dan il-programm huwa li 
joħloq sjieda komuni ta' miri u għanijiet 
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dawk li jfasslu l-politika u partijiet 
interessati oħrajn, inklużi r-reġjuni u l-
ibliet, in-negozji u l-imsieħba soċjali, u 
ċittadini individwali, jingħataw sens ta' 
direzzjoni u qafas prevedibbli għal azzjoni.

kondiviżi u l-iżgurar ta' kundizzjonijiet 
indaqs għan-negozji u għall-awtoritajiet 
pubbliċi. Permezz ta' miri u għanijiet ċari, 
dawk li jfasslu l-politika u partijiet 
interessati oħrajn, inklużi r-reġjuni u l-
ibliet, in-negozji u l-imsieħba soċjali, u 
ċittadini individwali, jingħataw sens ta' 
direzzjoni u qafas prevedibbli għal azzjoni.

Or. lt

Emenda 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. F'ħafna każijiet, il-ħtieġa ta’ azzjoni 
sabiex jinkisbu dawn l-għanijiet se tkun 
primarjament fil-livell nazzjonali, reġjonali 
jew lokali, f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà. F'oħrajn, se jkunu meħtieġa 
miżuri addizzjonali fil-livell tal-UE. Peress 
li l-politika ambjentali hija qasam ta' 
kompetenza kondiviża fl-UE, wieħed mill-
għanijiet ta' dan il-programm huwa li 
joħloq sjieda komuni ta' miri u għanijiet 
kondiviżi u l-iżgurar ta' kundizzjonijiet 
indaqs għan-negozji u għall-awtoritajiet 
pubbliċi. Permezz ta' miri u għanijiet ċari, 
dawk li jfasslu l-politika u partijiet 
interessati oħrajn, inklużi r-reġjuni u l-
ibliet, in-negozji u l-imsieħba soċjali, u 
ċittadini individwali, jingħataw sens ta' 
direzzjoni u qafas prevedibbli għal azzjoni.

15. F'ħafna każijiet, il-ħtieġa ta’ azzjoni 
sabiex jinkisbu dawn l-għanijiet se tkun 
primarjament fil-livell nazzjonali, reġjonali 
jew lokali, f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà. F'oħrajn, se jkunu meħtieġa 
miżuri addizzjonali fil-livell tal-UE. Peress 
li l-politika ambjentali hija qasam ta' 
kompetenza kondiviża fl-UE, wieħed mill-
għanijiet ta' dan il-programm huwa li 
joħloq sjieda komuni ta' miri u għanijiet 
kondiviżi u l-iżgurar ta' kundizzjonijiet 
indaqs għan-negozji u għall-awtoritajiet 
pubbliċi. Permezz ta' miri u għanijiet ċari u 
l-iskambju tal-Aħjar Prattika, dawk li 
jfasslu l-politika u partijiet interessati 
oħrajn, inklużi r-reġjuni u l-ibliet, in-
negozji u l-imsieħba soċjali, u ċittadini 
individwali, jingħataw ukoll sens ta' 
direzzjoni u qafas prevedibbli għal azzjoni.

Or. en

Emenda 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. Il-prosperità ekonomika u l-benesseri 
tal-UE huma msejsa fuq il-kapital naturali 
tagħha, li jinkludi l-ekosistemi li jipprovdu 
oġġetti u servizzi essenzjali, minn ħamrija 
fertili u foresti multifunzjonali sa art u 
ibħra produttivi, minn ilma ħelu u arja 
nadifa sad-dakkir, il-kontroll tal-għargħar u 
r-regolazzjoni tal-klima u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali. Ġabra sostanzjali 
ta' leġiżlazzjoni tal-UE għandha l-għan li 
tipproteġi, tippreserva u ssaħħaħ il-kapital 
naturali, u tinkludi d-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma (WFD), id-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima (MSFD), id-
Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja u dawk 
relatati u d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-
Għasafar. Il-leġiżlazzjoni li tindirizza t-
tibdil fil-klima, is-sustanzi kimiċi, l-
emissjonijiet industrijali u l-iskart itaffu l-
pressjonijiet fuq il-bijodiversità, inklużi l-
ekosistemi, l-ispeċijiet u l-ħabitats.

16. Il-prosperità ekonomika u l-benesseri 
tal-UE huma msejsa fuq il-kapital naturali 
tagħha, jiġifieri l-bijodiversità tagħha, 
inklużi l-ekosistemi li jipprovdu oġġetti u 
servizzi essenzjali, minn ħamrija fertili u 
foresti multifunzjonali sa art u ibħra 
produttivi, minn ilma ħelu u arja nadifa 
sad-dakkir, il-kontroll tal-għargħar u r-
regolazzjoni tal-klima u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali. Ġabra sostanzjali 
ta' leġiżlazzjoni tal-UE għandha l-għan li 
tipproteġi, tippreserva u ssaħħaħ il-kapital 
naturali, u tinkludi d-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma (WFD), id-Direttiva dwar l-
Iskart Likwidu Urban1, id-Direttiva dwar 
in-Nitrati2, id-Direttiva ta' Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima (MSFD), id-Direttiva 
dwar il-Kwalità tal-Arja u dawk relatati u 
d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar. 
Il-leġiżlazzjoni li tindirizza t-tibdil fil-
klima, is-sustanzi kimiċi, l-emissjonijiet 
industrijali u l-iskart itaffu l-pressjonijiet 
fuq il-bijodiversità, inklużi l-ekosistemi, il-
ħamrija u l-ispeċijiet u l-ħabitats.

__________________
1 Direttiva 91/271/KEE
2 Direttiva 91/676/KEE

Or. en

Emenda 148
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. Il-prosperità ekonomika u l-benesseri 
tal-UE huma msejsa fuq il-kapital naturali 
tagħha, li jinkludi l-ekosistemi li jipprovdu 
oġġetti u servizzi essenzjali, minn ħamrija 

16. Il-prosperità ekonomika u l-benesseri 
tal-UE huma msejsa fuq il-kapital naturali 
tagħha, li jinkludi l-ekosistemi li jipprovdu 
oġġetti u servizzi essenzjali, minn ħamrija 
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fertili u foresti multifunzjonali sa art u 
ibħra produttivi, minn ilma ħelu u arja 
nadifa sad-dakkir, il-kontroll tal-għargħar u 
r-regolazzjoni tal-klima u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali. Ġabra sostanzjali 
ta' leġiżlazzjoni tal-UE għandha l-għan li 
tipproteġi, tippreserva u ssaħħaħ il-kapital 
naturali, u tinkludi d-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma (WFD), id-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima (MSFD), id-
Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja u dawk 
relatati u d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-
Għasafar. Il-leġiżlazzjoni li tindirizza t-
tibdil fil-klima, is-sustanzi kimiċi, l-
emissjonijiet industrijali u l-iskart itaffu l-
pressjonijiet fuq il-bijodiversità, inklużi l-
ekosistemi, l-ispeċijiet u l-ħabitats.

fertili u foresti multifunzjonali sa art u 
ibħra produttivi, minn ilma ħelu u arja 
nadifa sad-dakkir, il-kontroll tal-għargħar u 
r-regolazzjoni tal-klima u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali. Ġabra kbira ta' 
leġiżlazzjoni tal-UE għandha l-għan li 
tipproteġi, tippreserva u ssaħħaħ il-kapital 
naturali, u tinkludi d-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma (WFD), id-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima (MSFD), id-
Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja u dawk 
relatati u d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-
Għasafar. Il-leġiżlazzjoni li tindirizza t-
tibdil fil-klima, is-sustanzi kimiċi, l-
emissjonijiet industrijali u l-iskart itaffu l-
pressjonijiet fuq il-bijodiversità, inklużi l-
ekosistemi, l-ispeċijiet u l-ħabitats.

Or. it

Emenda 149
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. Il-prosperità ekonomika u l-benesseri 
tal-UE huma msejsa fuq il-kapital naturali 
tagħha, li jinkludi l-ekosistemi li jipprovdu 
oġġetti u servizzi essenzjali, minn ħamrija 
fertili u foresti multifunzjonali sa art u 
ibħra produttivi, minn ilma ħelu u arja 
nadifa sad-dakkir, il-kontroll tal-għargħar u 
r-regolazzjoni tal-klima u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali. Ġabra sostanzjali 
ta' leġiżlazzjoni tal-UE għandha l-għan li 
tipproteġi, tippreserva u ssaħħaħ il-kapital 
naturali, u tinkludi d-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma (WFD), id-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima (MSFD), id-
Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja u dawk 
relatati u d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-
Għasafar. Il-leġiżlazzjoni li tindirizza t-
tibdil fil-klima, is-sustanzi kimiċi, l-

16. Il-prosperità ekonomika u l-benesseri 
tal-UE huma msejsa fuq iċ-ċittadini 
tagħha u l-kapital naturali tagħha, li 
jinkludi l-ekosistemi li jipprovdu oġġetti u 
servizzi essenzjali, minn ħamrija fertili u 
foresti multifunzjonali sa art u ibħra 
produttivi, minn ilma ħelu u arja nadifa 
sad-dakkir, il-kontroll tal-għargħar u r-
regolazzjoni tal-klima u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali. Ġabra sostanzjali 
ta' leġiżlazzjoni tal-UE għandha l-għan li 
tipproteġi, tippreserva u ssaħħaħ il-kapital 
naturali, u tinkludi d-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma (WFD), id-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima (MSFD), id-
Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja u dawk 
relatati u d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-
Għasafar. Il-leġiżlazzjoni li tindirizza t-
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emissjonijiet industrijali u l-iskart itaffu l-
pressjonijiet fuq il-bijodiversità, inklużi l-
ekosistemi, l-ispeċijiet u l-ħabitats.

tibdil fil-klima, is-sustanzi kimiċi, l-
emissjonijiet industrijali u l-iskart itaffu l-
pressjonijiet fuq il-bijodiversità, inklużi l-
ekosistemi, l-ispeċijiet u l-ħabitats.

Or. fr

Emenda 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. Il-prosperità ekonomika u l-benesseri 
tal-UE huma msejsa fuq il-kapital naturali 
tagħha, li jinkludi l-ekosistemi li jipprovdu 
oġġetti u servizzi essenzjali, minn ħamrija 
fertili u foresti multifunzjonali sa art u 
ibħra produttivi, minn ilma ħelu u arja 
nadifa sad-dakkir, il-kontroll tal-għargħar u 
r-regolazzjoni tal-klima u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali. Ġabra sostanzjali 
ta' leġiżlazzjoni tal-UE għandha l-għan li 
tipproteġi, tippreserva u ssaħħaħ il-kapital 
naturali, u tinkludi d-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma (WFD), id-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima (MSFD), id-
Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja u dawk 
relatati u d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-
Għasafar. Il-leġiżlazzjoni li tindirizza t-
tibdil fil-klima, is-sustanzi kimiċi, l-
emissjonijiet industrijali u l-iskart itaffu l-
pressjonijiet fuq il-bijodiversità, inklużi l-
ekosistemi, l-ispeċijiet u l-ħabitats.

16. Il-prosperità ekonomika u l-benesseri 
tal-UE huma msejsa fuq il-kapital naturali 
tagħha, li jinkludi l-ekosistemi li jipprovdu 
oġġetti u servizzi essenzjali, minn ħamrija 
fertili u foresti multifunzjonali sa art u 
ibħra produttivi, minn ilma ħelu u arja 
nadifa sad-dakkir, il-kontroll tal-għargħar u 
r-regolazzjoni tal-klima u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali. Ġabra sostanzjali 
ta' leġiżlazzjoni tal-UE għandha l-għan li 
tipproteġi, tippreserva u ssaħħaħ il-kapital 
naturali, u tinkludi d-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma (WFD), id-Direttiva dwar l-
Iskart Likwidu Urban1, id-Direttiva dwar 
in-Nitrati2, id-Direttiva ta' Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima (MSFD), id-Direttiva 
dwar il-Kwalità tal-Arja u dawk relatati u 
d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar. 
Il-leġiżlazzjoni li tindirizza t-tibdil fil-
klima, is-sustanzi kimiċi, l-emissjonijiet 
industrijali u l-iskart itaffu l-pressjonijiet 
fuq il-bijodiversità, inklużi l-ekosistemi, l-
ispeċijiet u l-ħabitats.
__________________
1 Direttiva 91/271/KEE
2 Direttiva 91/676/KEE

Or. en
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Emenda 151
Elena Oana Antonescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. Il-prosperità ekonomika u l-benesseri 
tal-UE huma msejsa fuq il-kapital naturali 
tagħha, li jinkludi l-ekosistemi li jipprovdu 
oġġetti u servizzi essenzjali, minn ħamrija 
fertili u foresti multifunzjonali sa art u 
ibħra produttivi, minn ilma ħelu u arja 
nadifa sad-dakkir, il-kontroll tal-għargħar u 
r-regolazzjoni tal-klima u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali. Ġabra sostanzjali 
ta' leġiżlazzjoni tal-UE għandha l-għan li 
tipproteġi, tippreserva u ssaħħaħ il-kapital 
naturali, u tinkludi d-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma (WFD), id-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima (MSFD), id-
Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja u dawk 
relatati u d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-
Għasafar. Il-leġiżlazzjoni li tindirizza t-
tibdil fil-klima, is-sustanzi kimiċi, l-
emissjonijiet industrijali u l-iskart itaffu l-
pressjonijiet fuq il-bijodiversità, inklużi l-
ekosistemi, l-ispeċijiet u l-ħabitats.

16. Il-prosperità ekonomika u l-benesseri 
tal-UE huma msejsa fuq il-kapital naturali 
tagħha, li jinkludi l-ekosistemi li jipprovdu 
oġġetti u servizzi essenzjali, minn ħamrija 
fertili u foresti multifunzjonali sa art u 
ibħra produttivi, minn ilma ħelu u arja 
nadifa sad-dakkir, il-kontroll tal-għargħar u 
r-regolazzjoni tal-klima u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali. Ġabra sostanzjali 
ta' leġiżlazzjoni tal-UE għandha l-għan li 
tipproteġi, tippreserva u ssaħħaħ il-kapital 
naturali, u tinkludi d-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma (WFD), id-Direttivadwar l-
Iskart Likwidu Urban1, id-Direttiva dwar 
in-Nitrati2, id-Direttiva ta' Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima (MSFD), id-Direttiva 
dwar il-Kwalità tal-Arja u dawk relatati u 
d-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar. 
Il-leġiżlazzjoni li tindirizza t-tibdil fil-
klima, is-sustanzi kimiċi, l-emissjonijiet 
industrijali u l-iskart itaffu l-pressjonijiet 
fuq il-bijodiversità, inklużi l-ekosistemi, l-
ispeċijiet u l-ħabitats.

__________________
1 Direttiva 91/271/KEE
2 Direttiva 91/676/KEE

Or. en

Emenda 152
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Madankollu, valutazzjonijiet reċenti 
juru li għadha qed tintilef il-bijodiversità 
fl-UE u li l-biċċa l-kbira tal-ekosistemi 
huma serjament degradati. L-Istrateġija 
tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020 
tistabbilixxi miri u azzjonijiet meħtieġa 
biex ireġġgħu lura dawn ix-xejriet negattivi 
u biex isaħħu s-servizzi tal-ekosistemi. Din 
għandha tiġi implimentata bis-sħiħ biex 
tippermetti lill-UE li tilħaq il-mira ewlenija 
tagħha għall-bijodiversità għall-2020. Billi 
l-istrateġija tinkludi miżuri inkorporati biex 
itejbu l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
dwar l-Għasafar u l-Ħabitats, inkluż in-
netwerk Natura 2000, li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva se tesiġi implimentazzjoni 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti kollha 
mmirata lejn il-protezzjoni tal-kapital 
naturali.

17. Madankollu, valutazzjonijiet reċenti 
juru li għadha qed tintilef il-bijodiversità 
fl-UE. L-Istrateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2020 tistabbilixxi miri u 
azzjonijiet meħtieġa biex ireġġgħu lura 
dawn ix-xejriet negattivi u biex isaħħu s-
servizzi tal-ekosistemi. Din għandha tiġi 
implimentata bis-sħiħ biex tippermetti lill-
UE li tilħaq il-mira ewlenija tagħha għall-
bijodiversità għall-2020. Billi l-istrateġija 
tinkludi miżuri inkorporati biex itejbu l-
implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-
Għasafar u l-Ħabitats, inkluż in-netwerk 
Natura 2000, li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva se tesiġi implimentazzjoni 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti kollha 
mmirata lejn il-protezzjoni tal-kapital 
naturali.

Or. de

Emenda 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Madankollu, valutazzjonijiet reċenti 
juru li għadha qed tintilef il-bijodiversità 
fl-UE u li l-biċċa l-kbira tal-ekosistemi 
huma serjament degradati. L-Istrateġija tal-
UE għall-Bijodiversità sal-2020 
tistabbilixxi miri u azzjonijiet meħtieġa 
biex ireġġgħu lura dawn ix-xejriet 
negattivi u biex isaħħu s-servizzi tal-
ekosistemi. Din għandha tiġi implimentata 
bis-sħiħ biex tippermetti lill-UE li tilħaq il-
mira ewlenija tagħha għall-bijodiversità 
għall-2020. Billi l-istrateġija tinkludi 
miżuri inkorporati biex itejbu l-

17. Madankollu, valutazzjonijiet reċenti 
juru li għadha qed tintilef il-bijodiversità 
fl-UE u li l-biċċa l-kbira tal-ekosistemi 
huma serjament degradati. L-Istrateġija tal-
UE għall-Bijodiversità sal-2020 
tistabbilixxi miri u azzjonijiet meħtieġa 
biex iwaqqfu t-telf tal-bijodiversità u 
jżommu, jirrestawraw u jsaħħu l-
ekosistemi u s-servizzi tagħhom. Din 
għandha tiġi implimentata bis-sħiħ biex 
tippermetti lill-UE li tilħaq il-mira ewlenija 
tagħha għall-bijodiversità għall-2020. Billi 
l-istrateġija tinkludi miżuri inkorporati biex 
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implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-
Għasafar u l-Ħabitats, inkluż in-netwerk 
Natura 2000, li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva se tesiġi implimentazzjoni 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti kollha 
mmirata lejn il-protezzjoni tal-kapital 
naturali.

itejbu l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
dwar l-Għasafar u l-Ħabitats, inkluż in-
netwerk Natura 2000, li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva se tesiġi implimentazzjoni 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti kollha 
mmirata lejn il-protezzjoni tal-kapital 
naturali.

Or. en

Emenda 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Madankollu, valutazzjonijiet reċenti 
juru li għadha qed tintilef il-bijodiversità 
fl-UE u li l-biċċa l-kbira tal-ekosistemi 
huma serjament degradati. L-Istrateġija tal-
UE għall-Bijodiversità sal-2020 
tistabbilixxi miri u azzjonijiet meħtieġa 
biex ireġġgħu lura dawn ix-xejriet negattivi 
u biex isaħħu s-servizzi tal-ekosistemi. Din 
għandha tiġi implimentata bis-sħiħ biex 
tippermetti lill-UE li tilħaq il-mira ewlenija 
tagħha għall-bijodiversità għall-2020. Billi 
l-istrateġija tinkludi miżuri inkorporati biex 
itejbu l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
dwar l-Għasafar u l-Ħabitats, inkluż in-
netwerk Natura 2000, li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva se tesiġi implimentazzjoni 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti kollha 
mmirata lejn il-protezzjoni tal-kapital
naturali.

17. Madankollu, valutazzjonijiet reċenti 
juru li għadha qed tintilef il-bijodiversità 
fl-UE u li l-biċċa l-kbira tal-ekosistemi 
huma serjament degradati. L-Istrateġija tal-
UE għall-Bijodiversità sal-2020 
tistabbilixxi miri u azzjonijiet meħtieġa
biex ireġġgħu lura dawn ix-xejriet negattivi 
u biex isaħħu s-servizzi tal-ekosistemi. Din 
għandha tiġi implimentata bis-sħiħ biex 
tippermetti lill-UE li tilħaq il-mira ewlenija 
tagħha għall-bijodiversità għall-2020. Billi 
l-istrateġija tinkludi miżuri inkorporati biex 
itejbu l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
dwar l-Għasafar u l-Ħabitats, inkluż in-
netwerk Natura 2000, li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva se tesiġi implimentazzjoni 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti kollha 
mmirata lejn il-protezzjoni tal-kapital 
naturali. Il-Kummissjoni għandha 
għalhekk tiżgura li l-pjanijiet għall-
ġestjoni tal-konservazzjoni tan-netwerk 
Natura 2000 jissodisfaw il-kriterji
stabbiliti fl-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar 
il-Ħabitats. Il-parteċipazzjoni attiva tas-
sidien tal-artijiet u l-utenti tal-artijiet 
tintħieġ ukoll bil-għan li jiġu involuti fil-
politiki għall-preservazzjoni tal-
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bijodiversità.

Or. es

Emenda 155
Pavel Poc

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Madankollu, valutazzjonijiet reċenti 
juru li għadha qed tintilef il-bijodiversità 
fl-UE u li l-biċċa l-kbira tal-ekosistemi 
huma serjament degradati. L-Istrateġija tal-
UE għall-Bijodiversità sal-2020 
tistabbilixxi miri u azzjonijiet meħtieġa 
biex ireġġgħu lura dawn ix-xejriet negattivi 
u biex isaħħu s-servizzi tal-ekosistemi. Din 
għandha tiġi implimentata bis-sħiħ biex 
tippermetti lill-UE li tilħaq il-mira ewlenija 
tagħha għall-bijodiversità għall-2020. Billi 
l-istrateġija tinkludi miżuri inkorporati biex 
itejbu l-implimentazzjoni tad-Direttivi 
dwar l-Għasafar u l-Ħabitats, inkluż in-
netwerk Natura 2000, li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva se tesiġi implimentazzjoni 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti kollha 
mmirata lejn il-protezzjoni tal-kapital 
naturali.

17. Madankollu, valutazzjonijiet reċenti 
juru li għadha qed tintilef il-bijodiversità 
fl-UE u li l-biċċa l-kbira tal-ekosistemi 
huma serjament degradati. Speċijiet eżotiċi 
invażivi jippreżentaw riskji akbar għall-
bijodiversità, is-saħħa tal-bniedem u l-
ekonomija, minn kif kien maħsub qabel.
L-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-
2020 tistabbilixxi miri u azzjonijiet 
meħtieġa biex ireġġgħu lura dawn ix-
xejriet negattivi u biex isaħħu s-servizzi 
tal-ekosistemi. Din għandha tiġi 
implimentata bis-sħiħ biex tippermetti lill-
UE li tilħaq il-mira ewlenija tagħha għall-
bijodiversità għall-2020. Billi l-istrateġija 
tinkludi miżuri inkorporati biex itejbu l-
implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-
Għasafar u l-Ħabitats, inkluż in-netwerk 
Natura 2000, li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva se tesiġi implimentazzjoni 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti kollha 
mmirata lejn il-protezzjoni tal-kapital 
naturali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
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biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Emenda 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17a. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjanijiet ta' ġestjoni li jħaddnu aspetti 
differenti ta' diversi politiki oħra. L-Istati 
Membri għandhom iqisu l-fatt li r-riżorsi 
tal-ilma u ċerti uċuħ tar-raba' huma 
prekundizzjonijiet essenzjali għall-
konservazzjoni ta' suċċess ta' ċerti 
ħabitats u speċijiet.

Or. es

Emenda 157
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. Minkejja l-isforzi konsiderevoli li saru 
sal-lum, ir-rekwiżit skont il-WFD biex 
jinkiseb ‘status ekoloġiku tajjeb’ sal-2015 
x'aktarx li se jintlaħaq biss għal madwar 
53 % tal-massa tal-ilma tal-wiċċ fl-UE. 
Hemm ukoll ir-riskju li l-mira tad-Direttiva 
ta' Qafas dwar l-Istrateġija Marittima li 
jinkiseb ‘status ambjentali tajjeb” sal-2020 
tista' ma tintlaħaqx, inter alia minħabba 
sajd żejjed kontinwu u l-preżenza ta' skart 
fl-ibħra tal-Ewropa. Filwaqt li l-politiki 
tal-UE dwar l-arja u dwar l-emissjonijiet 
industrijali għenu biex inaqqsu ħafna 
forom ta' tniġġis, l-ekosistemi għadhom 
ibatu minn depożiti eċċessivi ta' nitroġenu 

18. Minkejja l-isforzi konsiderevoli li saru 
sal-lum, ir-rekwiżit skont il-WFD biex 
jinkiseb ‘status ekoloġiku tajjeb’ sal-2015 
x'aktarx li se jintlaħaq biss għal madwar 
53 % tal-massa tal-ilma tal-wiċċ fl-UE.
Minħabba l-isfruttament eċċessiv mill-
bniedem tal-ibħra u l-oċeani, pereżempju 
minħabba s-sajd eċċessiv, ir-rimi tal-
iskart u t-turiżmu tal-massa, hemm ukoll 
ir-riskju li l-mira tad-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima li jinkiseb 
‘status ambjentali tajjeb” sal-2020 tista' ma
tintlaħaqx. Għal din ir-raġuni, 
koordinazzjoni aktar mill-qrib u 
regolamentazzjoni aktar stretta tal-użu 
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u minn tniġġis tal-ożonu assoċjati mal-
emissjonijiet mit-trasport, mill-agrikoltura 
intensiva u mill-ġenerazzjoni tal-enerġija.

tal-ibħra u taż-żoni kostali fil-kuntest tal-
ġestjoni kostali integrata, huma 
essenzjali. Filwaqt li l-politiki tal-UE dwar 
l-arja u dwar l-emissjonijiet industrijali 
għenu biex inaqqsu ħafna forom ta' tniġġis, 
l-ekosistemi għadhom ibatu minn depożiti 
eċċessivi ta' nitroġenu u minn tniġġis tal-
ożonu assoċjati mal-emissjonijiet mit-
trasport, mill-agrikoltura intensiva u mill-
ġenerazzjoni tal-enerġija.

Or. de

Emenda 158
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. Minkejja l-isforzi konsiderevoli li saru 
sal-lum, ir-rekwiżit skont il-WFD biex 
jinkiseb ‘status ekoloġiku tajjeb’ sal-2015 
x'aktarx li se jintlaħaq biss għal madwar 
53 % tal-massa tal-ilma tal-wiċċ fl-UE. 
Hemm ukoll ir-riskju li l-mira tad-Direttiva 
ta' Qafas dwar l-Istrateġija Marittima li 
jinkiseb ‘status ambjentali tajjeb” sal-2020 
tista' ma tintlaħaqx, inter alia minħabba 
sajd żejjed kontinwu u l-preżenza ta' skart 
fl-ibħra tal-Ewropa. Filwaqt li l-politiki tal-
UE dwar l-arja u dwar l-emissjonijiet 
industrijali għenu biex inaqqsu ħafna 
forom ta' tniġġis, l-ekosistemi għadhom 
ibatu minn depożiti eċċessivi ta' nitroġenu 
u minn tniġġis tal-ożonu assoċjati mal-
emissjonijiet mit-trasport, mill-agrikoltura 
intensiva u mill-ġenerazzjoni tal-enerġija.

18. Minkejja l-isforzi konsiderevoli li saru 
sal-lum, ir-rekwiżit skont il-WFD biex 
jinkiseb ‘status ekoloġiku tajjeb’ sal-2015 
x'aktarx li se jintlaħaq biss għal madwar 
53 % tal-massa tal-ilma tal-wiċċ fl-UE. 
Għal dik ir-raġuni, id-dispożizzjonijiet 
dwar il-kundizzjonalità għandhom 
jinkludu wkoll id-WFD. Hemm ukoll ir-
riskju li l-mira tad-Direttiva ta' Qafas dwar 
l-Istrateġija Marittima li jinkiseb ‘status 
ambjentali tajjeb” sal-2020 tista' ma 
tintlaħaqx, inter alia minħabba sajd żejjed 
kontinwu u l-preżenza ta' skart fl-ibħra tal-
Ewropa. Filwaqt li l-politiki tal-UE dwar l-
arja u dwar l-emissjonijiet industrijali 
għenu biex inaqqsu ħafna forom ta' tniġġis, 
l-ekosistemi għadhom ibatu minn depożiti 
eċċessivi ta' nitroġenu u minn tniġġis tal-
ożonu assoċjati mal-emissjonijiet mit-
trasport, mill-agrikoltura intensiva u mill-
ġenerazzjoni tal-enerġija.

Or. de
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Emenda 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. Minkejja l-isforzi konsiderevoli li saru 
sal-lum, ir-rekwiżit skont il-WFD biex 
jinkiseb ‘status ekoloġiku tajjeb’ sal-2015 
x'aktarx li se jintlaħaq biss għal madwar 
53 % tal-massa tal-ilma tal-wiċċ fl-UE. 
Hemm ukoll ir-riskju li l-mira tad-Direttiva 
ta' Qafas dwar l-Istrateġija Marittima li 
jinkiseb ‘status ambjentali tajjeb” sal-2020 
tista' ma tintlaħaqx, inter alia minħabba 
sajd żejjed kontinwu u l-preżenza ta' skart 
fl-ibħra tal-Ewropa. Filwaqt li l-politiki tal-
UE dwar l-arja u dwar l-emissjonijiet 
industrijali għenu biex inaqqsu ħafna 
forom ta' tniġġis, l-ekosistemi għadhom 
ibatu minn depożiti eċċessivi ta' nitroġenu 
u minn tniġġis tal-ożonu assoċjati mal-
emissjonijiet mit-trasport, mill-agrikoltura 
intensiva u mill-ġenerazzjoni tal-enerġija.

18. Minkejja l-isforzi konsiderevoli li saru 
sal-lum, ir-rekwiżit skont il-WFD biex 
jinkiseb ‘status ekoloġiku tajjeb’ sal-2015 
x'aktarx li se jintlaħaq biss għal madwar 
53 % tal-massa tal-ilma tal-wiċċ fl-UE. 
Hemm ukoll ir-riskju li l-mira tad-Direttiva 
ta' Qafas dwar l-Istrateġija Marittima li 
jinkiseb ‘status ambjentali tajjeb” sal-2020 
tista' ma tintlaħaqx, inter alia minħabba 
sajd żejjed kontinwu u l-preżenza ta' skart 
fl-ibħra tal-Ewropa. Filwaqt li l-politiki tal-
UE dwar l-arja u dwar l-emissjonijiet 
industrijali għenu biex inaqqsu ħafna 
forom ta' tniġġis, l-ekosistemi għadhom 
ibatu minn depożiti eċċessivi ta' nitroġenu 
u kubrit u minn tniġġis tal-ożonu assoċjati 
mal-emissjonijiet mit-trasport, mill-
agrikoltura intensiva u mill-ġenerazzjoni 
tal-enerġija.

Or. en

Emenda 160
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni u t-
tisħiħ tal-kapital naturali tal-UE għalhekk 
jesiġu wkoll indirizzar tal-problemi mis-
sors permezz, inter alia, ta' integrazzjoni 
aħjar tal-għanijiet għall-kapital naturali 
f'politiki oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu 
koerenti u li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. 
L-elementi ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti 

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni u t-
tisħiħ tal-kapital naturali tal-UE għalhekk 
jesiġu wkoll indirizzar tal-problemi mis-
sors permezz, inter alia, ta' integrazzjoni 
aħjar tal-għanijiet għall-kapital naturali 
f'politiki oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu 
koerenti u li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. 
L-elementi ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti 
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ta' riforma tal-Kummissjoni, 
partikolarment għall-politika tal-UE dwar 
l-agrikoltura, is-sajd u l-koeżjoni, 
appoġġati mill-proposti għal approċċ aktar 
ekoloġiku għall-baġit tal-UE skont il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) 
huma mfassla biex jappoġġaw dawn l-
għanijiet. Pereżempju, l-ekosistemi 
akkwatiċi f’żoni rurali għandhom 
jibbenefikaw mir-rabta tal-pagamenti lill-
impriżi agrikoli mal-konformità mar-
rekwiżiti rilevanti tal-WFD kif stabbilit fil-
proposti tal-Kummissjoni għar-riforma 
tal-PAK. PAK iktar ekoloġika se 
tippromwovi wkoll il-prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-ambjent tad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
protezzjoni ta' bwar permanenti, u l-
istabbiliment u ż-żamma ta’ żoni ta’ art 
għall-biedja u ta' foresti ekoloġikament 
importanti. 

ta' riforma tal-Kummissjoni, 
partikolarment għall-politika tal-UE dwar 
l-agrikoltura, is-sajd u l-koeżjoni, 
appoġġati mill-proposti għal approċċ aktar 
ekoloġiku għall-baġit tal-UE skont il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) 
huma mfassla biex jappoġġaw dawn l-
għanijiet. L-agrikoltura b'mod partikolari
tista' tikkontribwixxi ħafna biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-volum
ta' fertilizzanti li jkun fihom nitroġenu u
fosfati rilaxxati fl-ilma taħt l-art.  
Agrikoltura mmirata għall-konformità 
mar-rekwiżiti ambjentali stretti tista' 
mhux biss tissalvagwardja l-kwalità tal-
ħamrija u ttejjibha fuq bażi dejjiema u 
tipproteġi l-bijodiversità fiż-żoni rurali, 
iżda tagħti wkoll kontribut sinifikanti 
għat-titjib tal-kwalità tal-arja u tal-ilma.
Barra minn hekk, PAK iktar ekoloġika se 
tippromwovi wkoll il-prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-ambjent tad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
protezzjoni ta' bwar permanenti, u l-
istabbiliment u ż-żamma ta’ żoni ta’ art 
għall-biedja u ta' foresti ekoloġikament 
importanti.

Or. de

Emenda 161
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni u t-
tisħiħ tal-kapital naturali tal-UE għalhekk 
jesiġu wkoll indirizzar tal-problemi mis-
sors permezz, inter alia, ta' integrazzjoni 
aħjar tal-għanijiet għall-kapital naturali 
f'politiki oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu 
koerenti u li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. 
L-elementi ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti 

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni u t-
tisħiħ tal-kapital naturali tal-UE għalhekk 
jesiġu wkoll indirizzar tal-problemi mis-
sors permezz, inter alia, ta' integrazzjoni 
aħjar tal-għanijiet għall-kapital naturali 
f'politiki oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu 
koerenti u li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. 
L-elementi ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti 
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ta' riforma tal-Kummissjoni, 
partikolarment għall-politika tal-UE dwar 
l-agrikoltura, is-sajd u l-koeżjoni, 
appoġġati mill-proposti għal approċċ aktar 
ekoloġiku għall-baġit tal-UE skont il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) 
huma mfassla biex jappoġġaw dawn l-
għanijiet. Pereżempju, l-ekosistemi 
akkwatiċi f’żoni rurali għandhom 
jibbenefikaw mir-rabta tal-pagamenti lill-
impriżi agrikoli mal-konformità mar-
rekwiżiti rilevanti tal-WFD kif stabbilit fil-
proposti tal-Kummissjoni għar-riforma 
tal-PAK40. PAK iktar ekoloġika se 
tippromwovi wkoll il-prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-ambjent tad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
protezzjoni ta' bwar permanenti, u l-
istabbiliment u ż-żamma ta’ żoni ta’ art 
għall-biedja u ta' foresti ekoloġikament 
importanti.

ta' riforma tal-Kummissjoni, 
partikolarment għall-politika tal-UE dwar 
l-agrikoltura, is-sajd u l-koeżjoni, 
appoġġati mill-proposti għal approċċ aktar 
ekoloġiku għall-baġit tal-UE skont il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) 
huma mfassla biex jappoġġaw dawn l-
għanijiet. PAK iktar ekoloġika se 
tippromwovi wkoll il-prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-ambjent tad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
protezzjoni ta' bwar permanenti, u l-
istabbiliment u ż-żamma ta’ żoni ta’ art 
għall-biedja u ta' foresti ekoloġikament 
importanti.

Or. it

Emenda 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni u t-
tisħiħ tal-kapital naturali tal-UE għalhekk 
jesiġu wkoll indirizzar tal-problemi mis-
sors permezz, inter alia, ta' integrazzjoni 
aħjar tal-għanijiet għall-kapital naturali 
f'politiki oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu 
koerenti u li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. 
L-elementi ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti 
ta' riforma tal-Kummissjoni, 
partikolarment għall-politika tal-UE dwar 
l-agrikoltura, is-sajd u l-koeżjoni, 
appoġġati mill-proposti għal approċċ aktar 
ekoloġiku għall-baġit tal-UE skont il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) 
huma mfassla biex jappoġġaw dawn l-
għanijiet. Pereżempju, l-ekosistemi 

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni u t-
tisħiħ tal-kapital naturali tal-UE għalhekk 
jesiġu wkoll indirizzar tal-problemi mis-
sors permezz, inter alia, ta' integrazzjoni 
aħjar tal-għanijiet għall-kapital naturali 
f'politiki oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu 
koerenti u li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. 
L-elementi ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti 
ta' riforma tal-Kummissjoni, 
partikolarment għall-politika tal-UE dwar 
l-agrikoltura, is-sajd u l-koeżjoni, 
appoġġati mill-proposti għal approċċ aktar 
ekoloġiku għall-baġit tal-UE skont il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) 
huma mfassla biex jappoġġaw dawn l-
għanijiet. Pereżempju, l-ekosistemi 
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akkwatiċi f’żoni rurali għandhom 
jibbenefikaw mir-rabta tal-pagamenti lill-
impriżi agrikoli mal-konformità mar-
rekwiżiti rilevanti tal-WFD kif stabbilit fil-
proposti tal-Kummissjoni għar-riforma 
tal-PAK. PAK iktar ekoloġika se 
tippromwovi wkoll il-prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-ambjent tad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
protezzjoni ta' bwar permanenti, u l-
istabbiliment u ż-żamma ta’ żoni ta’ art 
għall-biedja u ta' foresti ekoloġikament 
importanti. 

akkwatiċi f’żoni rurali għandhom 
jibbenefikaw mir-rabta tal-pagamenti lill-
impriżi agrikoli mal-konformità mal-
kriterji objettivi u li jistgħu jitkejlu 
stipulati fid-WFD.  PAK iktar ekoloġika se 
tippromwovi wkoll il-prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-ambjent tad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
protezzjoni ta' bwar permanenti, u l-
istabbiliment u ż-żamma ta’ żoni ta’ art 
għall-biedja u ta' foresti ekoloġikament 
importanti. Komponent ewlieni tal-
agrikoltura sostenibbli huwa art 
produttiva u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, 
konsistenti mal-interessi tal-
ġenerazzjonijiet futuri.

Or. de

Emenda 163
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni u t-
tisħiħ tal-kapital naturali tal-UE għalhekk 
jesiġu wkoll indirizzar tal-problemi mis-
sors permezz, inter alia, ta' integrazzjoni 
aħjar tal-għanijiet għall-kapital naturali 
f'politiki oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu 
koerenti u li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. 
L-elementi ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti 
ta' riforma tal-Kummissjoni, 
partikolarment għall-politika tal-UE dwar 
l-agrikoltura, is-sajd u l-koeżjoni, 
appoġġati mill-proposti għal approċċ aktar 
ekoloġiku għall-baġit tal-UE skont il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) 
huma mfassla biex jappoġġaw dawn l-
għanijiet. Pereżempju, l-ekosistemi 
akkwatiċi f’żoni rurali għandhom 
jibbenefikaw mir-rabta tal-pagamenti lill-
impriżi agrikoli mal-konformità mar-

19. It-tisħiħ tal-użu sostenibbli tal-kapital 
naturali tal-UE għalhekk jesiġu wkoll 
indirizzar tal-problemi mis-sors permezz, 
inter alia, ta' integrazzjoni aħjar tal-
għanijiet għall-kapital naturali f'politiki 
oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu koerenti u 
li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. L-elementi 
ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti ta' riforma 
tal-Kummissjoni, partikolarment għall-
politika tal-UE dwar l-agrikoltura, is-sajd u 
l-koeżjoni, appoġġati mill-proposti għal 
approċċ aktar ekoloġiku għall-baġit tal-UE 
skont il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2014-2020 (QFP) huma 
mfassla biex jappoġġaw dawn l-għanijiet. 
Pereżempju, l-ekosistemi akkwatiċi f’żoni 
rurali għandhom jibbenefikaw mir-rabta 
tal-pagamenti lill-impriżi agrikoli mal-
konformità mar-rekwiżiti rilevanti tal-
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rekwiżiti rilevanti tal-WFD kif stabbilit fil-
proposti tal-Kummissjoni għar-riforma tal-
PAK. PAK iktar ekoloġika se tippromwovi 
wkoll il-prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-ambjent tad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-protezzjoni ta' bwar 
permanenti, u l-istabbiliment u ż-żamma 
ta’ żoni ta’ art għall-biedja u ta' foresti 
ekoloġikament importanti.

WFD kif stabbilit fil-proposti tal-
Kummissjoni għar-riforma tal-PAK. PAK 
iktar ekoloġika se tippromwovi wkoll il-
prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-
ambjent tad-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-
raba’, il-protezzjoni ta' bwar permanenti, u 
l-istabbiliment u ż-żamma ta’ żoni ta’ art 
għall-biedja u ta' foresti ekoloġikament 
importanti.

Or. en

Emenda 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni u t-
tisħiħ tal-kapital naturali tal-UE għalhekk 
jesiġu wkoll indirizzar tal-problemi mis-
sors permezz, inter alia, ta' integrazzjoni 
aħjar tal-għanijiet għall-kapital naturali 
f'politiki oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu 
koerenti u li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. 
L-elementi ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti 
ta' riforma tal-Kummissjoni, 
partikolarment għall-politika tal-UE dwar 
l-agrikoltura, is-sajd u l-koeżjoni, 
appoġġati mill-proposti għal approċċ aktar 
ekoloġiku għall-baġit tal-UE skont il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) 
huma mfassla biex jappoġġaw dawn l-
għanijiet. Pereżempju, l-ekosistemi 
akkwatiċi f’żoni rurali għandhom 
jibbenefikaw mir-rabta tal-pagamenti lill-
impriżi agrikoli mal-konformità mar-
rekwiżiti rilevanti tal-WFD kif stabbilit fil-
proposti tal-Kummissjoni għar-riforma tal-
PAK. PAK iktar ekoloġika se tippromwovi 
wkoll il-prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-ambjent tad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-protezzjoni ta' bwar 
permanenti, u l-istabbiliment u ż-żamma 

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni u t-
tisħiħ tal-kapital naturali tal-UE għalhekk 
jesiġu wkoll indirizzar tal-problemi mis-
sors permezz, inter alia, ta' integrazzjoni 
aħjar tal-għanijiet għall-kapital naturali fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki 
oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu koerenti u 
li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. L-elementi 
ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti ta' riforma 
tal-Kummissjoni, partikolarment għall-
politika tal-UE dwar l-agrikoltura, is-sajd u 
l-koeżjoni, appoġġati mill-proposti għal 
approċċ aktar ekoloġiku għall-baġit tal-UE 
skont il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2014-2020 (QFP) huma 
mfassla biex jappoġġaw dawn l-għanijiet. 
Pereżempju, l-ekosistemi akkwatiċi f’żoni 
rurali għandhom jibbenefikaw mir-rabta 
tal-pagamenti lill-impriżi agrikoli mal-
konformità mar-rekwiżiti rilevanti tal-
WFD kif stabbilit fil-proposti tal-
Kummissjoni għar-riforma tal-PAK. PAK 
iktar ekoloġika se tippromwovi wkoll il-
prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-
ambjent tad-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-
raba’, il-protezzjoni ta' bwar permanenti, u 



AM\931263MT.doc PE508.007v01-0058/72 AM\

MT

ta’ żoni ta’ art għall-biedja u ta' foresti 
ekoloġikament importanti.

l-istabbiliment u ż-żamma ta’ żoni ta’ art 
għall-biedja u ta' foresti ekoloġikament 
importanti.

Or. en

Emenda 165
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20. Fil-każ tal-ambjent tal-baħar, filwaqt li 
s-settur marittimu joffri opportunitajiet 
ekonomiċi, mill-oqsma tas-sajd, tat-tbaħħir 
u tal-akkwakultura sal-materja prima u l-
enerġija lil hinn mill-kosta u l-
bijoteknoloġija tal-baħar, għandha tingħata 
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-isfruttar 
tagħhom ikun kompatibbli mal-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-
ekosistemi tal-baħar u tal-kosta.

20. Fil-każ tal-ambjent tal-baħar, filwaqt li 
s-settur marittimu joffri opportunitajiet 
ekonomiċi, mill-oqsma tas-sajd, tat-tbaħħir 
u tal-akkwakultura sal-materja prima u l-
enerġija lil hinn mill-kosta u l-
bijoteknoloġija tal-baħar, għandha tingħata 
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-isfruttar 
tagħhom ikun kompatibbli mal-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-
ekosistemi tal-baħar u tal-kosta. Fejn 
possibbli l-partijiet involuti għandhom
jiġu mistiedna biex joħroġu b'modi ġodda
biex jgħinu jipproteġu l-ambjent 
marittimu.

Or. en

Emenda 166
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20. Fil-każ tal-ambjent tal-baħar, filwaqt li 
s-settur marittimu joffri opportunitajiet 
ekonomiċi, mill-oqsma tas-sajd, tat-tbaħħir 
u tal-akkwakultura sal-materja prima u l-
enerġija lil hinn mill-kosta u l-

20. Fil-każ tal-ambjent tal-baħar, filwaqt li 
s-settur marittimu joffri opportunitajiet 
ekonomiċi, mill-oqsma tas-sajd, tat-tbaħħir 
u tal-akkwakultura sal-materja prima u l-
enerġija lil hinn mill-kosta u l-



AM\931263MT.doc PE508.007v01-0059/72 AM\

MT

bijoteknoloġija tal-baħar, għandha tingħata 
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-isfruttar 
tagħhom ikun kompatibbli mal-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-
ekosistemi tal-baħar u tal-kosta.

bijoteknoloġija tal-baħar, għandha tingħata 
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-isfruttar 
tagħhom ikun kompatibbli mal-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-
ekosistemi tal-baħar u tal-kosta. Flimkien 
ma' ppjanar sostenibbli tat-territorju 
marittimu, ġestjoni integrata tal-kosta 
Ewropea jista' jkollha rwol effettiv fil-
koordinazzjoni tal-attivitajiet marittimi u 
kostali biex jinstab bilanċ bejn id-diversi 
funzjonijiet li l-ibħra u l-oċeani jwettqu.

Or. de

Emenda 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20. Fil-każ tal-ambjent tal-baħar, filwaqt li 
s-settur marittimu joffri opportunitajiet 
ekonomiċi, mill-oqsma tas-sajd, tat-tbaħħir 
u tal-akkwakultura sal-materja prima u l-
enerġija lil hinn mill-kosta u l-
bijoteknoloġija tal-baħar, għandha tingħata 
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-isfruttar 
tagħhom ikun kompatibbli mal-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-
ekosistemi tal-baħar u tal-kosta.

20. Fil-każ tal-ambjent tal-baħar, filwaqt li 
s-settur marittimu joffri opportunitajiet 
ekonomiċi, mill-oqsma tas-sajd, tat-tbaħħir 
u tal-akkwakultura sal-materja prima u l-
enerġija lil hinn mill-kosta u l-
bijoteknoloġija tal-baħar, għandha tingħata 
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-isfruttar 
tagħhom ikun kompatibbli mal-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-
ekosistemi tal-baħar u tal-kosta. Il-
konservazzjoni tar-riżorsi marittimi
teħtieġ ftehim bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni dwar immappjar diġitali tal-
ibħra tal-UE, inklużi ż-żoni u l-ispeċijiet 
protetti. Din il-mappa għandha tinkludi 
fatturi li għandhom jiġu protetti skont it-
Trattati u l-leġiżlazzjoni dwar l-istima tal-
impatt ambjentali, bħal riżorsi naturali, il-
bijodiversità u l-wirt kulturali. Il-
Kummissjoni għandha titlob li l-ibħra
internazzjonali, speċjalment dawk tal-
Mediterran, jiġu studjati bħala parti mill-
Politika Marittima Integrata.
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Or. es

Emenda 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21. Approċċi bbażati fuq l-ekosistema 
għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-
tibdil fil-klima li jibbenefikaw minnhom 
ukoll il-bijodiversità u l-forniment ta' 
servizzi oħra tal-ekosistema għandhom 
jintużaw b'mod aktar estensiv bħala parti 
mill-politika tal-UE dwar it-tibdil fil-klima, 
filwaqt li għanijiet ambjentali oħra bħall-
konservazzjoni tal-bijodiversità u l-
protezzjoni tal-ilma għandhom jitqiesu bis-
sħiħ fid-deċiżjonijiet dwar l-enerġija 
rinnovabbli. Fl-aħħar nett, il-miżuri biex 
jindirizzaw it-tniġġis tal-arja u l-
emissjonijiet tas-CO2 relatati mat-trasport 
jeħtieġ li jkunu applikati41.

21. Approċċi bbażati fuq l-ekosistema 
għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-
tibdil fil-klima li jibbenefikaw minnhom 
ukoll il-bijodiversità u l-forniment ta' 
servizzi oħra tal-ekosistema għandhom 
jintużaw b'mod aktar estensiv bħala parti 
mill-politika tal-UE dwar it-tibdil fil-klima, 
filwaqt li għanijiet ambjentali oħra bħall-
konservazzjoni tal-bijodiversità u l-
protezzjoni tal-ħamrija u tal-ilma 
għandhom jitqiesu bis-sħiħ fid-deċiżjonijiet 
dwar l-enerġija rinnovabbli. Fl-aħħar nett, 
il-miżuri biex jindirizzaw it-tniġġis tal-arja 
u l-emissjonijiet tas-CO2 relatati mat-
trasport jeħtieġ li jkunu applikati41.

Or. en

Emenda 169
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22. Id-degradazzjoni, il-frammentazzjoni u 
l-użu insostenibbli tal-art fl-UE qed 
jipperikolaw l-provvista ta’ bosta servizzi 
ewlenin tal-ekosistema, jheddu l-
bijodiversità u jżidu l-vunlerabbiltà tal-
Ewropa għat-tibdil fil-klima u d-diżastri 
naturali. Qed jixprunaw ukoll id-
degradazzjoni tal-ħamrija. Aktar minn 

22. Id-degradazzjoni, il-frammentazzjoni u 
l-użu insostenibbli tal-art fl-UE qed 
jipperikolaw l-provvista ta’ bosta servizzi 
ewlenin tal-ekosistema, jheddu l-
bijodiversità u jżidu l-vunlerabbiltà tal-
Ewropa għat-tibdil fil-klima u d-diżastri 
naturali. Qed jixprunaw ukoll id-
degradazzjoni tal-ħamrija. Aktar minn 
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25 % tat-territorju tal-UE huwa affettwat 
mill-erożjoni tal-ħamrija permezz tal-ilma, 
li tista' tipperikola l-funzjonijiet tal-ħamrija 
u taffettwa l-kwalità tal-ilma ħelu. Il-
kontaminazzjoni u l-impermeabbiltà tal-
ħamrija huma wkoll problemi persistenti. 
Huwa maħsub li aktar minn nofs miljun sit 
madwar l-UE kollha huma kkontaminati u 
sakemm jiġu identifikati u vvalutati, dawn 
se jkomplu jirrappreżentaw riskji 
ambjentali u għas-saħħa potenzjalment 
serji. Kull sena jittieħdu aktar minn 1 000 
km² ta' art għall-bini ta' djar, għall-
industrija, għat-trasport jew għal finijiet ta' 
rikreazzjoni. Dawn il-bidliet fit-tul huma 
diffiċli jew jiswew ħafna flus biex 
jitreġġgħu lura, u kważi dejjem jinvolvu 
kompromessi bejn id-diversi ħtiġijiet 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali. Id-
Deċiżjonijiet tal-Istati Membri tal-ippjanar 
li huma relatati mal-użu tal-art għandhom
ikunu aktar sostenibbli.

25 % tat-territorju tal-UE huwa affettwat 
mill-erożjoni tal-ħamrija permezz tal-ilma, 
li tista' tipperikola l-funzjonijiet tal-ħamrija 
u taffettwa l-kwalità tal-ilma ħelu. Il-
kontaminazzjoni u l-impermeabbiltà tal-
ħamrija huma wkoll problemi persistenti. 
Huwa maħsub li aktar minn nofs miljun sit 
madwar l-UE kollha huma kkontaminati u 
sakemm jiġu identifikati u vvalutati, dawn 
se jkomplu jirrappreżentaw riskji 
ambjentali u għas-saħħa potenzjalment 
serji. Kull sena jittieħdu aktar minn 1 000 
km² ta' art għall-bini ta' djar, għall-
industrija, għat-trasport jew għal finijiet ta' 
rikreazzjoni. Dan is-siġillar artifiċjali tal-
ħamrija għandu impatt negattiv fuq iċ-
ċiklu tal-ilma naturali, peress li l-ilma tal-
wiċċ ma jkunx jista' jippenetra fl-art u 
jerġa' jżid l-ilma ta' taħt l-art. Peress li l-
ħamrija, pereżempju, ma tkunx tista' 
tassorbi u taħżen aktar l-ilma tax-xita, 
żieda fit-tnixxija twassal għal għargħar u 
għal nuqqas ta' ilma tajjeb għax-xorb. 
Dawn il-bidliet fit-tul huma diffiċli jew 
jiswew ħafna flus biex jitreġġgħu lura, u 
kważi dejjem jinvolvu kompromessi bejn 
id-diversi ħtiġijiet soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali. Għal din ir-raġuni, id-
deċiżjonijiet tal-Istati Membri tal-ippjanar 
li huma relatati mal-użu tal-art għandhom 
jiddefinixxu b'mod preċiż liema żoni 
għandhom jiġu rilaxxati għall-bini u 
jimponu restrizzjonijiet fuq id-daqs ta' 
dawk iż-żoni. Biżżejjed żoni ħodor 
għandhom jiġu preżervati biex ipattu 
għall-impatt inevitabbli ta' ssiġillar fuq 
skala kbira.

Or. de

Emenda 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22. Id-degradazzjoni, il-frammentazzjoni u 
l-użu insostenibbli tal-art fl-UE qed 
jipperikolaw l-provvista ta’ bosta servizzi 
ewlenin tal-ekosistema, jheddu l-
bijodiversità u jżidu l-vunlerabbiltà tal-
Ewropa għat-tibdil fil-klima u d-diżastri 
naturali. Qed jixprunaw ukoll id-
degradazzjoni tal-ħamrija. Aktar minn 
25 % tat-territorju tal-UE huwa affettwat 
mill-erożjoni tal-ħamrija permezz tal-ilma, 
li tista' tipperikola l-funzjonijiet tal-ħamrija 
u taffettwa l-kwalità tal-ilma ħelu. Il-
kontaminazzjoni u l-impermeabbiltà tal-
ħamrija huma wkoll problemi persistenti. 
Huwa maħsub li aktar minn nofs miljun sit 
madwar l-UE kollha huma kkontaminati u 
sakemm jiġu identifikati u vvalutati, dawn 
se jkomplu jirrappreżentaw riskji 
ambjentali u għas-saħħa potenzjalment 
serji. Kull sena jittieħdu aktar minn 1 000 
km² ta' art għall-bini ta' djar, għall-
industrija, għat-trasport jew għal finijiet ta' 
rikreazzjoni. Dawn il-bidliet fit-tul huma 
diffiċli jew jiswew ħafna flus biex 
jitreġġgħu lura, u kważi dejjem jinvolvu 
kompromessi bejn id-diversi ħtiġijiet 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali. Id-
Deċiżjonijiet tal-Istati Membri tal-ippjanar 
li huma relatati mal-użu tal-art għandhom 
ikunu aktar sostenibbli.

22. Id-degradazzjoni, il-frammentazzjoni u 
l-użu insostenibbli tal-art fl-UE qed 
jipperikolaw l-provvista ta’ bosta servizzi 
ewlenin tal-ekosistema, jheddu l-
bijodiversità u jżidu l-vunlerabbiltà tal-
Ewropa għat-tibdil fil-klima u d-diżastri 
naturali. Dawn qegħdin jixprunaw ukoll id-
degradazzjoni u d-deżertifikazzjoni tal-
ħamrija. Aktar minn 25 % tat-territorju tal-
UE huwa affettwat mill-erożjoni tal-
ħamrija permezz tal-ilma, li tista' 
tipperikola l-funzjonijiet tal-ħamrija u 
taffettwa l-kwalità tal-ilma ħelu. Il-
kontaminazzjoni u l-impermeabbiltà tal-
ħamrija huma wkoll problemi persistenti. 
Huwa maħsub li aktar minn nofs miljun sit 
madwar l-UE kollha huma kkontaminati u 
sakemm jiġu identifikati u vvalutati, dawn 
se jkomplu jirrappreżentaw riskji serji 
ambjentali, soċjali u ekonomiċi 
potenzjalment serji, inkluż għas-saħħa. 
Kull sena jittieħdu aktar minn 1 000 km² ta' 
art għall-bini ta' djar, għall-industrija, għat-
trasport jew għal finijiet ta' rikreazzjoni. 
Dawn il-bidliet fit-tul huma diffiċli jew 
jiswew ħafna flus biex jitreġġgħu lura, u 
kważi dejjem jinvolvu kompromessi bejn 
id-diversi ħtiġijiet soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali. Id-deċiżjonijiet tal-Istati 
Membri tal-ippjanar li huma relatati mal-
użu tal-art għandhom ikunu aktar 
sostenibbli, speċjalment jekk jitqiesu l-
konservazzjoni tal-bijodiversità u l-
protezzjoni tal-ilma.

Or. en

Emenda 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22. Id-degradazzjoni, il-frammentazzjoni u 
l-użu insostenibbli tal-art fl-UE qed 
jipperikolaw l-provvista ta’ bosta servizzi 
ewlenin tal-ekosistema, jheddu l-
bijodiversità u jżidu l-vunlerabbiltà tal-
Ewropa għat-tibdil fil-klima u d-diżastri 
naturali. Qed jixprunaw ukoll id-
degradazzjoni tal-ħamrija. Aktar minn 
25 % tat-territorju tal-UE huwa affettwat 
mill-erożjoni tal-ħamrija permezz tal-ilma, 
li tista' tipperikola l-funzjonijiet tal-ħamrija 
u taffettwa l-kwalità tal-ilma ħelu. Il-
kontaminazzjoni u l-impermeabbiltà tal-
ħamrija huma wkoll problemi persistenti. 
Huwa maħsub li aktar minn nofs miljun sit 
madwar l-UE kollha huma kkontaminati u 
sakemm jiġu identifikati u vvalutati, dawn 
se jkomplu jirrappreżentaw riskji 
ambjentali u għas-saħħa potenzjalment 
serji. Kull sena jittieħdu aktar minn 1 000 
km² ta' art għall-bini ta' djar, għall-
industrija, għat-trasport jew għal finijiet ta' 
rikreazzjoni. Dawn il-bidliet fit-tul huma 
diffiċli jew jiswew ħafna flus biex 
jitreġġgħu lura, u kważi dejjem jinvolvu 
kompromessi bejn id-diversi ħtiġijiet 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali. Id-
Deċiżjonijiet tal-Istati Membri tal-ippjanar 
li huma relatati mal-użu tal-art għandhom 
ikunu aktar sostenibbli.

22. Id-degradazzjoni, il-frammentazzjoni u 
l-użu insostenibbli tal-art fi ħdan u 'l barra 
mill-UE qed jipperikolaw il-provvista ta’ 
bosta servizzi ewlenin tal-ekosistema, 
jheddu l-bijodiversità u jżidu l-
vunlerabbiltà tal-Ewropa għat-tibdil fil-
klima u d-diżastri naturali. Dawn qegħdin
jixprunaw ukoll id-degradazzjoni u d-
deżertifikazzjoni tal-ħamrija. Aktar minn 
25 % tat-territorju tal-UE huwa affettwat 
mill-erożjoni tal-ħamrija permezz tal-ilma, 
li tista' tipperikola l-funzjonijiet tal-ħamrija 
u taffettwa l-kwalità tal-ilma ħelu. Il-
kontaminazzjoni u l-impermeabbiltà tal-
ħamrija huma wkoll problemi persistenti. 
Huwa maħsub li aktar minn nofs miljun sit 
madwar l-UE kollha huma kkontaminati u 
sakemm jiġu identifikati u vvalutati, dawn 
se jkomplu jirrappreżentaw riskji 
ambjentali u għas-saħħa potenzjalment 
serji. Kull sena jittieħdu aktar minn 1 000 
km² ta' art għall-bini ta' djar, għall-
industrija, għat-trasport jew għal finijiet ta' 
rikreazzjoni. Dawn il-bidliet fit-tul huma 
diffiċli jew jiswew ħafna flus biex 
jitreġġgħu lura, u kważi dejjem jinvolvu 
kompromessi bejn id-diversi ħtiġijiet 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali. Id-
Deċiżjonijiet tal-Istati Membri tal-ippjanar 
li huma relatati mal-użu tal-art għandhom 
ikunu aktar sostenibbli bil-għan li 
jintlaħaq l-objettiv ta' ebda teħid nett ta' 
art sal-2050.

Or. en

Emenda 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22. Id-degradazzjoni, il-frammentazzjoni u 
l-użu insostenibbli tal-art fl-UE qed 
jipperikolaw l-provvista ta’ bosta servizzi 
ewlenin tal-ekosistema, jheddu l-
bijodiversità u jżidu l-vunlerabbiltà tal-
Ewropa għat-tibdil fil-klima u d-diżastri 
naturali. Qed jixprunaw ukoll id-
degradazzjoni tal-ħamrija. Aktar minn 
25 % tat-territorju tal-UE huwa affettwat 
mill-erożjoni tal-ħamrija permezz tal-ilma, 
li tista' tipperikola l-funzjonijiet tal-ħamrija
u taffettwa l-kwalità tal-ilma ħelu. Il-
kontaminazzjoni u l-impermeabbiltà tal-
ħamrija huma wkoll problemi persistenti. 
Huwa maħsub li aktar minn nofs miljun sit 
madwar l-UE kollha huma kkontaminati u 
sakemm jiġu identifikati u vvalutati, dawn 
se jkomplu jirrappreżentaw riskji 
ambjentali u għas-saħħa potenzjalment 
serji. Kull sena jittieħdu aktar minn 1 000 
km² ta' art għall-bini ta' djar, għall-
industrija, għat-trasport jew għal finijiet ta' 
rikreazzjoni. Dawn il-bidliet fit-tul huma 
diffiċli jew jiswew ħafna flus biex 
jitreġġgħu lura, u kważi dejjem jinvolvu 
kompromessi bejn id-diversi ħtiġijiet 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali. Id-
Deċiżjonijiet tal-Istati Membri tal-ippjanar 
li huma relatati mal-użu tal-art għandhom 
ikunu aktar sostenibbli.

22. Id-degradazzjoni, il-frammentazzjoni u 
l-użu insostenibbli tal-art fl-UE qed 
jipperikolaw l-provvista ta’ bosta servizzi 
ewlenin tal-ekosistema, jheddu l-
bijodiversità u jżidu l-vunlerabbiltà tal-
Ewropa għat-tibdil fil-klima u d-diżastri 
naturali. Qed jixprunaw ukoll id-
degradazzjoni tal-ħamrija. Aktar minn 
25 % tat-territorju tal-UE huwa affettwat 
mill-erożjoni tal-ħamrija permezz tal-ilma, 
li tista' tipperikola l-funzjonijiet tal-ħamrija 
u taffettwa l-kwalità tal-ilma ħelu. Il-
kontaminazzjoni u l-impermeabbiltà tal-
ħamrija huma wkoll problemi persistenti. 
Huwa maħsub li aktar minn nofs miljun sit 
madwar l-UE kollha huma kkontaminati u 
sakemm jiġu identifikati u vvalutati, dawn 
se jkomplu jirrappreżentaw riskji 
ambjentali, soċjali u ekonomiċi 
potenzjalment serji, inkluż għas-saħħa. 
Kull sena jittieħdu aktar minn 1 000 km² ta' 
art għall-bini ta' djar, għall-industrija, għat-
trasport jew għal finijiet ta' rikreazzjoni. 
Dawn il-bidliet fit-tul huma diffiċli jew 
jiswew ħafna flus biex jitreġġgħu lura, u 
kważi dejjem jinvolvu kompromessi bejn 
id-diversi ħtiġijiet soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali. Id-Deċiżjonijiet tal-Istati 
Membri tal-ippjanar li huma relatati mal-
użu tal-art għandhom ikunu aktar 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22. Id-degradazzjoni, il-frammentazzjoni u 22. Id-degradazzjoni, il-frammentazzjoni u 
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l-użu insostenibbli tal-art fl-UE qed 
jipperikolaw l-provvista ta’ bosta servizzi 
ewlenin tal-ekosistema, jheddu l-
bijodiversità u jżidu l-vunlerabbiltà tal-
Ewropa għat-tibdil fil-klima u d-diżastri 
naturali. Qed jixprunaw ukoll id-
degradazzjoni tal-ħamrija. Aktar minn 
25 % tat-territorju tal-UE huwa affettwat 
mill-erożjoni tal-ħamrija permezz tal-ilma, 
li tista' tipperikola l-funzjonijiet tal-ħamrija 
u taffettwa l-kwalità tal-ilma ħelu. Il-
kontaminazzjoni u l-impermeabbiltà tal-
ħamrija huma wkoll problemi persistenti. 
Huwa maħsub li aktar minn nofs miljun sit 
madwar l-UE kollha huma kkontaminati u 
sakemm jiġu identifikati u vvalutati, dawn 
se jkomplu jirrappreżentaw riskji 
ambjentali u għas-saħħa potenzjalment 
serji. Kull sena jittieħdu aktar minn 1 000 
km² ta' art għall-bini ta' djar, għall-
industrija, għat-trasport jew għal finijiet ta' 
rikreazzjoni. Dawn il-bidliet fit-tul huma 
diffiċli jew jiswew ħafna flus biex 
jitreġġgħu lura, u kważi dejjem jinvolvu 
kompromessi bejn id-diversi ħtiġijiet 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali. Id-
Deċiżjonijiet tal-Istati Membri tal-ippjanar 
li huma relatati mal-użu tal-art għandhom 
ikunu aktar sostenibbli.

l-użu insostenibbli tal-art fl-UE qed 
jipperikolaw l-provvista ta’ bosta servizzi 
ewlenin tal-ekosistema, jheddu l-
bijodiversità u jżidu l-vunlerabbiltà tal-
Ewropa għat-tibdil fil-klima u d-diżastri 
naturali. Qed jixprunaw ukoll id-
degradazzjoni tal-ħamrija. Aktar minn 
25 % tat-territorju tal-UE huwa affettwat 
mill-erożjoni tal-ħamrija permezz tal-ilma, 
li tista' tipperikola l-funzjonijiet tal-ħamrija 
u taffettwa l-kwalità tal-ilma ħelu. Il-
kontaminazzjoni u l-impermeabbiltà tal-
ħamrija huma wkoll problemi persistenti. 
Huwa maħsub li aktar minn nofs miljun sit 
madwar l-UE kollha huma kkontaminati u 
sakemm jiġu identifikati u vvalutati, dawn 
se jkomplu jirrappreżentaw riskji 
ambjentali u għas-saħħa potenzjalment 
serji. Kull sena jittieħdu aktar minn 1 000 
km² ta' art għall-bini ta' djar, għall-
industrija, għat-trasport jew għal finijiet ta' 
rikreazzjoni. Dawn il-bidliet fit-tul huma 
diffiċli jew jiswew ħafna flus biex 
jitreġġgħu lura, u kważi dejjem jinvolvu 
kompromessi bejn id-diversi ħtiġijiet 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali. Id-
Deċiżjonijiet tal-Istati Membri tal-ippjanar 
li huma relatati mal-użu tal-art għandhom 
ikunu aktar sostenibbli.

Bil-għan li tiġi indirizzata l-problema 
serja tas-siġillar tal-ħamrija, l-Istati 
Membri tal-UE għandhom ikunu 
obbligati li jieħdu passi biex inaqqsu ż-
żona ta' art mibnija u jipproteġu l-art 
agrikola użata għall-produzzjoni tal-ikel, 
tal-għalf u ta' materja prima rinnovabbli.

Or. de

Emenda 174
Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-
aktar sinifikanti ikkawżati mill-bniedem 
fuq l-art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi 
oħrajn fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li 
tiżgura li d-deċiżjonijiet relatati mal-użu 
tal-art fil-livelli rilevanti kollha jqisu 
b'mod xieraq kemm l-impatti ambjentali 
kif ukoll dawk ekonomiċi u soċjali. L-
eżitu tas-Summit Rio+20 talab għal 
"dinja fejn id-degradazzjoni tal-art ma 
tibqax problema". L-UE u l-Istati Membri 
għandhom jirriflettu fuq kif tali impenn 
jista' jsir operazzjonali bl-aħjar mod fi 
ħdan il-kompetenzi rispettivi tagħhom u 
kif jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-
kwalità tal-ħamrija f’qafas legali 
vinkolanti42. Se jkunu stipulati wkoll miri 
għall-użu sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

imħassar

__________________
42 COM(2006) 232 (ĠU C 332, 
30.12.2006) tipproponi Direttiva li 
tistabbilixxi qafas għall-protezzjoni tal-
ħamrija u li temenda d-Direttiva 
2004/35/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Protezzjoni tal-ħamrija tista' tintlaħaq b'mod aktar effettiv, aktar effiċjenti u anqas
burokratiku fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali milli fil-livell tal-Unjoni
Dispożizzjonijiet legali tal-UE vinkolanti jkunu inkompatibbli mal-priċipju ta' sussidjarjetà.

Emenda 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
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fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir 
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-
kompetenzi rispettivi tagħhom u kif 
jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-kwalità 
tal-ħamrija f’qafas legali vinkolanti42. Se 
jkunu stipulati wkoll miri għall-użu 
sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni fl-livell 
nazzjonali li tiżgura li d-deċiżjonijiet 
relatati mal-użu tal-art fil-livelli rilevanti 
kollha jqisu b'mod xieraq kemm l-impatti 
ambjentali kif ukoll dawk ekonomiċi u 
soċjali. L-eżitu tas-Summit Rio+20 talab 
għal "dinja fejn id-degradazzjoni tal-art ma 
tibqax problema". Tali impenn jista' 
jintlaħaq l-aħjar fl-livell nazzjonali. 

B'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, kwistjonijiet ta' kwalità tal-
ħamrija jistgħu jiġu indirizzati aħjar fi 
ħdan oqfsa legali vinkolanti fl-livell 
nazzjonali. Se jkunu stipulati wkoll miri 
għall-użu sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

Or. de

Emenda 176
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir 
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom, 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir 
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-
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kompetenzi rispettivi tagħhom u kif 
jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-kwalità 
tal-ħamrija f’qafas legali vinkolanti42. Se 
jkunu stipulati wkoll miri għall-użu 
sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

kompetenzi rispettivi tagħhom. Użu 
sostenibbli tal-art u tal-ħamrija għandu 
jkun parti integrali ta' sett komprensiv u
vinkolanti ta' regoli Ewropej dwar il-
protezzjoni u l-użu sostenibbli tal-ħamrija. 
Peress li l-protezzjoni tal-ħamrija, 
ambjentali u tal-klima huma marbutin 
b'mod inseparabbli, l-adozzjoni ta' regoli 
li jorbtu applikabbli fl-UE kollha hija 
fundamentali għall-kisba tal-objettivi tal-
UE dwar it-tibdil fil-klima, il-protezzjoni 
tal-bijodiversità u s-salvagwardja tal-
produttività agrikola.

Or. de

Emenda 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir 
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-
kompetenzi rispettivi tagħhom u kif
jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-kwalità 
tal-ħamrija f’qafas legali vinkolanti. Se 
jkunu stipulati wkoll miri għall-użu 
sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom
jadottaw miżuri biex jindirizzaw 
kwistjonijiet dwar il-kwalità tal-ħamrija 
f’qafas legali vinkolanti. Se jkunu stipulati 
wkoll miri għall-użu sostenibbli tal-art u 
tal-ħamrija.

Or. es
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Emenda 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-
kompetenzi rispettivi tagħhom u kif
jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-kwalità 
tal-ħamrija f’qafas legali vinkolanti. Se 
jkunu stipulati wkoll miri għall-użu 
sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20, fejn ġie rikonoxxut is-sinifikat 
ekonomiku u soċjali tal-ġestjoni tajba tal-
art, talab għal "dinja fejn id-degradazzjoni 
tal-art ma tibqax problema". L-UE u l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dan l-
impenn isir operazzjonali fi ħdan il-
kompetenzi rispettivi tagħhom u 
jindirizzaw ukoll kwistjonijiet dwar il-
kwalità tal-ħamrija f’qafas legali 
vinkolanti, li jiffavorixxi l-Proposta tal-
Kummissjoni għal Direttiva li 
Tistabbilixxi Qafas għall-Protezzjoni tal-
Ħamrija. Se jkunu stipulati wkoll miri 
għall-użu sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

Or. en

Emenda 179
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
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livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir 
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-
kompetenzi rispettivi tagħhom u kif 
jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-kwalità 
tal-ħamrija f’qafas legali vinkolanti42. Se 
jkunu stipulati wkoll miri għall-użu 
sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir 
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-
kompetenzi rispettivi tagħhom u kif 
jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-kwalità 
tal-ħamrija fi ħdan il-qafas legali 
vinkolanti eżistenti. Se jkunu stipulati 
wkoll miri għall-użu sostenibbli tal-art u 
tal-ħamrija.

__________________
42 COM(2006) 232 (ĠU C 332, 
30.12.2006) tipproponi Direttiva li 
tistabbilixxi qafas għall-protezzjoni tal-
ħamrija u li temenda d-Direttiva 
2004/35/KE.

Or. de

Emenda 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir 
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-
kompetenzi rispettivi tagħhom u kif 

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20, fejn ġie rikonoxxut is-sinifikat 
ekonomiku u soċjali tal-ġestjoni tajba tal-
art, talab għal "dinja fejn id-degradazzjoni 
tal-art ma tibqax problema". L-UE u l-Istati 
Membri għandhom jirriflettu fuq kif tali 
impenn jista' jsir operazzjonali bl-aħjar 
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jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-kwalità 
tal-ħamrija f’qafas legali vinkolanti. Se 
jkunu stipulati wkoll miri għall-użu 
sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

mod fi ħdan il-kompetenzi rispettivi 
tagħhom u kif jindirizzaw kwistjonijiet 
dwar il-kwalità tal-ħamrija bl-użu ta' 
approċċ ibbażat fuq ir-riskju f’qafas legali 
vinkolanti, li jislet minn aspetti rilevanti 
tal-Proposta tal-Kummissjoni għal 
Direttiva li Tistabbilixxi Qafas għall-
Protezzjoni tal-Ħamrija u li temenda d-
Direttiva 2004/35/KE. Għandhom ikunu 
stipulati wkoll miri għall-użu sostenibbli 
tal-art u tal-ħamrija.

Or. en

Emenda 181
Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir 
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-
kompetenzi rispettivi tagħhom u kif 
jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-kwalità 
tal-ħamrija f’qafas legali vinkolanti. Se 
jkunu stipulati wkoll miri għall-użu 
sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir 
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-
kompetenzi rispettivi tagħhom u kif 
jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-kwalità 
tal-ħamrija f’qafas legali vinkolanti.

Or. nl

Emenda 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 23– nota ta' qiegħ il-paġna 42
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

42. COM(2006) 232 (ĠU C 332, 
30.12.2006) tipproponi Direttiva li 
tistabbilixxi qafas għall-protezzjoni tal-
ħamrija u li temenda d-Direttiva 
2004/35/KE.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Protezzjoni tal-ħamrija tista' tintlaħaq b'mod aktar effettiv, aktar effiċjenti u anqas
burokratiku fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali milli fil-livell tal-Unjoni Dispożizzjonijiet 
legali tal-UE vinkolanti jkunu inkompatibbli mal-priċipju ta' sussidjarjetà.


