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Emenda 183
Richard Seeber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

24. Għalkemm ir-rilaxxi tan-nitroġenu u 
tal-fosforu fl-ambjent tal-UE naqsu b’mod 
konsiderevoli matul dawn l-aħħar 20 sena, 
rilaxxi eċċessivi ta’ nutrijenti għadhom 
jaffettwaw il-kwalità tal-arja u l-ilma u 
għadhom ikollhom impatt negattiv fuq l-
ekosistemi, u b'hekk jikkawżaw problemi 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem. B'mod 
partikolari, ir-rilaxx tal-ammonju 
minħabba ġestjoni ineffiċjenti tal-
fertilizzanti u trattament inadegwat tal-ilma 
mormi jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod 
urġenti biex jinkiseb tnaqqis aktar 
sinifikanti fir-rilaxxi ta' nutrijenti. Huma 
meħtieġa wkoll sforzi ulterjuri biex jiġi 
mmaniġġjat iċ-ċiklu tan-nutrijenti b'mod 
iktar kosteffettiv u effiċjenti fir-riżorsi, u 
biex tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-
fertilizzanti. Dan jesiġi titjib fl-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE sabiex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, l-istandards isiru aktar stretti 
fejn meħtieġ u ċ-ċiklu tan-nutrijenti jiġi 
ttratat bħala parti minn approċċ aktar 
ħolistiku li jgħaqqad flimkien u jintegra l-
politiki eżistenti tal-UE li għandhom rwol 
fit-trattament ta' rilaxxi eċċessivi ta’ 
nutrijenti u l-ewtrofikazzjoni.

24. Għalkemm ir-rilaxxi tan-nitroġenu u 
tal-fosforu fl-ambjent tal-UE naqsu b’mod 
konsiderevoli matul dawn l-aħħar 20 sena, 
rilaxxi eċċessivi ta’ nutrijenti għadhom 
jaffettwaw il-kwalità tal-arja u l-ilma u 
għadhom ikollhom impatt negattiv fuq l-
ekosistemi, u b'hekk jikkawżaw problemi 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem. B'mod 
partikolari, ir-rilaxx tal-ammonju 
minħabba ġestjoni ineffiċjenti tal-
fertilizzanti u trattament inadegwat tal-ilma 
mormi jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod 
urġenti biex jinkiseb tnaqqis aktar 
sinifikanti fir-rilaxxi ta' nutrijenti. Huma 
meħtieġa wkoll sforzi ulterjuri biex jiġi 
mmaniġġjat iċ-ċiklu tan-nutrijenti b'mod 
iktar kosteffettiv u effiċjenti fir-riżorsi, u 
biex tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-
fertilizzanti. Dan jesiġi titjib fl-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE sabiex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, l-istandards isiru aktar stretti 
fejn meħtieġ u ċ-ċiklu tan-nutrijenti jiġi 
ttratat bħala parti minn approċċ aktar 
ħolistiku li jgħaqqad flimkien u jintegra l-
politiki eżistenti tal-UE li għandhom rwol 
fit-trattament ta' rilaxxi eċċessivi ta’ 
nutrijenti u l-ewtrofikazzjoni. Huwa 
importanti wkoll li tissaħħaħ il-kuxjenza 
ambjentali tal-poplu f’dan il-qasam. Dan 
għandu jiġi rifless ukoll f’użu inqas ta’ 
fertilizzanti artifiċjali u pestiċidi anki 
f’ġonna privati u meded ta’ ħdura.

Or. de
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Emenda 184
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 24a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

24a. Bosta mill-għanijiet tal-programm 
jibbenefikaw minn approċċ inqas intensiv 
għall-produzzjoni tal-bhejjem, peress li 
dan iwassal għal emissjonijiet inqas ta’ 
nitroġenu u fosfru, riskju inqas għall-
bijodiversità u kwalità aħjar tal-ħamrija, 
l-arja u l-ilma.

Or. en

Emenda 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25. Azzjoni meħuda skont l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità biex jiġu restawrati 
15 % tal-ekosistemi degradati u biex jiġi 
estiż l-użu ta' infrastruttura ekoloġika se 
tgħin biex tingħeleb il-frammentazzjoni 
tal-art. Se ssaħħaħ iktar il-kapital naturali u 
żżid ir-reżistenza tal-ekosistemi, u tista' 
toffri alternattivi kosteffettivi għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih kif ukoll il-ġestjoni tar-
riskju ta’ diżastri. Sadanittant, l-isforzi tal-
Istati Membri biex ikunu mmappjati u 
vvalutati l-ekosistemi u s-servizzi tagħhom, 
u l-inizjattiva ta' “ebda telf nett” ippjanata 
għall-2015 se jikkontribwixxu għaż-żamma 
tal-istokk tal-kapital naturali fuq bosta 
livelli. L-integrazzjoni tal-valur ekonomiku 
tas-servizzi tal-ekosistema fis-sistemi tal-
kontabbiltà u tar-rappurtar fil-livell tal-UE 
u dak nazzjonali sal-2020 se tirriżulta 

25. Azzjoni meħuda skont l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità biex jiġu restawrati 15 
% tal-ekosistemi degradati fl-UE sal-2020.
iqis dan bħala minimu, madankollu, u 
jixtieq li l-UE tistabbilixxi mira ta’ 
restawr kunsiderevolment ogħla biex tiġi 
riflessa l-mira ewlenija aktar ambizzjuża 
tagħha u l-viżjoni 2015; u biex jiġi estiż l-
użu ta' infrastruttura ekoloġika se tgħin 
biex tingħeleb il-frammentazzjoni tal-art. 
Bħala żieda għall-implimentazzjoni sħiħa 
tad-Direttiva dwar l-Għasafar u l-Ħabitat, 
dawn l-azzjonijiet se jkomplu 
jikkontribwixxu għall-ħolqien u ż-żamma 
ta' ekosistemi sani u reżiljenti u jissaħħu 
s-servizzi tagħhom.  Dan se jsaħħaħ iktar 
il-kapital naturali u jżid ir-reżistenza tal-
ekosistemi, u jista’ joffri alternattivi 
kosteffettivi għall-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima u l-adattament għalih kif ukoll il-
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f'ġestjoni aħjar tal-kapital naturali tal-UE. ġestjoni tar-riskju ta’ diżastri. Sadanittant, 
l-isforzi tal-Istati Membri biex ikunu 
mmappjati u vvalutati l-ekosistemi u s-
servizzi tagħhom, u l-inizjattiva ta' “ebda 
telf nett” ippjanata għall-2015 se 
jikkontribwixxu għaż-żamma tal-istokk tal-
kapital naturali. L-integrazzjoni tal-valur 
ekonomiku tas-servizzi tal-ekosistema fis-
sistemi tal-kontabbiltà u tar-rappurtar fil-
livell tal-UE u dak nazzjonali sal-2020 se 
tirriżulta f'ġestjoni aħjar tal-kapital naturali 
tal-UE.

Or. en

Emenda 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25. Azzjoni meħuda skont l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità biex jiġu restawrati 
15 % tal-ekosistemi degradati u biex jiġi
estiż l-użu ta' infrastruttura ekoloġika se 
tgħin biex tingħeleb il-frammentazzjoni 
tal-art. Se ssaħħaħ iktar il-kapital naturali u 
żżid ir-reżistenza tal-ekosistemi, u tista' 
toffri alternattivi kosteffettivi għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih kif ukoll il-ġestjoni tar-
riskju ta’ diżastri. Sadanittant, l-isforzi tal-
Istati Membri biex ikunu mmappjati u 
vvalutati l-ekosistemi u s-servizzi tagħhom, 
u l-inizjattiva ta' “ebda telf nett” ippjanata 
għall-2015 se jikkontribwixxu għaż-żamma 
tal-istokk tal-kapital naturali fuq bosta 
livelli. L-integrazzjoni tal-valur ekonomiku 
tas-servizzi tal-ekosistema fis-sistemi tal-
kontabbiltà u tar-rappurtar fil-livell tal-UE 
u dak nazzjonali sal-2020 se tirriżulta 
f'ġestjoni aħjar tal-kapital naturali tal-UE.

25. Azzjoni meħuda skont l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità biex jiġu restawrati 
15 % tal-ekosistemi degradati u biex jiġi 
estiż l-użu ta' infrastruttura ekoloġika se 
tgħin biex tingħeleb il-frammentazzjoni 
tal-art. Madankollu, il-karatteristiċi u l-
premessi tal-Istati Membri għandhom jiġu 
kkunsidrati fl-azzjoni. Se ssaħħaħ iktar il-
kapital naturali u żżid ir-reżistenza tal-
ekosistemi, u tista' toffri alternattivi 
kosteffettivi għall-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima u l-adattament għalih kif ukoll il-
ġestjoni tar-riskju ta’ diżastri. Sadanittant, 
l-isforzi tal-Istati Membri biex ikunu 
mmappjati u vvalutati l-ekosistemi u s-
servizzi tagħhom, u l-inizjattiva ta' “ebda 
telf nett” ippjanata għall-2015 se 
jikkontribwixxu għaż-żamma tal-istokk tal-
kapital naturali fuq bosta livelli. L-
integrazzjoni tal-valur ekonomiku tas-
servizzi tal-ekosistema fis-sistemi tal-
kontabbiltà u tar-rappurtar fil-livell tal-UE 
u dak nazzjonali sal-2020 se tirriżulta 
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f'ġestjoni aħjar tal-kapital naturali tal-UE.

Or. fi

Emenda 187
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26. Sabiex jipproteġi, jippreserva u jsaħħaħ 
il-kapital naturali tal-UE, il-programm 
għandu jiżgura li sal-2020:

26. Sabiex jipproteġi, jippreserva u jsaħħaħ 
il-kapital naturali tal-UE, il-programm 
jiżgura li sal-2020:

Or. it

Emenda 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26. Sabiex jipproteġi, jippreserva u jsaħħaħ 
il-kapital naturali tal-UE, il-programm 
għandu jiżgura li sal-2020:

26. Sabiex jipproteġi, jippreserva u jsaħħaħ 
l-użu sostenibbli tal-kapital naturali tal-
UE, il-programm għandu jiżgura li sal-
2020:

Or. en

Emenda 189
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jitrażżnu t-telf tal-bijodiversità u d- (a) Jitrażżnu t-telf tal-bijodiversità u d-
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degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistemi u 
jinżammu u jissaħħu l-ekosistemi u s-
servizzi tagħhom.

degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistemi u 
jinżammu u l-ekosistemi u s-servizzi 
tagħhom, inklużi l-istokkijiet tal-ħut mhux 
biss jinżammu iżda jissaħħu wkoll.

Or. en

Emenda 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jitrażżnu t-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistemi u 
jinżammu u jissaħħu l-ekosistemi u s-
servizzi tagħhom.

(a) Jitrażżnu t-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistemi u 
jinżammu, jiġu restawrati u jissaħħu l-
ekosistemi u s-servizzi tagħhom, b’mod 
partikolari permezz tal-implimentazzjoni 
sħiħa u l-konservazzjoni effettiva tan-
netwerk natura 2000 bl-appoġġ tal-Oqfsa 
ta’ Azzjoni ta’ Prijorità, u l-
implimentazzjoni tal-prinċipju "no net 
loss”..

Or. en

Emenda 191
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jitnaqqsu b’mod konsiderevoli l-impatti 
tal-pressjonijiet fuq l-ilma ħelu, l-ilmijiet 
tranżizzjonali u dawk kostali sabiex 
jinkiseb, jinżamm jew jissaħħaħ l-istatus 
tajjeb kif iddefinit fid-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma.

(b) Jitnaqqsu b’mod konsiderevoli l-impatti 
tal-pressjonijiet fuq l-ilma ħelu, l-ilmijiet 
tranżizzjonali u dawk kostali sabiex 
jinkiseb, jinżamm u preferibbilment
jissaħħaħ l-istatus tajjeb kif iddefinit fid-
Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma.

Or. en
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Emenda 192
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jitnaqqsu b’mod konsiderevoli l-impatti 
tal-pressjonijiet fuq l-ilma ħelu, l-ilmijiet 
tranżizzjonali u dawk kostali sabiex 
jinkiseb, jinżamm jew jissaħħaħ l-istatus 
tajjeb kif iddefinit fid-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma.

(b) Jitnaqqsu b’mod konsiderevoli l-impatti 
tal-pressjonijiet fuq l-ilma ħelu, l-ilmijiet 
tranżizzjonali u dawk kostali, inter alia 
permezz ta’ miżuri trasversali, sabiex 
jinkiseb, jinżamm jew jissaħħaħ l-istatus 
tajjeb kif iddefinit fid-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma.

Or. de

Emenda 193
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jitnaqqsu l-impatti ta' pressjonijiet fuq 
l-ilmijiet tal-baħar sabiex jinkiseb jew 
jinżamm status ambjentali tajjeb kif 
meħtieġ mid-Direttiva Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima.

(c) Jitnaqqsu l-impatti ta' pressjonijiet fuq 
l-ilmijiet tal-baħar sabiex jinkiseb jew 
jinżamm status ambjentali tajjeb kif 
meħtieġ mid-Direttiva Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima. Dan jgħin ukoll biex 
tiġi ssalvagwardjata l-bijodiversità tal-
ambjent tal-baħar.

Or. en

Emenda 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jitnaqqsu aktar l-impatti tat-tniġġis tal-
arja fuq l-ekosistemi u l-bijodiversità.

(d) Jitnaqqsu b’mod sinifikanti l-impatti 
tat-tniġġis tal-arja fuq l-ekosistemi u l-
bijodiversità sabiex fuq perjodu twil ta’ 
żmien jintlaħaq l-objettiv li ma jinqabżux 
piżijiet u livelli kritiċi.

Or. en

Emenda 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-art tkun mmaniġġjata b'mod 
sostenibbli fl-UE, il-ħamrija tkun protetta 
b'mod adegwat u r-rimedjar tas-siti 
kkontaminati tkun fi stadju avvanzat.

(e) L-art tkun immaniġġjata b'mod 
sostenibbli fl-UE, il-ħamrija fl-Istati 
Membri tkun protetta b'mod adegwat u r-
rimedjar tas-siti kkontaminati mill-Istati 
Membri ikun fi stadju avvanzat.

Or. de

Emenda 196
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-art tkun mmaniġġjata b'mod 
sostenibbli fl-UE, il-ħamrija tkun protetta 
b'mod adegwat u r-rimedjar tas-siti 
kkontaminati tkun fi stadju avvanzat.

(e) L-art tkun immaniġġjata b'mod 
sostenibbli fl-UE, il-ħamrija tkun protetta 
b'mod adegwat, tiżdied il-fertilità tal-
ħamrija fl-artijiet tal-farms u r-rimedjar 
tas-siti kkontaminati jkun fi stadju 
avvanzat.

Or. en
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Emenda 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-art tkun mmaniġġjata b'mod 
sostenibbli fl-UE, il-ħamrija tkun protetta 
b'mod adegwat u r-rimedjar tas-siti 
kkontaminati tkun fi stadju avvanzat.

(e) L-art tkun mmaniġġjata b'mod 
sostenibbli fl-UE, il-ħamrija tkun protetta 
b'mod adegwat fi ħdan qafas legali 
vinkolanti u r-rimedjar tas-siti 
kkontaminati tkun fi stadju avvanzat.

Or. en

Emenda 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Jiġu protetti l-foresti u s-servizzi
pprovduti minnhom u titjieb ir-reżistenza 
tagħhom għat-tibdil fil-klima u għan-
nirien.

(g) Jiġu protetti u mmaniġġjati b’mod 
sostenibbli l-foresti u l-kwantità ta’ 
servizzi pprovduti minnhom u titjieb ir-
reżistenza tagħhom għat-tibdil fil-klima u 
għan-nirien, peress li l-foresti huma sors 
rinnovabbli importanti ta’ materja prima.

Or. en

Emenda 199
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Jiġu protetti l-foresti u s-servizzi (g) Il-foresti jiġu mmaniġġjati b’mod 
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pprovduti minnhom u titjieb ir-reżistenza 
tagħhom għat-tibdil fil-klima u għan-
nirien.

sostenibbli biex jiġu ssalvagwardjati s-
servizzi pprovduti minnhom u biex titjieb 
ir-reżistenza tagħhom għat-tibdil fil-klima 
u għan-nirien, il-maltempati, il-parassiti u 
l-mard.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok ma jiffoka sempliċement fuq il-protezzjoni tal-foresti, il-programm għandu 
jissottolinja r-rwol tal-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti.

Emenda 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Istrateġija 
tal-UE għall-Bijodiversità.

(a) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Istrateġija 
tal-UE għall-Bijodiversità mingħajr aktar 
dewmien.

Or. en

Emenda 201
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Istrateġija 
tal-UE għall-Bijodiversità.

(a) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Istrateġija 
tal-UE għall-Bijodiversità u t-tisħiħ tal-
leġiżlazzjoni tal-UE għall-konservazzjoni 
ta’ ħabitats u speċijiet tal-art u tal-baħar.

Or. en
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Emenda 202
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pjan
sabiex jiġu Salvagwardjati r-Riżorsi tal-
Ilma tal-UE.

(b) L-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 
ta’ Qafas dwar l-Ilma u l-Pjan sabiex jiġu 
Salvagwardjati r-Riżorsi tal-Ilma tal-UE, 
inter alia permezz ta’ miżuri trasversali.

Or. de

Emenda 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pjan 
sabiex jiġu Salvagwardjati r-Riżorsi tal-
Ilma tal-UE.

(b) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pjan 
sabiex jiġu Salvagwardjati r-Riżorsi tal-
Ilma tal-UE, għalkemm fl-istess ħin jiġu 
kkunsidrati d-differenzi bejn l-Istati 
Membri u l-karatteristiċi spċeifiċi 
tagħhom.

Or. fi

Emenda 204
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tisħiħ tal-isforzi, inter alia, sabiex jiġi 
żgurat li jinkisbu stokkijiet tajbin tal-ħut 
mhux aktar tard mill-2020, li jseħħ l-ewwel 
nett billi l-prattika tas-sajd tinġieb sal-

(c) It-tisħiħ tal-isforzi, inter alia, sabiex jiġi 
żgurat li jinkisbu stokkijiet tajbin tal-ħut 
mhux aktar tard mill-2020, li jseħħ l-ewwel 
nett billi l-prattika tas-sajd tinġieb sal-



AM\931425MT.doc 13/69 PE508.027v01-00

MT

livelli massimi ta' rendiment sostenibbli 
mill-2015, jew sa livelli aktar baxxi, fiż-
żoni tas-sajd kollha madwar l-UE, u billi 
tiġi stabbilita mira kwantitattiva ta' tnaqqis 
madwar l-UE kollha għall-iskart tal-baħar.

livelli massimi ta' rendiment sostenibbli 
mill-2015, jew sa livelli aktar baxxi, fiż-
żoni tas-sajd kollha madwar l-UE, billi tiġi 
stabbilita mira kwantitattiva ta' tnaqqis 
madwar l-UE kollha għall-iskart tal-baħar, 
u billi jiġu appoġġjati b’mod attiv 
inizjattivi privati u pubbliċi għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-iskart tal-
baħar, inkluż, iżda mhux biss, l-inizjattivi 
fil-kategorija “sajd għall-iskart”.

Or. en

Emenda 205
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tisħiħ tal-isforzi, inter alia, sabiex jiġi 
żgurat li jinkisbu stokkijiet tajbin tal-ħut 
mhux aktar tard mill-2020, li jseħħ l-ewwel 
nett billi l-prattika tas-sajd tinġieb sal-
livelli massimi ta' rendiment sostenibbli 
mill-2015, jew sa livelli aktar baxxi, fiż-
żoni tas-sajd kollha madwar l-UE, u billi 
tiġi stabbilita mira kwantitattiva ta' tnaqqis 
madwar l-UE kollha għall-iskart tal-baħar.

(c) It-tisħiħ tal-isforzi, inter alia, sabiex jiġi 
żgurat li jinkisbu stokkijiet tajbin tal-ħut 
mhux aktar tard mill-2020, li jseħħ l-ewwel 
nett billi l-prattika tas-sajd tinġieb sal-
livelli massimi ta' rendiment sostenibbli 
mill-2015, jew sa livelli aktar baxxi, fiż-
żoni tas-sajd kollha madwar l-UE, u billi 
tiġi stabbilita mira kwantitattiva ta' tnaqqis 
madwar l-UE kollha għall-iskart tal-baħar. 
barra minn hekk, il-ħolqien ta’ ġestjoni 
kostali koerenti integrata, sabiex jiġi 
żgurat bilanċ fuq perjodu ta’ żmien twil 
bejn il-ħarsien ambjentali u l-isfruttar 
sostenibbli taż-żoni tal-baħar u ż-żoni 
kostali;

Or. de

Emenda 206
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Sforzi msaħħa sabiex tinkiseb 
konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar il-kwalità tal-arja u biex jiġu ddefiniti 
miri u azzjonijiet strateġiċi għal wara l-
2020.

(d) Filwaqt li jiġu kkunsidrati 
kundizzjonijiet ġeografiċi u klimatiċi 
differenti, sforzi msaħħa sabiex tinkiseb 
konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar il-kwalità tal-arja u biex jiġu ddefiniti 
miri u azzjonijiet strateġiċi għal wara l-
2020.

Or. it

Emenda 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Sforzi msaħħa sabiex tinkiseb
konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar il-kwalità tal-arja u biex jiġu ddefiniti 
miri u azzjonijiet strateġiċi għal wara l-
2020.

(d) Il-kisba ta’ konformità sħiħa mal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kwalità tal-arja 
u biex jiġu ddefiniti miri u azzjonijiet 
strateġiċi għal wara l-2020.

Or. en

Emenda 208
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) It-tisħiħ tal-isforzi sabiex tonqos l-
erożjoni tal-ħamrija u tiżdied il-materja 
organika tal-ħamrija, jiġu rrimedjati s-siti 
kkontaminati u tissaħħaħ l-integrazzjoni ta’ 
aspetti tal-użu tal-art f'teħid tad-
deċiżjonijiet ikkoordinat li jinvolvi l-livelli 
rilevanti kollha ta’ ggvernar, appoġġata 

(e) It-tisħiħ tal-isforzi sabiex tonqos l-
erożjoni tal-ħamrija u tiżdied il-materja 
organika tal-ħamrija, jiġu rrimedjati s-siti 
kkontaminati u tissaħħaħ l-integrazzjoni ta’ 
aspetti tal-użu tal-art f'teħid tad-
deċiżjonijiet ikkoordinat li jinvolvi l-livelli 
rilevanti kollha ta’ ggvernar, appoġġata 
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minn l-adozzjoni ta’ miri dwar il-ħamrija u 
dwar l-art bħala riżorsa u ta' għanijiet ta' 
ppjanar għall-ħamrija u l-art.

mill-adozzjoni ta’ miri u leġiżlazzjoni 
vinkolanti dwar il-ħamrija u dwar l-art 
bħala riżorsa u ta' għanijiet ta' ppjanar 
għall-ħamrija u l-art.

Or. es

Emenda 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) It-tisħiħ tal-isforzi sabiex tonqos l-
erożjoni tal-ħamrija u tiżdied il-materja 
organika tal-ħamrija, jiġu rrimedjati s-siti 
kkontaminati u tissaħħaħ l-integrazzjoni ta’ 
aspetti tal-użu tal-art f'teħid tad-
deċiżjonijiet ikkoordinat li jinvolvi l-livelli 
rilevanti kollha ta’ ggvernar, appoġġata 
minn l-adozzjoni ta’ miri dwar il-ħamrija u 
dwar l-art bħala riżorsa u ta' għanijiet ta' 
ppjanar għall-ħamrija u l-art.

(e) It-tisħiħ tal-isforzi fil-livell nazzjonali 
sabiex tonqos l-erożjoni tal-ħamrija u 
tiżdied il-materja organika tal-ħamrija, jiġu 
rrimedjati s-siti kkontaminati u tissaħħaħ l-
integrazzjoni ta’ aspetti tal-użu tal-art 
f'teħid tad-deċiżjonijiet ikkoordinat li 
jinvolvi l-livelli rilevanti kollha ta’ 
ggvernar, appoġġata mill-adozzjoni ta’ miri 
dwar il-ħamrija u dwar l-art bħala riżorsa u 
ta' għanijiet ta' ppjanar għall-ħamrija u l-
art.

Zieda fl-isforzi fil-livell nazzjonali biex 
jonqos l-użu tal-art u l-art agrikola 
tinżamm għall-produzzjoni ta’ għalf u ikel 
u materja prima rinnovabbli.

Or. de

Emenda 210
Richard Seeber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) It-teħid ta’ passi ulterjuri biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tan-nitroġenu u tal-fosfru, 
inklużi dawk minn ilma tad-drenaġġ urban 

(f) It-teħid ta’ passi ulterjuri biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tan-nitroġenu u tal-fosfru, 
inklużi dawk minn ilma tad-drenaġġ urban 
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u industrijali u mill-użu ta’ fertilizzanti. u industrijali u mill-użu ta’ fertilizzanti. 
Żieda fil-kuxjenza ambjentali tal-poplu 
permezz ta’ inizjattivi biex jonqos l-użu ta’ 
fertilizzanti u pestiċidi artifiċjali, 
partikolarment f’ġonna privati u żoni ta’ 
ħdura.

Or. de

Emenda 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) It-teħid ta’ passi ulterjuri biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tan-nitroġenu u tal-fosfru, 
inklużi dawk minn ilma tad-drenaġġ urban 
u industrijali u mill-użu ta’ fertilizzanti.

(f) It-teħid ta’ passi ulterjuri biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tan-nitroġenu u tal-fosfru, 
inklużi dawk minn ilma tad-drenaġġ urban 
u industrijali permezz ta’ kontroll aħjar 
fis-sors u mill-użu ta’ fertilizzanti permezz 
ta’ kontroll aħjar tal-użu tagħhom.

Or. en

Emenda 212
Elena Oana Antonescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) It-teħid ta’ passi ulterjuri biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tan-nitroġenu u tal-fosfru, 
inklużi dawk minn ilma tad-drenaġġ urban 
u industrijali u mill-użu ta’ fertilizzanti.

(f) It-teħid ta’ passi ulterjuri biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tan-nitroġenu u tal-fosfru, 
inklużi dawk minn ilma tad-drenaġġ urban 
u industrijali permezz ta’ kontroll aħjar 
fis-sors u mill-użu ta’ fertilizzanti permezz 
ta’ kontroll aħjar tal-użu tagħhom.

Or. en
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Emenda 213
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) It-teħid ta’ passi ulterjuri biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tan-nitroġenu u tal-fosfru, 
inklużi dawk minn ilma tad-drenaġġ urban 
u industrijali u mill-użu ta’ fertilizzanti.

(f) It-teħid ta’ passi ulterjuri biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tan-nitroġenu u biex 
jitnaqqsu u jiġu rkuprati l-emissjonijiet 
tal-fosfru, inklużi dawk minn ilma tad-
drenaġġ urban u industrijali u mill-użu ta’ 
fertilizzanti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-irkupru tal-fosfru, komponent ewlieni fil-biedja, għandu jiġi inkuraġġit, peress li d-depożiti 
naturali qed jonqsu sewwa u kwantitajiet sinifikanti jinsabu fl-ilma tad-drenaġġ. 

Emenda 214
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Il-promozzjoni tat-tranżizzjoni lejn 
sistemi ta’ produzzjoni tal-annimali 
sostenibbli marbuta mal-art, permezz ta’ 
integrazzjoni aħjar tal-objettivi ta’ 
protezzjoni ambjentali fil-politika tal-
agrikultura; 

Or. en

Emenda 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt g



PE508.027v01-00 18/69 AM\931425MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
Strateġija ġdida tal-UE dwar il-Foresti li 
tindirizza d-domandi u l-benefiċċji multipli 
relatati mal-foresti u tikkontribwixxi għal 
approċċ aktar strateġiku li jipproteġi u 
jsaħħaħ il-foresti.

(g) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
Strateġija ġdida tal-UE dwar il-Foresti li 
tindirizza d-domandi u l-benefiċċji multipli 
relatati mal-foresti u tikkontribwixxi għal 
approċċ aktar strateġiku li jipproteġi u 
jsaħħaħ il-foresti filwaqt li jiġu rispettati l-
kundizzjonijiet reġjonali differenti għal 
forestrija sostenibbli.

Or. en

Emenda 216
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
Strateġija ġdida tal-UE dwar il-Foresti li 
tindirizza d-domandi u l-benefiċċji multipli 
relatati mal-foresti u tikkontribwixxi għal 
approċċ aktar strateġiku li jipproteġi u 
jsaħħaħ il-foresti.

(g) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta ' 
Politika Komuni ġdida tal-Forestrija tal-
UE, kif ukoll Strateġija ġdida tal-UE dwar 
il-Foresti li tindirizza d-domandi u l-
benefiċċji multipli relatati mal-foresti u 
tikkontribwixxi għal approċċ aktar 
strateġiku li jipproteġi u jsaħħaħ il-foresti.

Or. es

Emenda 217
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 26 – subparagrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
Strateġija ġdida tal-UE dwar il-Foresti li 
tindirizza d-domandi u l-benefiċċji multipli 
relatati mal-foresti u tikkontribwixxi għal 

(g) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
Strateġija ġdida tal-UE dwar il-Foresti li 
tindirizza d-domandi u l-benefiċċji multipli 
relatati mal-foresti u tikkontribwixxi għal 
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approċċ aktar strateġiku li jipproteġi u 
jsaħħaħ il-foresti.

approċċ aktar strateġiku li jipproteġi u 
jsaħħaħ il-foresti, u tidentifika r-riżorsi 
finanzjarji u umani neċessarji għall-
ġlieda kontra n-nirien fil-foresti.

Or. es

Emenda 218
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – Għan prijoritarju 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Għan prijoritarju 2: Biex l-UE ssir 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, ekoloġika 
u kompetittiva, b'livelli baxx ta' karbonju

Għan prijoritarju 2: Biex tinħoloq 
ekonomija ċirkolari, b’użu baxx ta’ 
karbonju li tkun effiċjenti fir-riżorsi u li 
tirrispetta l-ambjent u l-ekosistemi

Or. it

(Ara l-emenda għall-Artikolu 2(1)(b)).

Emenda 219
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – Għan prijoritarju 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għan prijoritarju 2: Biex l-UE ssir 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, ekoloġika u 
kompetittiva, b'livelli baxx ta' karbonju

Għan prijoritarju 2: li l-Unjoni ssir 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, favorevoli 
għall-ambjent u kompetittiva, b'livelli
baxxi ta' karbonju;

Or. fr

Emenda 220
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27. L-Inizjattiva Ewlenija "Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi" tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għandha l-għan li tappoġġa 
l-bidla lejn ekonomija li hija effiċjenti fil-
mod kif tuża r-riżorsi kollha, li jkollha 
diżakkoppjar sħiħ tat-tkabbir ekonomiku 
mill-użu tar-riżorsi u tal-enerġija u l-
impatti ambjentali tiegħu, li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG, li ttejjeb il-
kompetittività permezz tal-effiċjenza u l-
innovazzjoni u tippromwovi iktar sigurtà 
tal-enerġija. Il-Pjan Direzzjonali għal 

27. L-Inizjattiva Ewlenija "Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi" tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għandha l-għan li tagħmel 
kompettiva ekonomija li hija effiċjenti fil-
mod kif tuża r-riżorsi kollha, li jkollha 
diżakkoppjar, kemm jista’ jkun, tat-tkabbir 
ekonomiku mill-użu tar-riżorsi u tal-
enerġija u l-impatti ambjentali tiegħu, li 
tnaqqas l-emissjonijiet ta' GHG, timmira 
lejn l-innovazzjoni u tippromwovi iktar 
sigurtà tal-enerġija. Il-Pjan Direzzjonali 
għal Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi u 
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Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi u l-
Pjan Direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxxi ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju huma komponenti ewlenin tal-
Inizjattiva, li jistabbilixxu l-qafas għal 
azzjonijiet futuri biex jinkisbu dawn l-
għanijiet.

l-Pjan Direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxxi ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju huma komponenti ewlenin tal-
Inizjattiva, peress li jieħdu uħud mix-
xenarji varji possibbli bħala benchmarks
għal azzjonijiet futuri biex jinkisbu dawn l-
għanijiet.

Or. it

Emenda 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27. L-Inizjattiva Ewlenija "Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi" tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għandha l-għan li tappoġġa l-
bidla lejn ekonomija li hija effiċjenti fil-
mod kif tuża r-riżorsi kollha, li jkollha 
diżakkoppjar sħiħ tat-tkabbir ekonomiku 
mill-użu tar-riżorsi u tal-enerġija u l-
impatti ambjentali tiegħu, li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG, li ttejjeb il-
kompetittività permezz tal-effiċjenza u l-
innovazzjoni u tippromwovi iktar sigurtà 
tal-enerġija. Il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi u l-
Pjan Direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxxi ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju huma komponenti ewlenin 
tal-Inizjattiva, li jistabbilixxu l-qafas għal 
azzjonijiet futuri biex jinkisbu dawn l-
għanijiet.

27. L-Inizjattiva Ewlenija "Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi" tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għandha l-għan li tappoġġa l-
bidla lejn ekonomija li hija effiċjenti fil-
mod kif tuża r-riżorsi kollha, li jkollha 
diżakkoppjar sħiħ tat-tkabbir ekonomiku 
mill-użu tar-riżorsi u tal-enerġija u l-
impatti ambjentali tiegħu, li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG, li ttejjeb il-
kompetittività permezz tal-effiċjenza u l-
innovazzjoni u tippromwovi iktar sigurtà 
tal-enerġija. Il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi u l-
proposti tal-Kummissjoni għal Pjan
Direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 
b’livell baxxi ta’ emissjonijiet tal-karbonju, 
il-pjan direzzjonali tal-Enerġija 2020 u l-
White Paper dwar it-trasport huma punti 
ta’ tluq ewlenin biex jiġi stabbilit il-qafas 
għal azzjonijiet futuri biex jinkisbu dawn l-
għanijiet fi ħdan ftehim globali ġdid dwar 
il-klima li għandu jiġi konkluż sal-2015.

Or. en
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Emenda 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27. L-Inizjattiva Ewlenija "Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi" tal-Istrateġija
Ewropa 2020 għandha l-għan li tappoġġa l-
bidla lejn ekonomija li hija effiċjenti fil-
mod kif tuża r-riżorsi kollha, li jkollha 
diżakkoppjar sħiħ tat-tkabbir ekonomiku 
mill-użu tar-riżorsi u tal-enerġija u l-
impatti ambjentali tiegħu, li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG, li ttejjeb il-
kompetittività permezz tal-effiċjenza u l-
innovazzjoni u tippromwovi iktar sigurtà 
tal-enerġija. Il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi u l-
Pjan Direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxxi ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju huma komponenti ewlenin tal-
Inizjattiva, li jistabbilixxu l-qafas għal 
azzjonijiet futuri biex jinkisbu dawn l-
għanijiet.

27. L-Inizjattiva Ewlenija "Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi" tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għandha l-għan li tappoġġa l-
bidla lejn ekonomija li hija effiċjenti fil-
mod kif tuża r-riżorsi kollha, li jkollha 
diżakkoppjar sħiħ tat-tkabbir ekonomiku 
mill-użu tar-riżorsi u tal-enerġija u l-
impatti ambjentali tiegħu, li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG, li ttejjeb il-
kompetittività permezz tal-effiċjenza u l-
innovazzjoni u tippromwovi iktar sigurtà 
tal-enerġija. Il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi,  il-
Pjan Direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxxi ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju u l-iskambju tal-aħjar prattiki
bejn l-Istati Membri huma komponenti 
ewlenin tal-Inizjattiva, li jistabbilixxu l-
qafas għal azzjonijiet futuri biex jinkisbu 
dawn l-għanijiet.

Or. en

Emenda 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27. L-Inizjattiva Ewlenija "Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi" tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għandha l-għan li tappoġġa l-
bidla lejn ekonomija li hija effiċjenti fil-
mod kif tuża r-riżorsi kollha, li jkollha
diżakkoppjar sħiħ tat-tkabbir ekonomiku 
mill-użu tar-riżorsi u tal-enerġija u l-

27. L-Inizjattiva Ewlenija "Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi" tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għandha l-għan li tappoġġa l-
bidla lejn ekonomija li hija effiċjenti fil-
mod kif tuża r-riżorsi kollha, tnaqqas it-
tħaffir għar-riżorsi u l-użu tagħhom 
b’mod ġenerali, ikollha diżakkoppjar sħiħ 
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impatti ambjentali tiegħu, li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG, li ttejjeb il-
kompetittività permezz tal-effiċjenza u l-
innovazzjoni u tippromwovi iktar sigurtà 
tal-enerġija. Il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi u l-
Pjan Direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxxi ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju huma komponenti ewlenin tal-
Inizjattiva, li jistabbilixxu l-qafas għal 
azzjonijiet futuri biex jinkisbu dawn l-
għanijiet.

tat-tkabbir ekonomiku mill-użu tar-riżorsi 
u tal-enerġija u l-impatti ambjentali tiegħu, 
tnaqqas l-emissjonijiet ta' GHG, ittejjeb il-
kompetittività permezz tal-effiċjenza u l-
innovazzjoni u tippromwovi iktar sigurtà 
tal-enerġija. Il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi u l-
Pjan Direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxxi ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju huma komponenti ewlenin tal-
Inizjattiva, li jistabbilixxu l-qafas għal 
azzjonijiet futuri biex jinkisbu dawn l-
għanijiet.

Or. en

Emenda 224
Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27a. Il-bijoekonomija hija l-qofol għal 
tkabbir intelliġenti u ekoloġiku fl-Ewropa. 
Il-bijoekonomija għandha influwenza 
partikolarment qawwija fuq ekonomiji 
reġjonali fi ħdan l-Unjoni Ewropea, kif 
ukoll fuq il-promozzjoni ta’ tkabbir 
ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi. Il-
bijoekonomija teħtieġ investiment f’katini 
ta’ provvista għall-materja prima, sabiex 
tiġi ggarantità d-disponibilità ta’ materja 
prima.

Or. fi

Emenda 225
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28. L-innovazzjoni biex tittejjeb l-
effiċjenza fir-riżorsi hija meħtieġa fl-
ekonomija kollha biex b’hekk titjieb il-
kompetittività fil-kuntest ta' prezzijiet tar-
riżorsi dejjem ogħla, ta’ skarsezza u ta’ 
limiti fil-provvista. Is-settur tan-negozju 
huwa l-katalizzatur ewlieni tal-
innovazzjoni, inkluża l-ekoinnovazzjoni. 
Madankollu, is-swieq mhux se jipprovdu 
r-riżultati waħedhom. Azzjoni fil-livell tal-
gvern, dak tal-Unjoni u dak tal-Istati 
Membri, hija essenzjali biex tipprovdi l-
aħjar kundizzjonijiet ta' qafas għall-
ekoinnovazzjoni, u b'hekk jiġi stimulat l-
iżvilupp ta’ soluzzjonijiet sostenibbli 
teknoloġiċi jew tan-negozju għall-isfidi 
ambjentali.

28. L-innovazzjoni biex tittejjeb l-
effiċjenza fir-riżorsi hija meħtieġa fl-
ekonomija kollha biex b’hekk titjieb il-
kompetittività fil-kuntest ta' prezzijiet tar-
riżorsi dejjem ogħla, ta’ skarsezza u ta’ 
limiti fil-provvista. Is-settur tan-negozju 
huwa l-katalizzatur ewlieni tal-
innovazzjoni, inkluża l-ekoinnovazzjoni. 
Azzjoni fil-livell tal-gvern, dak tal-Unjoni 
u dak tal-Istati Membri, għalhekk, 
għandha tillimita ruħha għall-għoti ta' 
qafas għall-ekoinnovazzjoni, sabiex ma 
tiġix affettwata l-evoluzzjoni naturali tas-
suq ħieles lejn l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet 
sostenibbli teknoloġiċi jew tan-negozju 
għall-isfidi ambjentali.

Or. it

Emenda 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28. L-innovazzjoni biex tittejjeb l-
effiċjenza fir-riżorsi hija meħtieġa fl-
ekonomija kollha biex b’hekk titjieb il-
kompetittività fil-kuntest ta' prezzijiet tar-
riżorsi dejjem ogħla, ta’ skarsezza u ta’ 
limiti fil-provvista. Is-settur tan-negozju 
huwa l-katalizzatur ewlieni tal-
innovazzjoni, inkluża l-ekoinnovazzjoni. 
Madankollu, is-swieq mhux se jipprovdu r-
riżultati waħedhom. Azzjoni fil-livell tal-
gvern, dak tal-Unjoni u dak tal-Istati 
Membri, hija essenzjali biex tipprovdi l-
aħjar kundizzjonijiet ta' qafas għall-
ekoinnovazzjoni, u b'hekk jiġi stimulat l-
iżvilupp ta’ soluzzjonijiet sostenibbli 

28. L-innovazzjoni biex tittejjeb l-
effiċjenza fir-riżorsi u jonqos l-użu tar-
riżorsi b’mod ġenerali hija meħtieġa fl-
ekonomija kollha biex b’hekk titjieb il-
kompetittività fil-kuntest ta' prezzijiet tar-
riżorsi u dipendenza fuq l-importazzjoni 
dejjem ogħla, ta’ skarsezza u ta’ limiti fil-
provvista. Bħala kontribut għas-sikurezza 
fil-provvista tal-materja prima, għandhom 
jissaħħu s-sħubiji ta’ innovazzjoni bejn l-
industrija u s-settur tal-ġestjoni tal-iskart 
kif ukoll ir-riċerka sabiex materja prima 
importanti għat-teknoloġija tkun tista’ tiġi 
riċiklata. Is-settur tan-negozju, b’reazzjoni 
għas-sinjali regolatorji ġejjin minn 
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teknoloġiċi jew tan-negozju għall-isfidi 
ambjentali.

leġiżlazzjoni ambjentali, huwa l-
katalizzatur ewlieni tal-innovazzjoni, 
inkluża l-ekoinnovazzjoni. Madankollu, is-
swieq mhux se jipprovdu r-riżultati 
waħedhom. Azzjoni fil-livell tal-gvern, dak 
tal-Unjoni u dak tal-Istati Membri, hija 
essenzjali biex tipprovdi l-aħjar 
kundizzjonijiet ta' qafas legali għall-
investimenti u għall-ekoinnovazzjoni, u 
b'hekk jiġi stimulat l-iżvilupp ta’ 
soluzzjonijiet sostenibbli teknoloġiċi jew 
tan-negozju għall-isfidi ambjentali.

Or. en

Emenda 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28. L-innovazzjoni biex tittejjeb l-
effiċjenza fir-riżorsi hija meħtieġa fl-
ekonomija kollha biex b’hekk titjieb il-
kompetittività fil-kuntest ta' prezzijiet tar-
riżorsi dejjem ogħla, ta’ skarsezza u ta’ 
limiti fil-provvista. Is-settur tan-negozju 
huwa l-katalizzatur ewlieni tal-
innovazzjoni, inkluża l-ekoinnovazzjoni. 
Madankollu, is-swieq mhux se jipprovdu r-
riżultati waħedhom. Azzjoni fil-livell tal-
gvern, dak tal-Unjoni u dak tal-Istati 
Membri, hija essenzjali biex tipprovdi l-
aħjar kundizzjonijiet ta' qafas għall-
ekoinnovazzjoni, u b'hekk jiġi stimulat l-
iżvilupp ta’ soluzzjonijiet sostenibbli 
teknoloġiċi jew tan-negozju għall-isfidi 
ambjentali.

28. L-innovazzjoni biex tittejjeb l-
effiċjenza fir-riżorsi hija meħtieġa fl-
ekonomija kollha biex b’hekk titjieb il-
kompetittività fil-kuntest ta' prezzijiet tar-
riżorsi dejjem ogħla, ta’ skarsezza u ta’ 
limiti fil-provvista. Is-settur tan-negozju 
huwa l-katalizzatur ewlieni tal-
innovazzjoni, inkluża l-ekoinnovazzjoni. 
Madankollu, is-swieq mhux se jipprovdu r-
riżultati waħedhom. Azzjoni fil-livell tal-
gvern, dak tal-Unjoni u dak tal-Istati 
Membri, hija essenzjali biex tipprovdi l-
aħjar kundizzjonijiet ta' qafas għall-
ekoinnovazzjoni, u b'hekk jiġi stimulat l-
iżvilupp ta’ soluzzjonijiet sostenibbli 
teknoloġiċi jew tan-negozju għall-isfidi 
ambjentali u l-promozzjoni ta’ patterns 
sostenibbli ta’ użu tar-riżorsi.

Or. en
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Emenda 228
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29. Dan ir-rekwiżit ewlieni biex tiġi 
indirizzata l-isfida ambjentali għandu 
wkoll benefiċċji soċjoekonomiċi 
importanti. Tkabbir potenzjali fl-impjiegi li 
jirriżulta mit-trasformazzjoni għal
ekonomija b'livelli baxxi ta' karbonju u 
effiċjenti fir-riżorsi huwa kruċjali biex 
jinkisbu l-għanijiet tal-Ewropa 2020 għall-
impjiegi. Matul dawn l-aħħar snin, l-
impjieg fis-setturi ta’ teknoloġiji 
ambjentali u tas-servizzi fl-UE kienu qed 
jikbru b'madwar 3 % fis-sena . Is-suq 
globali għall-ekoindustriji huwa stmat li 
jiswa mill-inqas triljun euro, u huwa 
mistenni li kważi jirdoppja matul l-10 snin 
li ġejjin. Kumpaniji Ewropej diġà qiegħdin 
fuq quddiem fil-livell globali fir-riċiklaġġ u 
fl-effiċjenza enerġetika u għandhom jiġu 
mħeġġa li jibbenifikaw minn dan it-tkabbir 
fid-domanda globali, bl-appoġġ mill-Pjan 
ta' Azzjoni għall-Ekoinnovazjoni. 
Pereżempju, is-settur Ewropew tas-sorsi 
rinnovabbli waħdu huwa mistenni li 
jiġġenera iktar minn 400,000 impjieg ġdid 
sal-2020.

29. Dan ir-rekwiżit ewlieni biex tiġi 
indirizzata l-isfida ambjentali għandu 
wkoll benefiċċji soċjoekonomiċi 
importanti. Tkabbir potenzjali fl-impjiegi li 
jirriżulta miż-żieda fil-kompetittività ta’ 
ekonomija b'livelli baxxi ta' karbonju u 
effiċjenti fir-riżorsi huwa kruċjali biex 
jinkisbu l-għanijiet tal-Ewropa 2020 għall-
impjiegi. Matul dawn l-aħħar snin, l-
impjieg fis-setturi ta’ teknoloġiji 
ambjentali u tas-servizzi fl-UE kienu qed 
jikbru b'madwar 3 % fis-sena . Is-suq 
globali għall-ekoindustriji huwa stmat li 
jiswa mill-inqas triljun euro, u huwa 
mistenni li kważi jirdoppja matul l-10 snin 
li ġejjin. Kumpaniji Ewropej diġà qiegħdin 
fuq quddiem fil-livell globali fir-riċiklaġġ u 
fl-effiċjenza enerġetika u għandhom jiġu 
mħeġġa li jibbenifikaw minn dan it-tkabbir 
fid-domanda globali, bl-appoġġ mill-Pjan 
ta' Azzjoni għall-Ekoinnovazjoni. 
Pereżempju, is-settur Ewropew tas-sorsi 
rinnovabbli waħdu huwa mistenni li 
jiġġenera iktar minn 400,000 impjieg ġdid 
sal-2020.

Or. it

Emenda 229
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29. Dan ir-rekwiżit ewlieni biex tiġi 
indirizzata l-isfida ambjentali għandu 

29. Dan ir-rekwiżit ewlieni biex tiġi 
indirizzata l-isfida ambjentali għandu 
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wkoll benefiċċji soċjoekonomiċi 
importanti. Tkabbir potenzjali fl-impjiegi li 
jirriżulta mit-trasformazzjoni għal 
ekonomija b'livelli baxxi ta' karbonju u 
effiċjenti fir-riżorsi huwa kruċjali biex
jinkisbu l-għanijiet tal-Ewropa 2020 għall-
impjiegi. Matul dawn l-aħħar snin, l-
impjieg fis-setturi ta’ teknoloġiji 
ambjentali u tas-servizzi fl-UE kienu qed 
jikbru b'madwar 3 % fis-sena . Is-suq 
globali għall-ekoindustriji huwa stmat li 
jiswa mill-inqas triljun euro, u huwa 
mistenni li kważi jirdoppja matul l-10 snin 
li ġejjin. Kumpaniji Ewropej diġà qiegħdin 
fuq quddiem fil-livell globali fir-riċiklaġġ u 
fl-effiċjenza enerġetika u għandhom jiġu 
mħeġġa li jibbenifikaw minn dan it-tkabbir 
fid-domanda globali, bl-appoġġ mill-Pjan 
ta' Azzjoni għall-Ekoinnovazjoni. 
Pereżempju, is-settur Ewropew tas-sorsi 
rinnovabbli waħdu huwa mistenni li 
jiġġenera iktar minn 400,000 impjieg ġdid 
sal-2020.

wkoll benefiċċji soċjoekonomiċi 
importanti. Tkabbir potenzjali fl-impjiegi li 
jirriżulta mit-trasformazzjoni għal 
ekonomija b'livelli baxxi ta' karbonju u 
effiċjenti fir-riżorsi, sikura u sostenibbli
huwa kruċjali biex jinkisbu l-għanijiet tal-
Ewropa 2020 għall-impjiegi. Matul dawn l-
aħħar snin, l-impjieg fis-setturi ta’ 
teknoloġiji ambjentali u tas-servizzi fl-UE 
kienu qed jikbru b'madwar 3 % fis-sena . 
Is-suq globali għall-ekoindustriji huwa 
stmat li jiswa mill-inqas triljun euro, u 
huwa mistenni li kważi jirdoppja matul l-
10 snin li ġejjin. Kumpaniji Ewropej diġà 
qiegħdin fuq quddiem fil-livell globali fir-
riċiklaġġ u fl-effiċjenza enerġetika u 
għandhom jiġu mħeġġa li jibbenifikaw 
minn dan it-tkabbir fid-domanda globali, 
bl-appoġġ mill-Pjan ta' Azzjoni għall-
Ekoinnovazjoni. Pereżempju, is-settur 
Ewropew tas-sorsi rinnovabbli waħdu 
huwa mistenni li jiġġenera iktar minn 
400,000 impjieg ġdid sal-2020.

Or. en

Emenda 230
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29a. Sabiex dan jinkiseb, l-UE jkollha 
bżonn toħloq u żżomm il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għall-iżvilupp ta’ industriji 
b’bażi bijoloġika, li jinkludi l-garanzija 
ta’ provvista sostenibbli ta' materja prima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jibni fuq l-emenda 28 tar-rapporteur, fejn “ekoindustriji” tiġi sostitwita b’“industriji 
b’bażi bijoloġika”, peress li bl-użu tat-terminu “industriji b’bażi bijoloġika” tiġi appoġġjata 
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l-istrateġija tal-bijoekonomija tal-UE.

Emenda 231
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 
essenzjali sabiex jintlaħqu l-istadji ewlenin 
identifikati għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva b'livelli 
baxxi ta' karbonju. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990, li tintlaħaq 
il-mira ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika se 
tesiġi titjib ħafna aktar mgħaġġel fl-
effiċjenza. Dan hu importanti wkoll fid-
dawl ta' domanda dejjem tikber għall-
enerġija u tad-dibattitu kontinwu dwar il-
kunflitti bejn l-użu tal-art għall-ikel u 
għall-bijoenerġija. F'dan ir-rigward, id-
Direttiva ġdida dwar l-Effiċjenza 
Enerġetika mistennija li tagħmel 
kontribut sinifikanti.

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 
meqjusa essenzjali sabiex jintlaħqu l-
istadji ewlenin identifikati għall-2020 u 
biex jintlaħqu l-objettivi għall-2050. Billi 
bħalissa l-UE qed iżżomm ir-ritmu mixtieq 
biex sal-2020 tnaqqas l-emissjonijiet 
domestiċi tal-GHG b'20 % taħt il-livelli tal-
1990, huwa ta’ dispjaċir li wieħed jinnota 
li l-implimentazzjoni tal-pakkett qed 
tikkawża żieda mhux sostenibbli fl-ispiża 
tal-enerġija u paradossalment qed 
tinkuraġġixxi r-rilaxx tal-karbonju.
Wieħed jittama li d-Direttiva l-ġdida dwar 
l-Effiċjenza Enerġetika tirrimedja b’mod 
sinifikanti din il-problema. Fir-rigward 
tal-użu effiċjenti u sostenibbli tar-riżorsi, 
għandu jittieħed kont, b’mod partikolari, 
tad-dibattitu kontinwu dwar il-kunflitti 
bejn l-użu tal-art għall-ikel u għall-
bijofjuwils.

Or. it

Emenda 232
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 



AM\931425MT.doc 29/69 PE508.027v01-00

MT

essenzjali sabiex jintlaħqu l-istadji ewlenin 
identifikati għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva b'livelli 
baxxi ta' karbonju. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990, li tintlaħaq 
il-mira ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika se 
tesiġi titjib ħafna aktar mgħaġġel fl-
effiċjenza. Dan hu importanti wkoll fid-
dawl ta' domanda dejjem tikber għall-
enerġija u tad-dibattitu kontinwu dwar il-
kunflitti bejn l-użu tal-art għall-ikel u 
għall-bijoenerġija. F'dan ir-rigward, id-
Direttiva ġdida dwar l-Effiċjenza 
Enerġetika mistennija li tagħmel 
kontribut sinifikanti.

essenzjali sabiex jintlaħqu l-istadji ewlenin 
identifikati għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva b'livelli 
baxxi ta' karbonju. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990, li tintlaħaq 
il-mira ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika se 
tesiġi titjib ħafna aktar mgħaġġel fl-
effiċjenza. F'dan ir-rigward, id-Direttiva 
ġdida dwar l-Effiċjenza Enerġetika 
mistennija li tagħmel kontribut 
sinifikanti. Dan hu importanti wkoll fid-
dawl ta' domanda dejjem tikber għall-
enerġija. Barra minn hekk, l-effiċjenza fl-
enerġija għandha tkun sostnuta permezz 
ta’ effiċjenza fir-riżorsi biex tiġi promossa 
d-disponibilità tal-materja prima għal
skopijiet industrijali. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari  lid-dibattitu 
kontinwu dwar il-kunflitti bejn l-użu tal-art 
għall-ikel u għall-bijofjuwils. Huwa 
kruċjali wkoll li jiġi żgurat li r-riżorsi 
mill-injam, inkluż il-bijomassa għall-użu 
tal-enerġija, ikunu mmaniġġjati u użati 
b’mod sostenibbli, filwaqt li  jiġi 
kkunsidrat l-użu kaskata tal-materja 
prima għall-promozzjoni tal-iżvilupp lejn 
bijoekonomija b’użu baxx ta’ karbonju u 
prodotti ta’ valur ogħla.

Or. en

Emenda 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 
essenzjali sabiex jintlaħqu l-istadji ewlenin 
identifikati għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva b'livelli 

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 
essenzjali sabiex jintlaħqu t-tliet miri 
stabbiliti għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva, 
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baxxi ta' karbonju. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990, li tintlaħaq 
il-mira ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika se 
tesiġi titjib ħafna aktar mgħaġġel fl-
effiċjenza. Dan hu importanti wkoll fid-
dawl ta' domanda dejjem tikber għall-
enerġija u tad-dibattitu kontinwu dwar il-
kunflitti bejn l-użu tal-art għall-ikel u 
għall-bijoenerġija. F'dan ir-rigward, id-
Direttiva ġdida dwar l-Effiċjenza 
Enerġetika mistennija li tagħmel kontribut 
sinifikanti.

sostenibbli, b'livelli baxxi ta' karbonju, 
ibbażata fuq provvista għolja ta’ enerġija 
rinnovabbli. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990 u tista’ tikseb 
anki aktar minn dan, l-ilħuq tal-mira ta' 
20 % fl-effiċjenza enerġetika jitlob titjib 
ħafna aktar mgħaġġel fl-effiċjenza. Dan hu 
importanti wkoll fid-dawl ta' domanda 
dejjem tikber għall-enerġija u l-
kompetizzjoni dejjem tiżdied għall-art 
għal skopijiet tal-ikel u l-enerġija. 
Għalhekk, huwa importanti li jiġi żgurat li 
l-bijomassa użata għall-enerġija tkun 
limitata fil-volum għal dak li jista’ jkun 
ipprovdut b’mod sostenibbli fir-rispett tal 
prinċipju tal-"użu kaskata". Billi f’dan ir-
rigward id-Direttiva ġdida dwar l-
Effiċjenza Enerġetika mistennija li tagħti
kontribut sinifikanti, din għandha tiġi 
kkomplimentata billi jiġu stabbiliti 
rekwiżiti għall-użu tal-enerġija tal-
prodotti kollha relatati mal-enerġija li 
jidħlu fis-suq tal-UE.

Or. en

Emenda 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 
essenzjali sabiex jintlaħqu l-istadji ewlenin 
identifikati għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva b'livelli 
baxxi ta' karbonju. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990, li tintlaħaq 
il-mira ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika se 

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 
essenzjali sabiex jintlaħqu l-istadji ewlenin 
identifikati għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva b'livelli 
baxxi ta' karbonju. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990, li tintlaħaq 
il-mira ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika se 
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tesiġi titjib ħafna aktar mgħaġġel fl-
effiċjenza. Dan hu importanti wkoll fid-
dawl ta' domanda dejjem tikber għall-
enerġija u tad-dibattitu kontinwu dwar il-
kunflitti bejn l-użu tal-art għall-ikel u 
għall-bijoenerġija. F'dan ir-rigward, id-
Direttiva ġdida dwar l-Effiċjenza 
Enerġetika mistennija li tagħmel kontribut 
sinifikanti.

tesiġi titjib ħafna aktar mgħaġġel fl-
effiċjenza. Dan hu importanti wkoll fid-
dawl ta' domanda dejjem tikber għall-
enerġija. F'dan ir-rigward, id-Direttiva 
ġdida dwar l-Effiċjenza Enerġetika 
mistennija li tagħmel kontribut sinifikanti.

Or. de

Emenda 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 
essenzjali sabiex jintlaħqu l-istadji ewlenin 
identifikati għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva b'livelli 
baxxi ta' karbonju. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990, li tintlaħaq 
il-mira ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika se 
tesiġi titjib ħafna aktar mgħaġġel fl-
effiċjenza. Dan hu importanti wkoll fid-
dawl ta' domanda dejjem tikber għall-
enerġija u tad-dibattitu kontinwu dwar il-
kunflitti bejn l-użu tal-art għall-ikel u 
għall-bijoenerġija. F'dan ir-rigward, id-
Direttiva ġdida dwar l-Effiċjenza 
Enerġetika mistennija li tagħmel kontribut 
sinifikanti.

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 
essenzjali sabiex jintlaħqu l-istadji ewlenin 
identifikati għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva b'livelli 
baxxi ta' karbonju. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990, li tintlaħaq 
il-mira ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika se 
tesiġi titjib ħafna aktar mgħaġġel fl-
effiċjenza. Dan hu importanti wkoll fid-
dawl ta' domanda dejjem tikber għall-
enerġija u l-kompetizzjoni dejjem tiżdied 
għall-art għal skopijiet tal-ikel u l-
enerġija. Għalhekk, huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-bijomassa użata għall-
enerġija tkun limitata fil-volum għal dak 
li jista’ jkun ipprovdut b’mod sostenibbli 
u li l-bijomassa tintuża kemm jista’ jkun 
b’mod effiċjenti billi jiġi applikat il-
prinċipju tal-"użu kaskata". F'dan ir-
rigward, id-Direttiva ġdida dwar l-
Effiċjenza Enerġetika mistennija li tagħmel 
kontribut sinifikanti.
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Or. en

Emenda 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. L-
UE teħtieġ li taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima 
u l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE teħtieġ li tqis l-
alternattivi ta’ politika biex twettaq it-
tnaqqis stabbilit fil-Pjan Direzzjonali għal 
Ekonomija b'Livelli Baxxi ta' Karbonju 
għall-perjodu ta’ wara l-2020. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet tkompli tkun pillastru ċentrali 
tal-politika tal-UE dwar il-klima għal wara 
l-2020.

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE tikseb 
ir-riżultat tal-impenji tagħha u tilħaq l-
objettiv li tnaqqas l-emissjonijiet tal-GHG 
bi 80-95% sal-2050. Jeħtieġ li l-UE
urġentement taqbel dwar il-passi li jmiss 
lejn qafas ġdid dwar il-klima u l-enerġija 
għal wara l-2020 bi tliet miri legalment 
vinkolanti għal tnaqqis fl-emissjonijiet, l-
effiċjenza fl-enerġija u l-enerġija 
rinnovabbli sabiex tħejji ruħha għal 
impenn attiv fin-negozjati internazzjonali 
dwar ftehim legalment vinkolanti ġdid sal-
2015, iżda wkoll biex tipprovdi lill-Istati 
Membri u lill-industrija qafas legali ċar 
biex jagħmlu l-investimenti meħtieġa fuq 
medda ta' żmien medja u twila. Għalhekk 
jeħtieġ li l-UE tqis l-alternattivi ta’ politika 
biex twettaq it-tnaqqis stabbilit fil-Pjan 
Direzzjonali għal Ekonomija b'Livelli 
Baxxi ta' Karbonju għall-perjodu ta’ wara 
l-2020 f’konformità mal-istadji ewlenin 
proposti u x-xjenza l-aktar reċenti. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom, stadji ewlenin u miri għas-
snin 2030, 2040 u 2050. Minbarra dan, 
jeħtieġ li l-Istati Membri jiżviluppaw u 
jistabbilixxu strateġiji ta' żvilupp fit-tul, 
kosteffettivi u b'livelli baxxi ta' karbonju 
mmirati biex jiksbu l-għan tal-UE ta’ 
dekarbonizzazzjoni sa nofs is-seklu, meta 
mqabbel mal-1990, bħala parti minn sforz 
biex tiġi limitata ż-żieda fit-temperatura 
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medja għal taħt iż-2°C. Is-Sistema tal-UE 
tan-Negozjar tal-Emissjonijiet tkompli tkun 
pillastru ċentrali tal-politika tal-UE dwar 
il-klima għal wara l-2020 u jeħtieġ li tiġi 
riformata strutturalment biex jiġu 
inċentivizzati l-investimenti f’teknoloġiji 
b’użu baxx ta’ karbonju u t-teknoloġiji 
sostenibbli Sabiex taqdi l-impenji 
internazzjonali tagħha, l-UE jeħtieġ li 
tappoġġja b’mod sostanzjali l-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fl-isforzi tagħhom biex itaffu 
t-tibdil fil-klima permezz tal-bini ta' 
kapaċitajiet, l-għajnuna finanzjarja u t-
trasferiment tal-enerġija.

Or. en

Emenda 237
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. L-
UE teħtieġ li taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima 
u l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE teħtieġ li tqis l-
alternattivi ta’ politika biex twettaq it-
tnaqqis stabbilit fil-Pjan Direzzjonali għal 
Ekonomija b'Livelli Baxxi ta' Karbonju 
għall-perjodu ta’ wara l-2020. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. 
Jeħtieġ li l-UE taqbel dwar il-passi li jmiss 
sabiex tħejji ruħha għan-negozjati 
internazzjonali dwar ftehim legalment 
globalment vinkolanti ġdid, bil-għan li 
tipprovdi lill-Istati Membri u lill-industrija 
qafas ċar biex jagħmlu l-investimenti 
meħtieġa fuq medda ta' żmien medja u 
twila. Il-Pjan direzzjonali dwar l-Enerġija 
sal-2050 u l-White Paper dwar it-trasport 
jeħtieġ li jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
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Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet tkompli tkun pillastru 
ċentrali tal-politika tal-UE dwar il-klima 
għal wara l-2020.

bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet probabbilment tkompli tkun 
wieħed mill-istrumenti ewlenin tal-politika 
tal-UE dwar il-klima għal wara l-2020.

Or. it

Emenda 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. L-
UE teħtieġ li taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima 
u l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE teħtieġ li tqis l-
alternattivi ta’ politika biex twettaq it-
tnaqqis stabbilit fil-Pjan Direzzjonali għal 
Ekonomija b'Livelli Baxxi ta' Karbonju 
għall-perjodu ta’ wara l-2020. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. 
Jeħtieġ li l-UE taqbel dwar il-passi li jmiss 
fuq il-bażi tad-diskussjoni li jmiss dwar il-
qafas għall-politiki tal-klima u l-enerġija 
tal-2030 sabiex tħejji ruħha għan-negozjati 
internazzjonali dwar ftehim legalment 
vinkolanti ġdid, iżda wkoll biex tipprovdi 
lill-Istati Membri u lill-industrija qafas ċar 
biex jagħmlu l-investimenti meħtieġa fuq 
medda ta' żmien medja. Għalhekk, jeħtieġ 
li l-UE tqis l-alternattivi ta’ politika li 
għandhom jiġu proposti mill-
Kummissjoni f’dan ir-rigward. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
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b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet tkompli tkun pillastru ċentrali 
tal-politika tal-UE dwar il-klima għal wara 
l-2020.

jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet tkompli tkun pillastru ċentrali 
tal-politika tal-UE dwar il-klima għal wara 
l-2020.

Or. en

Emenda 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. L-
UE teħtieġ li taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima u 
l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE teħtieġ li tqis l-
alternattivi ta’ politika biex twettaq it-
tnaqqis stabbilit fil-Pjan Direzzjonali għal 
Ekonomija b'Livelli Baxxi ta' Karbonju 
għall-perjodu ta’ wara l-2020. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. 
Jeħtieġ li l-UE taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima u 
l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE għandha timpenja 
ruħha mingħajr dewmien għal qafas għal 
politika tal-enerġija u l-klima għall-2030 
abbażi ta’ miri vinkolanti għall-
emissjonijiet tal-gassijiet serra, enerġija 
sostenibbli u effiċjenza fl-enerġija.  Il-
Pjan direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 
u l-White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
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emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet tkompli tkun pillastru ċentrali 
tal-politika tal-UE dwar il-klima għal wara 
l-2020.

jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet tkompli tkun pillastru ċentrali 
tal-politika tal-UE dwar il-klima għal wara 
l-2020.

Or. de

Emenda 240
João Ferreira

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. L-
UE teħtieġ li taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima u 
l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE teħtieġ li tqis l-
alternattivi ta’ politika biex twettaq it-
tnaqqis stabbilit fil-Pjan Direzzjonali għal 
Ekonomija b'Livelli Baxxi ta' Karbonju 
għall-perjodu ta’ wara l-2020. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. L-
UE teħtieġ li taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima u 
l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE teħtieġ li tqis l-
alternattivi ta’ politika biex twettaq it-
tnaqqis stabbilit fil-Pjan Direzzjonali għal 
Ekonomija b'Livelli Baxxi ta' Karbonju 
għall-perjodu ta’ wara l-2020. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, 
ekonomikament vijabbli u b'livelli baxxi 
ta' karbonju mmirati biex jiksbu l-għan tal-
UE li tnaqqas l-emissjonijiet ta' GHG bi 
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nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet tkompli tkun pillastru 
ċentrali tal-politika tal-UE dwar il-klima 
għal wara l-2020.

80 % sa 95 % sa nofs is-seklu, meta 
mqabbel mal-1990, bħala parti minn sforz 
biex tiġi limitata ż-żieda fit-temperatura 
medja għal taħt iż-2°C.

Or. pt

Emenda 241
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. L-
UE teħtieġ li taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima u 
l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE teħtieġ li tqis l-
alternattivi ta’ politika biex twettaq it-
tnaqqis stabbilit fil-Pjan Direzzjonali għal 
Ekonomija b'Livelli Baxxi ta' Karbonju 
għall-perjodu ta’ wara l-2020. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. L-
UE teħtieġ li taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima u 
l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE teħtieġ li tqis l-
alternattivi ta’ politika biex twettaq it-
tnaqqis stabbilit fil-Pjan Direzzjonali għal 
Ekonomija b'Livelli Baxxi ta' Karbonju 
għall-perjodu ta’ wara l-2020. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
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żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet tkompli tkun pillastru ċentrali 
tal-politika tal-UE dwar il-klima għal wara 
l-2020.

żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Fl-istess ħin, għandhom isiru 
kontrolli kontrolli regolari biex jiġi 
determinat jekk dan l-objettiv jistax 
realistikament jintlaħaq. Is-Sistema tal-
UE tan-Negozjar tal-Emissjonijiet tkompli 
tkun pillastru ċentrali tal-politika tal-UE 
dwar il-klima għal wara l-2020.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li l-mira ffukata ta’ żewġ gradi ma tintlaħaqx, il-miżuri ta’ politika li ma jkunux 
irnexxew għandhom jiġu rtirati biex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-piż minn fuq l-iżvilupp 
ekonomiku tal-Ewropa.

Emenda 242
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. L-
UE teħtieġ li taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima u 
l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE teħtieġ li tqis l-
alternattivi ta’ politika biex twettaq it-
tnaqqis stabbilit fil-Pjan Direzzjonali għal 
Ekonomija b'Livelli Baxxi ta' Karbonju 
għall-perjodu ta’ wara l-2020. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-

31. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-GHG sabiex l-UE twettaq 
is-sehem ġust tagħha fl-isforzi globali. L-
UE teħtieġ li taqbel dwar il-passi li jmiss 
fir-rigward tal-qafas tagħha dwar il-klima u 
l-enerġija għal wara l-2020 sabiex tħejji 
ruħha għan-negozjati internazzjonali dwar 
ftehim legalment vinkolanti ġdid, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri u 
lill-industrija qafas ċar biex jagħmlu l-
investimenti meħtieġa fuq medda ta' żmien 
medja Għalhekk l-UE teħtieġ li tqis l-
alternattivi ta’ politika biex twettaq it-
tnaqqis stabbilit fil-Pjan Direzzjonali għal 
Ekonomija b'Livelli Baxxi ta' Karbonju 
għall-perjodu ta’ wara l-2020. Il-Pjan 
direzzjonali dwar l-Enerġija sal-2050 u l-
White Paper dwar it-trasport jeħtieġ li 
jkunu msejsa fuq oqfsa ta' politika 
b'saħħithom. Minbarra dan, jeħtieġ li l-
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Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet tkompli tkun pillastru ċentrali 
tal-politika tal-UE dwar il-klima għal wara 
l-2020.

Istati Membri jiżviluppaw u jistabbilixxu 
strateġiji ta' żvilupp fit-tul, kosteffettivi u 
b'livelli baxxi ta' karbonju mmirati biex 
jiksbu l-għan tal-UE li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80 % sa 95 % sa 
nofs is-seklu, meta mqabbel mal-1990, 
bħala parti minn sforz biex tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C. Is-Sistema tal-UE tan-Negozjar tal-
Emissjonijiet tkompli tkun pillastru ċentrali 
tal-politika tal-UE dwar il-klima għal wara 
l-2020. Għandhom jittieħdu miżuri 
strutturali biex jikkoreġu d-defiċjenzi u l-
iżbilanċi osservati fil-funzjonament tas-
Sistema tan-Negozjar tal-Emissjonijiet fl-
istadji bikrija tal-operazzjoni tagħha.

Or. es

Emenda 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33. Se jittieħdu wkoll miżuri biex titjieb 
aktar il-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti 
u s-servizzi fis-suq tal-UE matul iċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja tagħhom permezz ta’ miżuri 
biex tiżdied il-provvista ta’ prodotti u ta’ 
servizzi sostenibbli mil-lat ambjentali u 
biex tiġi stimulata bidla sinifikanti fid-
domanda tal-konsumatur għal dawn il-
prodotti. Dan se jinkiseb bl-użu ta’ taħlita 
bbilanċjata ta’ inċentivi għall-konsumaturi 
u għan-negozji, inklużi l-SMEs, ta’ 
strumenti bbażati fuq is-suq u ta’ 
regolamenti sabiex jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali tal-operazzjonijiet u l-prodotti 
tagħhom. Il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-
prodotti bħad-Direttivi dwar l-Ekodisinn u 
dwar it-Tikketta Enerġetika u r-
Regolament dwar l-Ekotikketta se jiġu 
analizzati bl-għan li titjieb il-prestazzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-
prodotti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, u

33. Xi strumenti ta’ politika eżistenti 
rigward il-produzzjoni u l-konsum huma 
limitati fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tagħhom. Hemm il-ħtieġa li jsir qafas li 
jagħti sinjali xierqa lill-produtturi u lill-
konsumaturi biex jiġu promossi kemm l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u kemm l-
ekonomija ċirkulari. Se jittieħdu wkoll 
miżuri biex titjieb aktar il-prestazzjoni 
ambjentali tal-prodotti u s-servizzi fis-suq 
tal-UE matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja 
tagħhom permezz ta’ miżuri biex tiżdied il-
provvista ta’ prodotti u ta’ servizzi 
sostenibbli mil-lat ambjentali u biex tiġi 
stimulata bidla sinifikanti fid-domanda tal-
konsumatur għal dawn il-prodotti. Dan se 
jinkiseb bl-użu ta’ taħlita bbilanċjata ta’ 
inċentivi għall-konsumaturi u għan-
negozji, inklużi l-SMEs, ta’ strumenti 
bbażati fuq is-suq u ta’ regolamenti sabiex 
jitnaqqsu l-impatti ambjentali tal-
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b'hekk jiġi żgurat qafas aktar koerenti 
għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli 
fl-UE.

operazzjonijiet u l-prodotti tagħhom. Il-
konsumaturi għandhom jirċievu tagħrif 
eżatt u affidabbli dwar il-prodotti li huma 
jixtru, inkluż fir-rikward tad-
dikjarazzjonijiet ambjentali. Għandhom 
jiġu appoġġjati wkoll il-mudelli ta' 
negozju effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
bħalma huma s-sistemi ta’ servizz dwar il-
prodott, inkluż il-kiri ta’ prodotti. Il-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-prodotti 
bħad-Direttivi dwar l-Ekodisinn u dwar it-
Tikketta Enerġetika u r-Regolament dwar 
l-Ekotikketta se jiġu analizzati bl-għan li 
titjieb il-prestazzjoni ambjentali u l-
effiċjenza fir-riżorsi tal-prodotti matul iċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom, u jiġu indirizzati 
d-dispożizzjonijiet eżistenti permezz ta’
qafas leġiżlattiv aktar koerenti għall-
produzzjoni u l-konsum sostenibbli fl-UE.
Dan il-qafas leġiżlattiv appoġġjat mill-
indikaturi taċ-ċiklu tal-ħajja jkun 
jindirizza l-frammentazzjoni u l-
limitazzjonijet tal-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-acquis eżistenti dwar Produzzjoni u 
Konsum Sostenibbli (PKS), u jidentifika u 
jimla l-lakuni li hemm fil-politika, l-
inċentivi u l-leġiżlazzjoni biex jiġu żgurati 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni 
ambjentali tal-prodotti.

Or. en

Emenda 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33. Se jittieħdu wkoll miżuri biex titjieb 
aktar il-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti 
u s-servizzi fis-suq tal-UE matul iċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja tagħhom permezz ta’ miżuri 
biex tiżdied il-provvista ta’ prodotti u ta’ 
servizzi sostenibbli mil-lat ambjentali u 

33. Se jittieħdu wkoll miżuri u jiġu 
stabbiliti miri biex titjieb aktar il-
prestazzjoni ambjentali tal-prodotti u s-
servizzi fis-suq tal-UE matul iċ-ċiklu kollu 
tal-ħajja tagħhom permezz ta’ miżuri biex 
tiżdied il-provvista ta’ prodotti u ta’ 
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biex tiġi stimulata bidla sinifikanti fid-
domanda tal-konsumatur għal dawn il-
prodotti. Dan se jinkiseb bl-użu ta’ taħlita 
bbilanċjata ta’ inċentivi għall-konsumaturi 
u għan-negozji, inklużi l-SMEs, ta’ 
strumenti bbażati fuq is-suq u ta’ 
regolamenti sabiex jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali tal-operazzjonijiet u l-prodotti 
tagħhom. Il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-
prodotti bħad-Direttivi dwar l-Ekodisinn u 
dwar it-Tikketta Enerġetika u r-
Regolament dwar l-Ekotikketta se jiġu 
analizzati bl-għan li titjieb il-prestazzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-
prodotti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, u 
b'hekk jiġi żgurat qafas aktar koerenti 
għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli 
fl-UE.

servizzi sostenibbli mil-lat ambjentali u 
biex tiġi stimulata bidla sinifikanti fid-
domanda tal-konsumatur għal dawn il-
prodotti. Dan se jinkiseb bl-użu ta’ taħlita 
bbilanċjata ta’ inċentivi għall-konsumaturi 
u għan-negozji, inklużi l-SMEs, ta’ 
strumenti bbażati fuq is-suq u ta’ 
regolamenti sabiex jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali tal-operazzjonijiet u l-prodotti 
tagħhom. Il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-
prodotti bħad-Direttivi dwar l-Ekodisinn u 
dwar it-Tikketta Enerġetika u r-
Regolament dwar l-Ekotikketta se jiġu 
analizzati bl-għan li titjieb il-prestazzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-
prodotti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, u
b'hekk jiġu żgurati qafas aktar koerenti 
għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli 
fl-UE u ċ-ċaqliqa lejn ekonomija ċirkulari 
restawrattiva. L-obbligu ta’ għoti ta’ 
rendikont tal-produtturi se jiġi msaħħaħ 
billi jiġu estiżi l-perjodi ta’ garanzija għal 
ċerti gruppi ta’ prodotti. Bil-għan li lill-
konsumaturi u lill-utenti aħħarija 
jingħatalhom tagħrif komparattiv u 
affidabbli, għandha tiġi rikjesta 
metodoloġija standardizzata għat-tikkettar 
tal-prodotti. 

Or. en

Emenda 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

34. Peress li 80 % tal-impatti ambjentali 
kollha relatati mal-prodotti huma 
determinati matul il-fażi tad-disinn 
tagħhom, il-qafas tal-politika tal-UE 
għandu jiżgura li l-prodotti prijoritarji 
mqiegħda fis-suq tal-UE huma 
“ekodisinjati” bil-ħsieb li jottimizzaw l-

34. Peress li 80 % tal-impatti ambjentali 
kollha relatati mal-prodotti huma 
determinati matul il-fażi tad-disinn 
tagħhom, il-qafas tal-politika tal-UE 
għandu jiżgura li l-prodotti prijoritarji 
mqiegħda fis-suq tal-UE huma 
“ekodisinjati” bil-ħsieb li jottimizzaw l-
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effiċjenza fir-riżorsi u l-materjal, billi 
jindirizzaw, inter alia, ir-riċiklabbiltà, il-
kontenut riċiklat u d-durabbiltà. Għandu 
jkun possibbli li dawn ir-rekwiżiti jiġu 
implimentati u li jkunu jistgħu jiġu 
infurzati. L-isforzi se jkunu intensifikati 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jitneħħa x-xkiel għall-ekoinnovazzjoni u 
jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-
ekoindustriji tal-Ewropa, u b'hekk jiġu 
ġġenerati benefiċċji għall-impjiegi 
ekoloġiċi u għat-tkabbir.

effiċjenza fir-riżorsi u l-materjal, billi 
jindirizzaw, inter alia d-durabbiltà, ir-
riparabbiltà, ir-riċiklabbiltà, l-użu tal-
kontenut riċiklat u ż-żarmar. Fil-ġejjieni ’l 
bogħod, il-prodotti u l-partijiet tagħhom 
għandhom isiru minn għejun sostenibbli, 
iddisinjati biex jintużaw mill-ġdid u biex 
ikunu riċiklabbli kompletament.  Għandu 
jkun possibbli li dawn ir-rekwiżiti jiġu 
implimentati u li jkunu jistgħu jiġu 
infurzati. L-isforzi se jkunu intensifikati 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jitneħħa x-xkiel għall-ekoinnovazzjoni, 
biex jiżdiedu kemm it-tagħrif tal-
konsumatur kif ukoll is-sensibilità tiegħu
u jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-
ekoindustriji tal-Ewropa, u b'hekk jiġu 
ġġenerati benefiċċji għall-impjiegi 
ekoloġiċi u għat-tkabbir.

Or. en

Emenda 246
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

34. Peress li 80 % tal-impatti ambjentali 
kollha relatati mal-prodotti huma 
determinati matul il-fażi tad-disinn 
tagħhom, il-qafas tal-politika tal-UE 
għandu jiżgura li l-prodotti prijoritarji 
mqiegħda fis-suq tal-UE huma
“ekodisinjati” bil-ħsieb li jottimizzaw l-
effiċjenza fir-riżorsi u l-materjal, billi 
jindirizzaw, inter alia, ir-riċiklabbiltà, il-
kontenut riċiklat u d-durabbiltà. Għandu 
jkun possibbli li dawn ir-rekwiżiti jiġu
implimentati u li jkunu jistgħu jiġu 
infurzati. L-isforzi se jkunu intensifikati 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jitneħħa x-xkiel għall-ekoinnovazzjoni u 
jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-

34. Peress li 80 % tal-impatti ambjentali 
kollha relatati mal-prodotti huma 
determinati matul il-fażi tad-disinn 
tagħhom, il-qafas tal-politika tal-UE 
għandu jiżgura li l-prodotti prijoritarji 
mqiegħda fis-suq tal-UE jirrispettaw l-
ambjent, bil-ħsieb li jottimizzaw l-
effiċjenza fir-riżorsi u l-materjal, billi 
jindirizzaw, inter alia, ir-riċiklabbiltà, il-
kontenut riċiklat u d-durabbiltà. Għandu 
jkun possibbli li dawn ir-rekwiżiti jiġu 
implimentati u li jkunu jistgħu jiġu 
infurzati. L-isforzi se jkunu intensifikati 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jitneħħa x-xkiel għall-ekoinnovazzjoni u 
jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-
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ekoindustriji tal-Ewropa, u b'hekk jiġu 
ġġenerati benefiċċji għall-impjiegi 
ekoloġiċi u għat-tkabbir.

ekoindustriji tal-Ewropa, u b'hekk jiġu 
ġġenerati benefiċċji għall-impjiegi 
ekoloġiċi u għat-tkabbir.

Or. fr

Emenda 247
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

34. Peress li 80 % tal-impatti ambjentali 
kollha relatati mal-prodotti huma 
determinati matul il-fażi tad-disinn 
tagħhom, il-qafas tal-politika tal-UE 
għandu jiżgura li l-prodotti prijoritarji 
mqiegħda fis-suq tal-UE huma
“ekodisinjati” bil-ħsieb li jottimizzaw l-
effiċjenza fir-riżorsi u l-materjal, billi 
jindirizzaw, inter alia, ir-riċiklabbiltà, il-
kontenut riċiklat u d-durabbiltà. Għandu 
jkun possibbli li dawn ir-rekwiżiti jiġu 
implimentati u li jkunu jistgħu jiġu 
infurzati. L-isforzi se jkunu intensifikati 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jitneħħa x-xkiel għall-ekoinnovazzjoni u 
jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-
ekoindustriji tal-Ewropa, u b'hekk jiġu 
ġġenerati benefiċċji għall-impjiegi 
ekoloġiċi u għat-tkabbir.

34. Peress li 80 % tal-impatti ambjentali 
kollha relatati mal-prodotti huma 
determinati matul il-fażi tad-disinn 
tagħhom, il-qafas tal-politika tal-UE 
għandu jaġixxi bħala inċentiv biex il-
prodotti prijoritarji mqiegħda fis-suq tal-
UE jkunu “ekodisinjati” bil-ħsieb li 
jottimizzaw l-effiċjenza fir-riżorsi u l-
materjal, billi jindirizzaw, inter alia, ir-
riċiklabbiltà, il-kontenut riċiklat u d-
durabbiltà. Għandu jkun possibbli li dawn 
ir-rekwiżiti jiġu implimentati u li jkunu 
jistgħu jiġu infurzati. L-isforzi se jkunu 
intensifikati fil-livell tal-UE u dak 
nazzjonali biex jitneħħa x-xkiel għall-
ekoinnovazzjoni u jiġi sfruttat il-potenzjal 
sħiħ tal-ekoindustriji tal-Ewropa, u b'hekk 
jiġu ġġenerati benefiċċji għall-impjiegi 
ekoloġiċi u għat-tkabbir.

Or. it

Emenda 248
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

34. Peress li 80 % tal-impatti ambjentali 
kollha relatati mal-prodotti huma 
determinati matul il-fażi tad-disinn 
tagħhom, il-qafas tal-politika tal-UE 
għandu jiżgura li l-prodotti prijoritarji 
mqiegħda fis-suq tal-UE huma 
“ekodisinjati” bil-ħsieb li jottimizzaw l-
effiċjenza fir-riżorsi u l-materjal, billi 
jindirizzaw, inter alia, ir-riċiklabbiltà, il-
kontenut riċiklat u d-durabbiltà. Għandu 
jkun possibbli li dawn ir-rekwiżiti jiġu 
implimentati u li jkunu jistgħu jiġu 
infurzati. L-isforzi se jkunu intensifikati 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jitneħħa x-xkiel għall-ekoinnovazzjoni u 
jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-
ekoindustriji tal-Ewropa, u b'hekk jiġu 
ġġenerati benefiċċji għall-impjiegi 
ekoloġiċi u għat-tkabbir.

34. Peress li 80 % tal-impatti ambjentali 
kollha relatati mal-prodotti huma 
determinati matul il-fażi tad-disinn 
tagħhom, il-qafas tal-politika tal-UE 
għandu jiżgura li l-prodotti prijoritarji 
mqiegħda fis-suq tal-UE huma 
“ekodisinjati” bil-ħsieb li jottimizzaw l-
effiċjenza fir-riżorsi u l-materjal, billi 
jindirizzaw, inter alia, ir-riċiklabbiltà, il-
kontenut riċiklat u d-durabbiltà. Għandu 
jkun possibbli li dawn ir-rekwiżiti jiġu 
implimentati u li jkunu jistgħu jiġu 
infurzati. L-isforzi se jkunu intensifikati 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jitneħħa x-xkiel għall-ekoinnovazzjoni u 
jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-
ekoindustriji tal-Ewropa, u b'hekk jiġu 
ġġenerati benefiċċji għall-impjiegi 
ekoloġiċi u għat-tkabbir. Tali miżuri ma 
għandhomx, madankollu, jirriżultaw fil-
projbizzjoni ta’ prodotti. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni fuq il-bozoz tad-dawl kienet mifhuma ħażin minn ħafna konsumaturi. L-appoġġ 
u s-sussidji għal prodotti li jkunu ta’ ġid għall-ambjent bħala alternattiva għal prodotti ta’ 
ħsara huma aħjar minn sempliċi projbizzjonijiet.

Emenda 249
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

35. Jiġi stabbilit qafas għal azzjoni li jtejjeb 
aspetti tal-effiċjenza fir-riżorsi li jmorru lil 
hinn mill-emissjonijiet tal-GHG u l-
enerġija, jiġu stabbiliti miri biex jitnaqqas 
l-impatt ambjentali kumplessiv tal-konsum, 

35. Jiġi stabbilit qafas għal azzjoni li jtejjeb 
aspetti tal-effiċjenza fir-riżorsi li jmorru lil 
hinn mill-emissjonijiet tal-GHG u l-
enerġija, jiġu stabbiliti miri biex jitnaqqas 
l-impatt ambjentali kumplessiv tal-konsum, 
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b'mod partikolari fis-setturi tal-ikel, tad-
djar u tal-mobbiltà. Flimkien, dawn 
jirrappreżentaw kważi 80 % tal-impatti 
ambjentali tal-konsum. L-eżitu ta' Rio+20 
irrikonoxxa l-ħtieġa li jitnaqqas b’mod 
sinifikanti t-telf u l-ħela ta' wara l-ħsad u 
oħrajn mill-ikel kif ukoll l-iskart tul il-
katina kollha tal-provvista tal-ikel.

b'mod partikolari fis-setturi tal-ikel, tad-
djar u tal-mobbiltà. Flimkien mal-
industrija, dawn is-setturi jirrappreżentaw 
proporzjoni sostanzjali tal-impatti 
ambjentali. L-eżitu ta' Rio+20 irrikonoxxa 
l-ħtieġa li jitnaqqas b’mod sinifikanti t-telf 
u l-ħela ta' wara l-ħsad u oħrajn mill-ikel 
kif ukoll l-iskart tul il-katina kollha tal-
provvista tal-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anke l-industrija tuża l-enerġija u dan jirriżulta fl-impatt ambjentali tagħha. Din il-kjarifika 
tidher meħtieġa, peress li t-terminu ‘konsumatur’ ma jintużax b’mod konsistenti fl-UE kolla.

Emenda 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

35. Jiġi stabbilit qafas għal azzjoni li jtejjeb 
aspetti tal-effiċjenza fir-riżorsi li jmorru lil 
hinn mill-emissjonijiet tal-GHG u l-
enerġija, jiġu stabbiliti miri biex jitnaqqas 
l-impatt ambjentali kumplessiv tal-konsum, 
b'mod partikolari fis-setturi tal-ikel, tad-
djar u tal-mobbiltà. Flimkien, dawn 
jirrappreżentaw kważi 80 % tal-impatti 
ambjentali tal-konsum. L-eżitu ta' Rio+20 
irrikonoxxa l-ħtieġa li jitnaqqas b’mod 
sinifikanti t-telf u l-ħela ta' wara l-ħsad u 
oħrajn mill-ikel kif ukoll l-iskart tul il-
katina kollha tal-provvista tal-ikel.

35. Jiġi stabbilit qafas għal azzjoni li jtejjeb 
aspetti tal-effiċjenza fir-riżorsi li jmorru lil 
hinn mill-emissjonijiet tal-GHG u l-
enerġija, jiġu stabbiliti miri biex jitnaqqas 
l-impatt ambjentali kumplessiv tal-konsum, 
b'mod partikolari fis-setturi tal-ikel, tad-
djar u tal-mobbiltà. Flimkien, dawn 
jirrappreżentaw kważi 80 % tal-impatti 
ambjentali tal-konsum. L-eżitu ta' Rio+20 
irrikonoxxa l-ħtieġa li jitnaqqas b’mod 
sinifikanti t-telf u l-ħela ta' wara l-ħsad u 
oħrajn mill-ikel kif ukoll l-iskart tul il-
katina kollha tal-provvista tal-ikel. Il-
Kummissjoni għandha għalhekk 
tippreżenta strateġija komprensiva biex 
tiġi miġġielda l-ħela tal-ikel bla bżonn u 
tagħti appoġġ attiv lill-Istati Membri fil-
ġlieda kontra l-ġenerazzjoni ta' skart 
eċċessiv.

Or. de
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Emenda 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

35. Jiġi stabbilit qafas għal azzjoni li jtejjeb 
aspetti tal-effiċjenza fir-riżorsi li jmorru lil 
hinn mill-emissjonijiet tal-GHG u l-
enerġija, jiġu stabbiliti miri biex jitnaqqas 
l-impatt ambjentali kumplessiv tal-konsum, 
b'mod partikolari fis-setturi tal-ikel, tad-
djar u tal-mobbiltà. Flimkien, dawn 
jirrappreżentaw kważi 80 % tal-impatti 
ambjentali tal-konsum. L-eżitu ta' Rio+20 
irrikonoxxa l-ħtieġa li jitnaqqas b’mod 
sinifikanti t-telf u l-ħela ta' wara l-ħsad u 
oħrajn mill-ikel kif ukoll l-iskart tul il-
katina kollha tal-provvista tal-ikel.

35. Jiġi stabbilit qafas għal azzjoni li jtejjeb 
aspetti tal-effiċjenza fir-riżorsi li jmorru lil 
hinn mill-emissjonijiet tal-GHG u l-
enerġija, il-qisien u l-miri għall-impronta 
fuq l-art, l-impronta fuq l-ilma, l-
impronta fuq il-materjali kif ukoll għall-
impronta tal-karbonju jeħtieġ li jiġu 
adottati sal-2015. Tal-inqas wieħed minn 
dawn l-indikaturi għandu jkun parti mis-
Semestru Ewropew sal-2015. Barra minn 
hekk, jiġu stabbiliti miri biex jitnaqqas l-
impatt ambjentali kumplessiv tal-konsum, 
b'mod partikolari fis-setturi tal-ikel, tad-
djar u tal-mobbiltà. Flimkien, dawn 
jirrappreżentaw kważi 80 % tal-impatti 
ambjentali tal-konsum. L-eżitu ta' Rio+20 
irrikonoxxa l-ħtieġa li jitnaqqas b’mod 
sinifikanti t-telf u l-ħela ta' wara l-ħsad u 
oħrajn mill-ikel kif ukoll l-iskart tul il-
katina kollha tal-provvista tal-ikel.

Or. en

Emenda 252
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 35a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

35a. L-użu ta’ ċereali li jistgħu jittieklu 
mill-bniedem biex jintemgħu l-annimali 
tal-biedja huwa ineffiċjenti fl-użu tar-
riżorsi peress li ħafna mill-valur nutrittiv 
tagħhom jintilef waqt il-konverżjoni minn 
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materja tal-pjanti għal materja tal-
annimali. Dan huwa użu ta’ ħela kemm 
ta’ dawn l-għelejjel u kemm tal-art, l-ilma 
u l-enerġija użati biex jitkabbru.

Or. en

Emenda 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

36. Minbarra r-rekwiżiti obbligatorji tal-
akkwist pubbliku ekoloġiku għal ċerti 
kategoriji ta' prodotti, il-biċċa kbira tal-
Istati Membri adottaw pjanijiet ta' azzjoni 
volontarji u bosta ffissaw miri għal gruppi 
ta' prodotti speċifiċi. Madankollu, hemm 
lok konsiderevoli għal amministrazzjonijiet 
fil-livelli kollha biex ikomplu jnaqqsu l-
impatt ambjentali tagħhom permezz tad-
deċiżjonijiet ta' xiri tagħhom. L-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom jieħdu passi 
ulterjuri biex jilħqu l-mira ta’ applikazzjoni 
tal-kriterji tal-akkwist ekoloġiku għal mill-
inqas 50 % tal-offerti pubbliċi. Il-
Kummissjoni se tivvaluta l-possibbiltà li 
tiġi introdotta aktar leġiżlazzjoni speċifika 
għas-setturi biex jiġu stabbiliti regoli 
obbligatorji għall-akkwist pubbliku 
ekoloġiku għal aktar kategoriji ta' prodotti.

36. Minbarra r-rekwiżiti obbligatorji tal-
akkwist pubbliku ekoloġiku għal ċerti 
kategoriji ta' prodotti, il-biċċa kbira tal-
Istati Membri adottaw pjanijiet ta' azzjoni 
volontarji u bosta ffissaw miri għal gruppi
ta' prodotti speċifiċi. Madankollu, hemm 
lok konsiderevoli għal amministrazzjonijiet 
fil-livelli kollha biex ikomplu jnaqqsu l-
impatt ambjentali tagħhom permezz tad-
deċiżjonijiet ta' xiri tagħhom. L-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom jieħdu passi 
ulterjuri biex jilħqu l-mira ta’ applikazzjoni 
tal-kriterji tal-akkwist ekoloġiku għal mill-
inqas 50 % tal-offerti pubbliċi. Il-
Kummissjoni se tipproponi aktar 
leġiżlazzjoni speċifika għas-setturi biex 
jiġu stabbiliti regoli obbligatorji għall-
akkwist pubbliku ekoloġiku għal aktar 
kategoriji ta' prodotti.

Or. en

Emenda 254
João Ferreira

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 36
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

36. Minbarra r-rekwiżiti obbligatorji tal-
akkwist pubbliku ekoloġiku għal ċerti 
kategoriji ta' prodotti, il-biċċa kbira tal-
Istati Membri adottaw pjanijiet ta' azzjoni 
volontarji u bosta ffissaw miri għal gruppi 
ta' prodotti speċifiċi. Madankollu, hemm 
lok konsiderevoli għal amministrazzjonijiet 
fil-livelli kollha biex ikomplu jnaqqsu l-
impatt ambjentali tagħhom permezz tad-
deċiżjonijiet ta' xiri tagħhom. L-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom jieħdu passi 
ulterjuri biex jilħqu l-mira ta’ applikazzjoni 
tal-kriterji tal-akkwist ekoloġiku għal mill-
inqas 50 % tal-offerti pubbliċi. Il-
Kummissjoni se tivvaluta l-possibbiltà li 
tiġi introdotta aktar leġiżlazzjoni speċifika
għas-setturi biex jiġu stabbiliti regoli 
obbligatorji għall-akkwist pubbliku 
ekoloġiku għal aktar kategoriji ta' prodotti.

36. Minbarra r-rekwiżiti obbligatorji tal-
akkwist pubbliku ekoloġiku għal ċerti 
kategoriji ta' prodotti, il-biċċa kbira tal-
Istati Membri adottaw pjanijiet ta' azzjoni 
volontarji u bosta ffissaw miri għal gruppi 
ta' prodotti speċifiċi. Madankollu, hemm 
lok konsiderevoli għal amministrazzjonijiet 
fil-livelli kollha biex ikomplu jnaqqsu l-
impatt ambjentali tagħhom permezz tad-
deċiżjonijiet ta' xiri tagħhom. L-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom jieħdu passi 
ulterjuri biex jilħqu l-mira ta’ applikazzjoni 
tal-kriterji tal-akkwist ekoloġiku għal mill-
inqas 50 % tal-offerti pubbliċi. Il-
Kummissjoni se tivvaluta l-possibbiltà li 
jiġu introdotti standards speċifiċi għas-
setturi biex jiġi promoss l-akkwist 
pubbliku ekoloġiku għal aktar kategoriji ta' 
prodotti.

Or. pt

Emenda 255
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

36. Minbarra r-rekwiżiti obbligatorji tal-
akkwist pubbliku ekoloġiku għal ċerti 
kategoriji ta' prodotti, il-biċċa kbira tal-
Istati Membri adottaw pjanijiet ta' azzjoni 
volontarji u bosta ffissaw miri għal gruppi 
ta' prodotti speċifiċi. Madankollu, hemm 
lok konsiderevoli għal amministrazzjonijiet 
fil-livelli kollha biex ikomplu jnaqqsu l-
impatt ambjentali tagħhom permezz tad-
deċiżjonijiet ta' xiri tagħhom. L-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom jieħdu passi 
ulterjuri biex jilħqu l-mira ta’ applikazzjoni 
tal-kriterji tal-akkwist ekoloġiku għal mill-

36. Minbarra r-rekwiżiti obbligatorji tal-
akkwist pubbliku ekoloġiku għal ċerti 
kategoriji ta' prodotti, il-biċċa kbira tal-
Istati Membri adottaw pjanijiet ta' azzjoni 
volontarji u bosta ffissaw miri għal gruppi 
ta' prodotti speċifiċi. Madankollu, hemm 
lok konsiderevoli għal amministrazzjonijiet 
fil-livelli kollha biex ikomplu jnaqqsu l-
impatt ambjentali tagħhom permezz tad-
deċiżjonijiet ta' xiri tagħhom. L-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom jieħdu passi 
ulterjuri biex jilħqu l-mira ta’ applikazzjoni 
tal-kriterji tal-akkwist ekoloġiku għal mill-
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inqas 50 % tal-offerti pubbliċi. Il-
Kummissjoni se tivvaluta l-possibbiltà li 
tiġi introdotta aktar leġiżlazzjoni speċifika
għas-setturi biex jiġu stabbiliti regoli 
obbligatorji għall-akkwist pubbliku 
ekoloġiku għal aktar kategoriji ta' prodotti.

inqas 50 % tal-offerti pubbliċi. Il-
Kummissjoni se tivvaluta l-possibbiltà li 
tiġi introdotta aktar leġiżlazzjoni speċifika 
għas-setturi biex jiġu stabbiliti regoli 
obbligatorji għall-akkwist pubbliku 
ekoloġiku għal aktar kategoriji ta' prodotti, 
inkluż għall-ikel.

Or. en

Emenda 256
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

36. Minbarra r-rekwiżiti obbligatorji tal-
akkwist pubbliku ekoloġiku għal ċerti 
kategoriji ta' prodotti, il-biċċa kbira tal-
Istati Membri adottaw pjanijiet ta' azzjoni 
volontarji u bosta ffissaw miri għal gruppi 
ta' prodotti speċifiċi. Madankollu, hemm 
lok konsiderevoli għal amministrazzjonijiet 
fil-livelli kollha biex ikomplu jnaqqsu l-
impatt ambjentali tagħhom permezz tad-
deċiżjonijiet ta' xiri tagħhom. L-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom jieħdu passi 
ulterjuri biex jilħqu l-mira ta’ applikazzjoni 
tal-kriterji tal-akkwist ekoloġiku għal mill-
inqas 50 % tal-offerti pubbliċi. Il-
Kummissjoni se tivvaluta l-possibbiltà li 
tiġi introdotta aktar leġiżlazzjoni speċifika 
għas-setturi biex jiġu stabbiliti regoli 
obbligatorji għall-akkwist pubbliku 
ekoloġiku għal aktar kategoriji ta' prodotti.

36. Minbarra r-rekwiżiti obbligatorji tal-
akkwist pubbliku ekoloġiku għal ċerti 
kategoriji ta' prodotti, il-biċċa kbira tal-
Istati Membri adottaw pjanijiet ta' azzjoni 
volontarji u bosta ffissaw miri għal gruppi 
ta' prodotti speċifiċi. Madankollu, hemm 
lok konsiderevoli għal amministrazzjonijiet
fil-livelli kollha biex ikomplu jnaqqsu l-
impatt ambjentali tagħhom permezz tad-
deċiżjonijiet ta' xiri tagħhom. L-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom jieħdu passi 
ulterjuri biex jilħqu l-mira ta’ applikazzjoni 
tal-kriterji tal-akkwist ekoloġiku tal-
Unjoni Ewropea għal mill-inqas 50 % tal-
offerti pubbliċi. Il-Kummissjoni se 
tivvaluta l-possibbiltà li tiġi introdotta aktar 
leġiżlazzjoni speċifika għas-setturi biex 
jiġu stabbiliti regoli obbligatorji għall-
akkwist pubbliku ekoloġiku għal aktar 
kategoriji ta' prodotti.

Or. en

Emenda 257
João Ferreira
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

37. Hemm ukoll potenzjal konsiderevoli 
għal titjib fil-ġestjoni tal-iskart fl-UE 
sabiex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi, 
jinfetħu swieq ġodda, jinħolqu impjiegi 
ġodda u tonqos id-dipendenza fuq l-
importazzjoni ta' materja prima, filwaqt li 
jkun hemm inqas impatti fuq l-ambjent. 
Kull sena fl-UE, huma prodotti 2,7 biljun 
tunnellati ta' skart, li minnhom 98 miljun 
tunnellata huma skart perikoluż. Bħala 
medja, 40 % biss mill-iskart solidu jintuża 
mill-ġdid jew jiġi rriċiklat. Il-bqija jintrema 
fil-miżbliet jew jinħaraq. F’xi Stati 
Membri, aktar minn 70 % tal-iskart huwa
rriċiklat, li juri kif l-iskart jista' jintuża 
bħala waħda mir-riżorsi ewlenin tal-UE. 
Fl-istess ħin, ħafna Stati Membri jarmu fil-
miżbliet aktar minn 75 % mill-iskart 
muniċipali tagħhom.

37. Hemm ukoll potenzjal konsiderevoli 
għal titjib fil-ġestjoni tal-iskart pubbliku fl-
UE sabiex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi, 
jinħolqu impjiegi ġodda u tonqos id-
dipendenza fuq l-importazzjoni ta' materja 
prima, filwaqt li jkun hemm inqas impatti 
fuq l-ambjent. Kull sena fl-UE, huma 
prodotti 2,7 biljun tunnellati ta' skart, li 
minnhom 98 miljun tunnellata huma skart 
perikoluż. Bħala medja, 40 % biss mill-
iskart solidu jintuża mill-ġdid jew jiġi 
rriċiklat. Il-bqija jintrema fil-miżbliet jew 
jinħaraq. F’xi Stati Membri, aktar minn 
70 % tal-iskart jiġi rriċiklat, li juri kif l-
iskart jista' jintuża bħala sors sekondarju 
ta’ riżorsi għall-UE, billi jieħu post jew 
jikkumplementa l-estrazzjoni primarja. Fl-
istess ħin, ħafna Stati Membri jarmu fil-
miżbliet aktar minn 75 % mill-iskart 
muniċipali tagħhom.

Or. pt

Emenda 258
Gilles Pargneaux

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

37. Hemm ukoll potenzjal konsiderevoli 
għal titjib fil-ġestjoni tal-iskart fl-UE 
sabiex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi, 
jinfetħu swieq ġodda, jinħolqu impjiegi 
ġodda u tonqos id-dipendenza fuq l-
importazzjoni ta' materja prima, filwaqt li 
jkun hemm inqas impatti fuq l-ambjent. 
Kull sena fl-UE, huma prodotti 2,7 biljun 
tunnellati ta' skart, li minnhom 98 miljun 
tunnellata huma skart perikoluż. Bħala 

37. Hemm ukoll potenzjal konsiderevoli 
għal titjib fil-ġestjoni tal-iskart fl-UE 
sabiex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi, 
jinfetħu swieq ġodda, jinħolqu impjiegi 
ġodda u tonqos id-dipendenza fuq l-
importazzjoni ta' materja prima, filwaqt li 
jkun hemm inqas impatti fuq l-ambjent. 
Kull sena fl-UE, huma prodotti 2,7 biljun 
tunnellati ta' skart, li minnhom 98 miljun 
tunnellata huma skart perikoluż. Bħala 
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medja, 40 % biss mill-iskart solidu jintuża 
mill-ġdid jew jiġi rriċiklat. Il-bqija jintrema 
fil-miżbliet jew jinħaraq. F’xi Stati 
Membri, aktar minn 70 % tal-iskart huwa
rriċiklat, li juri kif l-iskart jista' jintuża 
bħala waħda mir-riżorsi ewlenin tal-UE. 
Fl-istess ħin, ħafna Stati Membri jarmu fil-
miżbliet aktar minn 75 % mill-iskart 
muniċipali tagħhom.

medja, 40 % biss mill-iskart solidu jintuża 
mill-ġdid jew jiġi rriċiklat. Ma hemm l-
ebda ċifri affidabbli għall-iskart likwidu, 
imma jidher ċar li l-persentaġġ riċiklat 
huwa żgħir ħafna. Il-bqija jintrema fil-
miżbliet jew jinħaraq. F’xi Stati Membri, 
aktar minn 70 % tal-iskart jiġi rriċiklat, li 
juri kif l-iskart jista' jintuża bħala waħda 
mir-riżorsi ewlenin tal-UE. Fl-istess ħin, 
ħafna Stati Membri jarmu fil-miżbliet aktar 
minn 75 % mill-iskart muniċipali tagħhom.

Or. fr

Emenda 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

37. Hemm ukoll potenzjal konsiderevoli 
għal titjib fil-ġestjoni tal-iskart fl-UE 
sabiex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi, 
jinfetħu swieq ġodda, jinħolqu impjiegi 
ġodda u tonqos id-dipendenza fuq l-
importazzjoni ta' materja prima, filwaqt li 
jkun hemm inqas impatti fuq l-ambjent. 
Kull sena fl-UE, huma prodotti 2,7 biljun 
tunnellati ta' skart, li minnhom 98 miljun 
tunnellata huma skart perikoluż. Bħala 
medja, 40 % biss mill-iskart solidu jintuża 
mill-ġdid jew jiġi rriċiklat. Il-bqija jintrema 
fil-miżbliet jew jinħaraq. F’xi Stati 
Membri, aktar minn 70 % tal-iskart huwa
rriċiklat, li juri kif l-iskart jista' jintuża 
bħala waħda mir-riżorsi ewlenin tal-UE. 
Fl-istess ħin, ħafna Stati Membri jarmu fil-
miżbliet aktar minn 75 % mill-iskart 
muniċipali tagħhom.

37. Hemm ukoll potenzjal konsiderevoli 
għal titjib fil-ġestjoni tal-iskart fl-UE 
sabiex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi, 
jinfetħu swieq ġodda, jinħolqu impjiegi 
ġodda u tonqos id-dipendenza fuq l-
importazzjoni ta' materja prima, filwaqt li 
jkun hemm inqas impatti fuq l-ambjent. 
Kull sena fl-UE, huma prodotti 2,7 biljun 
tunnellati ta' skart, li minnhom 98 miljun 
tunnellata huma skart perikoluż. Bħala 
medja, 40 % biss mill-iskart solidu jiġi 
mħejji għall-użu mill-ġdid jew jiġi 
rriċiklat. Il-bqija jintrema fil-miżbliet jew 
jinħaraq. F’xi Stati Membri, aktar minn 
70 % tal-iskart muniċipali jiġi rriċiklat, li 
juri kif l-iskart jista' jintuża bħala waħda 
mir-riżorsi ewlenin tal-UE. Fl-istess ħin, 
ħafna Stati Membri jarmu fil-miżbliet aktar 
minn 75 % mill-iskart muniċipali tagħhom.

Or. en
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Emenda 260
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

37. Hemm ukoll potenzjal konsiderevoli 
għal titjib fil-ġestjoni tal-iskart fl-UE 
sabiex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi, 
jinfetħu swieq ġodda, jinħolqu impjiegi 
ġodda u tonqos id-dipendenza fuq l-
importazzjoni ta' materja prima, filwaqt li 
jkun hemm inqas impatti fuq l-ambjent. 
Kull sena fl-UE, huma prodotti 2,7 biljun 
tunnellati ta' skart, li minnhom 98 miljun 
tunnellata huma skart perikoluż. Bħala 
medja, 40 % biss mill-iskart solidu jintuża 
mill-ġdid jew jiġi rriċiklat. Il-bqija jintrema 
fil-miżbliet jew jinħaraq. F’xi Stati 
Membri, aktar minn 70 % tal-iskart huwa
rriċiklat, li juri kif l-iskart jista' jintuża 
bħala waħda mir-riżorsi ewlenin tal-UE. 
Fl-istess ħin, ħafna Stati Membri jarmu fil-
miżbliet aktar minn 75 % mill-iskart 
muniċipali tagħhom.

37. Hemm ukoll potenzjal konsiderevoli 
għal titjib fil-ġestjoni tal-iskart fl-UE 
sabiex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi, 
jinfetħu swieq ġodda, jinħolqu impjiegi 
ġodda u tonqos id-dipendenza fuq l-
importazzjoni ta' materja prima, filwaqt li 
jkun hemm inqas impatti fuq l-ambjent.
Kull sena fl-UE, huma prodotti 2,7 biljun 
tunnellati ta' skart, li minnhom 98 miljun 
tunnellata huma skart perikoluż. Bħala 
medja, 40 % biss mill-iskart solidu jintuża 
mill-ġdid jew jiġi rriċiklat. Il-bqija jintrema 
fil-miżbliet jew jinħaraq. Skont il-
ġerarkija tal-iskart, l-inċinerazzjoni u r-
rimi f'miżbla għandhom jirrappreżentaw 
l-aħħar għażla meta m'hemmx għażla 
oħra fil-ġestjoni tal-iskart. Fil-każijiet 
kollha l-prijorità għandha tingħata lill-
prevenzjoni, lill-użu mill-ġdid u lir-
riċiklaġġ tal-iskart. F’xi Stati Membri, 
aktar minn 70 % tal-iskart jiġi rriċiklat, li 
juri kif l-iskart jista' jintuża bħala waħda 
mir-riżorsi ewlenin tal-UE. Fl-istess ħin, 
ħafna Stati Membri jarmu fil-miżbliet aktar 
minn 75 % mill-iskart muniċipali tagħhom.

Or. de

Emenda 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

37. Hemm ukoll potenzjal konsiderevoli 
għal titjib fil-ġestjoni tal-iskart fl-UE 

37. Hemm ukoll potenzjal konsiderevoli 
għal titjib fil-ġestjoni tal-iskart fl-UE 
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sabiex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi, 
jinfetħu swieq ġodda, jinħolqu impjiegi 
ġodda u tonqos id-dipendenza fuq l-
importazzjoni ta' materja prima, filwaqt li 
jkun hemm inqas impatti fuq l-ambjent. 
Kull sena fl-UE, huma prodotti 2,7 biljun 
tunnellati ta' skart, li minnhom 98 miljun 
tunnellata huma skart perikoluż. Bħala 
medja, 40 % biss mill-iskart solidu jintuża 
mill-ġdid jew jiġi rriċiklat. Il-bqija jintrema 
fil-miżbliet jew jinħaraq. F’xi Stati 
Membri, aktar minn 70 % tal-iskart huwa
rriċiklat, li juri kif l-iskart jista' jintuża 
bħala waħda mir-riżorsi ewlenin tal-UE. 
Fl-istess ħin, ħafna Stati Membri jarmu fil-
miżbliet aktar minn 75 % mill-iskart 
muniċipali tagħhom.

sabiex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi u 
tal-materji prima sekondarja, jinfetħu 
swieq ġodda, jinħolqu impjiegi ġodda u 
tonqos id-dipendenza fuq l-importazzjoni 
ta' materja prima, filwaqt li jkun hemm 
inqas impatti fuq l-ambjent. Kull sena fl-
UE, huma prodotti 2,7 biljun tunnellati ta' 
skart, li minnhom 98 miljun tunnellata 
huma skart perikoluż. Bħala medja, 40 % 
biss mill-iskart solidu jintuża mill-ġdid jew 
jiġi rriċiklat. Il-bqija jintrema fil-miżbliet 
jew jinħaraq. F’xi Stati Membri, aktar 
minn 70 % tal-iskart jiġi rriċiklat, li juri kif 
l-iskart jista' jintuża bħala waħda mir-
riżorsi ewlenin tal-UE. Fl-istess ħin, ħafna 
Stati Membri jarmu fil-miżbliet aktar minn 
75 % mill-iskart muniċipali tagħhom.

Or. en

Emenda 262
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-
enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja 
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali, inkluż rigward il-prevenzjoni 
tal-iskart, huma meħtieġa biex: tonqos il-
ġenerazzjoni tal-iskart, l-iskart riċiklabbli 
u kompostabbli jitwaqqaf gradwalment 
milli jintrema, jitwettqu l-pjanijiet 
meħtieġa bil-għan li tiġi żviluppata l-
infrastruttura meħtieġa tar-riċiklaġġ u l-
irkupru, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq għall-
materja prima sekondarja. Jeħtieġ li l-



PE508.027v01-00 54/69 AM\931425MT.doc

MT

is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq 
is-suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi 
fil-miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

iskart perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20.

Or. en

Emenda 263
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-
enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex l-irkupru 
tal-enerġija jiġi limitat għall-materjali 
mhux riċiklabbli u mhux bijodegradabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq għall-
materja prima sekondarja. Jeħtieġ li l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
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Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

suq li jikkorrispondu mal-ġerarkija ta’ 
ħames livelli ta’ skart għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. L-ostakli li qed jiffaċċjaw l-
attivitajiet ta’ riċiklaġġ fis-suq intern tal-
UE għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u l-kalendarju tat-
tneħħija tar-rimi fil-miżbliet, għandhom 
jiġu riveduti biex jersqu lejn “ ekonomija 
ċirkolari ”, b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ 
riżorsi u bi kważi l-ebda skart residwu.

Or. de

Emenda 264
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-
enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni tal-iskart nazzjonali fir-
rigward tal-PNG, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ 
kwalità għolja, u jiġu żviluppati swieq 
għall-materja prima sekondarja Jeħtieġ li l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. L-ostakli li qed jiffaċċjaw l-
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riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

attivitajiet ta’ riċiklaġġ fis-suq intern tal-
UE għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija gradwali totali tal-miżbliet sal-2020 mhijiex mira realistika.

Emenda 265
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-
enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, l-irkupru tal-enerġija jiġi 
limitat għall-materjali mhux riċiklabbli, jiġi 
eliminat gradwalment ir-rimi fil-miżbliet, 
jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità għolja, u 
jiġu żviluppati swieq għall-materja prima 
sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart perikoluż 
ikun immaniġġjat b’mod li jitnaqqsu l-
effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, kif ġie miftiehem 
waqt is-Summit ta' Rio+20. Biex dan 
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Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq 
is-suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

jinkiseb, inċentivi ġuridiċi u ekonomiċi li 
jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u l-
użu mill-ġdid għandhom jiġu applikati 
ħafna iktar sistematikament madwar l-UE. 
Il-miri li jeżistu għall-prevenzjoni, l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ, l-irkupru u t-
tneħħija tar-rimi fil-miżbliet, għandhom 
jiġu riveduti biex jersqu lejn “ ekonomija 
ċirkolari ”, b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ 
riżorsi u bi kważi l-ebda skart residwu.

Or. pt

Emenda 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-
enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
billi tintlaħaq ir-rata ta' skart residwu ta’ 
kważi żero sal-2020, kif mitlub fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Użu Effiċjenti tar-
Riżorsi, tesiġi l-implimentazzjoni sħiħa u t-
tisħiħ tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart 
mal-UE kollha kemm hi, fuq il-bażi tal-
applikazzjoni stretta tal-ġerarkija tal-iskart 
u l-iżgurar li jkunu koperti t-tipi differenti 
ta’ skart. Sforzi addizzjonali, inkluża l-
prevenzjoni (pereżempju t-tnaqqis tal-
iskart tal-ikel), huma meħtieġa biex 
jintlaħaq livell ta’ tnaqqis sinifikanti tal-
iskart per capita per annum f'termini 
assoluti, l-irkupru tal-enerġija jiġi limitat
għall-materjali mhux riċiklabbli u mhux 
kompostibbli, jiġi eliminat gradwalment ir-
rimi fil-miżbliet, ħlief għal ċertu skart 
perikoluż fejn ir-rimi fil-miżbliet ikun 
jirrappreżenta l-iktar metodu ta’ rimi 
sikur, jiġi promoss l-użu mill-ġdid, jiġi 
żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità għolja u ċikli 
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riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

ta’ materjali mhux tossiċi, u jiġu 
żviluppati swieq għall-materja prima 
sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart perikoluż 
ikun immaniġġjat b’mod li jitnaqqsu l-
effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, kif ġie miftiehem 
waqt is-Summit ta' Rio+20. Biex dan 
jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-suq li 
jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u l-
użu mill-ġdid għandhom jiġu applikati 
ħafna iktar sistematikament madwar l-UE.
B'hekk ma jintefqux aktar flejjes pubbliċi 
fuq l-infrastruttura tal-miżbliet fil-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali li jmiss. L-ostakli 
li qed jiffaċċjaw l-attivitajiet ta’ riċiklaġġ 
fis-suq intern tal-UE għandhom jitneħħew 
u l-miri li jeżistu għall-prevenzjoni, l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ, l-irkupru u t-
tneħħija tar-rimi fil-miżbliet, għandhom 
jiġu riveduti biex jersqu lejn “ ekonomija 
ċirkolari ”, b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ 
riżorsi u bi kważi l-ebda skart residwu.

Or. en

Emenda 267
Gilles Pargneaux

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-
enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Fir-
rigward tal-iskart likwidu, il-ġbir tax-
xaħmijiet użati minn ras il-għajn, qabel 
ma jintremew għal ġon-netwerks tad-
drenaġġ, għandu jsir prijorità. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
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miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, l-irkupru tal-enerġija jiġi 
limitat għall-materjali mhux riċiklabbli, jiġi 
eliminat gradwalment ir-rimi fil-miżbliet, 
jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità għolja, u 
jiġu żviluppati swieq għall-materja prima 
sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart perikoluż 
ikun immaniġġjat b’mod li jitnaqqsu l-
effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, kif ġie miftiehem 
waqt is-Summit ta' Rio+20. Biex dan 
jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-suq li 
jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u l-
użu mill-ġdid għandhom jiġu applikati 
ħafna iktar sistematikament madwar l-UE. 
L-ostakli li qed jiffaċċjaw l-attivitajiet ta’ 
riċiklaġġ fis-suq intern tal-UE għandhom 
jitneħħew u l-miri li jeżistu għall-
prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ, l-
irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-miżbliet, 
għandhom jiġu riveduti biex jersqu lejn “ 
ekonomija ċirkolari ”, b’utilizzazzjoni 
f’kaskata ta’ riżorsi u bi kważi l-ebda skart 
residwu.

Or. fr

Emenda 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart filwaqt li jitqies il-ħsieb 
mil-lat taċ-ċiklu tal-ħajja dwar l-impatti 
ġenerali tal-ġenerazzjoni u l-ġestjoni tal-
iskart u l-iżgurar li jkunu koperti t-tipi 
differenti ta’ skart. Sforzi addizzjonali 
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enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

huma meħtieġa biex: tonqos il-
ġenerazzjoni per capita tal-iskart f'termini 
assoluti, l-irkupru tal-enerġija jiġi limitat 
għall-materjali mhux riċiklabbli, jiġi 
eliminat gradwalment ir-rimi fil-miżbliet, 
jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità għolja, u 
jiġu żviluppati swieq għall-materja prima 
sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart perikoluż 
ikun immaniġġjat b’mod li jitnaqqsu l-
effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, kif ġie miftiehem 
waqt is-Summit ta' Rio+20. Biex dan 
jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-suq li 
jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u l-
użu mill-ġdid għandhom jiġu applikati 
ħafna iktar sistematikament madwar l-UE. 
L-ostakli li qed jiffaċċjaw l-attivitajiet ta’ 
riċiklaġġ fis-suq intern tal-UE għandhom 
jitneħħew u l-miri li jeżistu għall-
prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ, l-
irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-miżbliet, 
għandhom jiġu riveduti biex jersqu lejn “ 
ekonomija ċirkolari ”, b’utilizzazzjoni 
f’kaskata ta’ riżorsi u bi kważi l-ebda skart 
residwu.

Or. en

Emenda 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa,
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
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f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-
enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

f'termini assoluti, l-irkupru tal-enerġija jiġi 
limitat għall-materjali mhux riċiklabbli, jiġi 
eliminat gradwalment ir-rimi fil-miżbliet, 
jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità għolja u 
ċikli ta’ materjali mhux tossiċi, u jiġu 
żviluppati swieq għall-materja prima 
sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart perikoluż 
ikun immaniġġjat b’mod li jitnaqqsu l-
effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, kif ġie miftiehem 
waqt is-Summit ta' Rio+20. Biex dan 
jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-suq li 
jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u l-
użu mill-ġdid għandhom jiġu applikati 
ħafna iktar sistematikament madwar l-UE. 
L-ostakli li qed jiffaċċjaw l-attivitajiet ta’ 
riċiklaġġ fis-suq intern tal-UE għandhom 
jitneħħew u l-miri li jeżistu għall-
prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ, l-
irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-miżbliet, 
għandhom jiġu riveduti biex jersqu lejn “ 
ekonomija ċirkolari ”, b’utilizzazzjoni 
f’kaskata ta’ riżorsi u bi kważi l-ebda skart 
residwu.

Or. en

Emenda 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, l-irkupru tal-enerġija jiġi 
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enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

limitat għall-materjali mhux riċiklabbli, jiġi 
eliminat gradwalment ir-rimi fil-miżbliet, 
jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità għolja, u 
jiġu żviluppati swieq għall-materja prima 
sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart perikoluż 
ikun immaniġġjat b’mod li jitnaqqsu l-
effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, kif ġie miftiehem 
waqt is-Summit ta' Rio+20. Biex dan 
jinkiseb, diversi strumenti kkumbinati 
flimkien ibbażati fuq is-suq li jiffavorixxu 
l-prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid 
għandhom jiġu applikati ħafna iktar 
sistematikament madwar l-UE. L-ostakli li 
qed jiffaċċjaw l-attivitajiet ta’ riċiklaġġ 
fis-suq intern tal-UE għandhom jitneħħew 
u l-miri li jeżistu għall-prevenzjoni, l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ, l-irkupru u t-
tneħħija tar-rimi fil-miżbliet, għandhom 
jiġu riveduti biex jersqu lejn “ ekonomija 
ċirkolari ”, b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ 
riżorsi u bi kważi l-ebda skart residwu.

Or. en

Emenda 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-
enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, l-irkupru tal-enerġija 
(b’mod partikolari permezz tal-
inċinerazzjoni tal-iskart) jiġi limitat għall-
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miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

materjali mhux riċiklabbli, jiġi eliminat 
gradwalment ir-rimi fil-miżbliet, jiġi żgurat 
riċiklaġġ ta’ kwalità għolja, u jiġu 
żviluppati swieq għall-materja prima 
sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart perikoluż 
ikun immaniġġjat b’mod li jitnaqqsu l-
effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, kif ġie miftiehem 
waqt is-Summit ta' Rio+20. Biex dan 
jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-suq li 
jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u l-
użu mill-ġdid għandhom jiġu applikati 
ħafna iktar sistematikament madwar l-UE. 
L-ostakli li qed jiffaċċjaw l-attivitajiet ta’ 
riċiklaġġ fis-suq intern tal-UE għandhom 
jitneħħew u l-miri li jeżistu għall-
prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ, l-
irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-miżbliet, 
għandhom jiġu riveduti biex jersqu lejn “ 
ekonomija ċirkolari ”, b’utilizzazzjoni 
f’kaskata ta’ riżorsi u bi kważi l-ebda skart 
residwu.

Or. lt

Emenda 272
Elena Oana Antonescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-
enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, l-irkupru tal-enerġija jiġi 
limitat għall-materjali mhux riċiklabbli, jiġi 
eliminat gradwalment ir-rimi fil-miżbliet, 
jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità għolja, u 
jiġu żviluppati swieq għall-materja prima 
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prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu.

sekondarja Jeħtieġ li l-iskart perikoluż ikun 
immaniġġjat b’mod li jitnaqqsu l-effetti 
negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, kif ġie miftiehem 
waqt is-Summit ta' Rio+20. Biex dan 
jinkiseb, diversi strumenti kkumbinati 
flimkien ibbażati fuq is-suq li jiffavorixxu 
l-prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid 
għandhom jiġu applikati ħafna iktar 
sistematikament madwar l-UE. L-ostakli li 
qed jiffaċċjaw l-attivitajiet ta’ riċiklaġġ 
fis-suq intern tal-UE għandhom jitneħħew 
u l-miri li jeżistu għall-prevenzjoni, l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ, l-irkupru u t-
tneħħija tar-rimi fil-miżbliet, għandhom 
jiġu riveduti biex jersqu lejn “ ekonomija 
ċirkolari ”, b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ 
riżorsi u bi kważi l-ebda skart residwu.

Or. en

Emenda 273
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39. L-effiċjenza fir-riżorsi fis-settur tal-
ilma se tiġi indirizzata wkoll bħala prijorità 
sabiex tgħin fil-kisba ta' status tajjeb tal-
ilma. Minkejja li l-perjodi ta’ nixfa u l-
iskarsezza tal-ilma jaffetwaw dejjem aktar 
partijiet tal-Ewropa, huwa stmat li 20-40 % 
tal-ilma disponibbli tal-Ewropa għadu qed 
jinħela, pereżempju, permezz ta' tnixxijiet 
fis-sistema ta’ distribuzzjoni. Skont l-
immudellar disponibbli, għad hemm lok 
konsiderevoli biex tiġi mtejba l-effiċjenza 
fl-ilma tal-UE. Barra minn hekk, id-
domanda dejjem tikber u l-impatti tat-tibdil 
fil-klima huma mistennija li jżidu l-
pressjoni fuq ir-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa 
b'mod sinifikanti. F'dan l-isfond, sal-2020 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 

39. L-effiċjenza fir-riżorsi fis-settur tal-
ilma se tiġi indirizzata wkoll bħala prijorità 
sabiex tgħin fil-kisba ta' status tajjeb tal-
ilma. Minkejja li l-perjodi ta’ nixfa u l-
iskarsezza tal-ilma jaffetwaw dejjem aktar 
partijiet tal-Ewropa, huwa stmat li 20-40 % 
tal-ilma disponibbli tal-Ewropa għadu qed 
jinħela, pereżempju, permezz ta' tnixxijiet 
fis-sistema ta’ distribuzzjoni. Skont l-
immudellar disponibbli, għad hemm lok 
konsiderevoli biex tiġi mtejba l-effiċjenza 
fl-ilma tal-UE. Barra minn hekk, id-
domanda dejjem tikber u l-impatti tat-tibdil 
fil-klima huma mistennija li jżidu l-
pressjoni fuq ir-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa 
b'mod sinifikanti. F'dan l-isfond, sal-2020 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
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jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw li l-
estrazzjoni tal-ilma tirrispetta l-limiti tar-
riżorsi rinnovabbli tal-ilma disponibbli, 
inkluż billi titjieb l-effiċjenza fl-ilma 
permezz tal-użu ta’ mekkaniżmi tas-suq 
bħall-ipprezzar tal-ilma li jirrifletti l-valur 
reali tal-ilma. Il-progress se jiġi ffaċilitat 
billi jiġu aċċellerati l-wiri u l-adozzjoni ta' 
teknoloġiji, ta’ sistemi u ta’ mudelli tan-
negozju innovattivi msejsa fuq il-Pjan 
Strateġiku ta’ Implimentazzjoni tas-Sħubija 
Ewropea għall-Innovazzjoni dwar l-Ilma.

jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw li l-
estrazzjoni tal-ilma tirrispetta l-limiti tar-
riżorsi rinnovabbli tal-ilma disponibbli, 
inkluż billi titjieb l-effiċjenza fl-ilma 
permezz tal-użu ta’ mekkaniżmi tas-suq 
bħall-ipprezzar tal-ilma li jirrifletti l-valur 
reali tal-ilma, filwaqt li jiġi żgurat li kull 
ċittadin ikollu aċċess għal dir ir-riżorsa 
vitali. Il-progress se jiġi ffaċilitat billi jiġu 
aċċellerati l-wiri u l-adozzjoni ta' 
teknoloġiji, ta’ sistemi u ta’ mudelli tan-
negozju innovattivi msejsa fuq il-Pjan 
Strateġiku ta’ Implimentazzjoni tas-Sħubija 
Ewropea għall-Innovazzjoni dwar l-Ilma.

Or. it

Emenda 274
Gilles Pargneaux

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39. L-effiċjenza fir-riżorsi fis-settur tal-
ilma se tiġi indirizzata wkoll bħala prijorità 
sabiex tgħin fil-kisba ta' status tajjeb tal-
ilma. Minkejja li l-perjodi ta’ nixfa u l-
iskarsezza tal-ilma jaffetwaw dejjem aktar 
partijiet tal-Ewropa, huwa stmat li 20-40 % 
tal-ilma disponibbli tal-Ewropa għadu qed 
jinħela, pereżempju, permezz ta' tnixxijiet 
fis-sistema ta’ distribuzzjoni. Skont l-
immudellar disponibbli, għad hemm lok 
konsiderevoli biex tiġi mtejba l-effiċjenza 
fl-ilma tal-UE. Barra minn hekk, id-
domanda dejjem tikber u l-impatti tat-tibdil 
fil-klima huma mistennija li jżidu l-
pressjoni fuq ir-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa 
b'mod sinifikanti. F'dan l-isfond, sal-2020 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw li l-
estrazzjoni tal-ilma tirrispetta l-limiti tar-
riżorsi rinnovabbli tal-ilma disponibbli,
inkluż billi titjieb l-effiċjenza fl-ilma 
permezz tal-użu ta’ mekkaniżmi tas-suq 
bħall-ipprezzar tal-ilma li jirrifletti l-valur 

39. L-effiċjenza fir-riżorsi fis-settur tal-
ilma se tiġi indirizzata wkoll bħala prijorità 
sabiex tgħin fil-kisba ta' status tajjeb tal-
ilma. Minkejja li l-perjodi ta’ nixfa u l-
iskarsezza tal-ilma jaffetwaw dejjem aktar 
partijiet tal-Ewropa, huwa stmat li 20-40 % 
tal-ilma disponibbli tal-Ewropa għadu qed 
jinħela, pereżempju, permezz ta' tnixxijiet 
fis-sistema ta’ distribuzzjoni. Skont l-
immudellar disponibbli, għad hemm lok 
konsiderevoli biex tiġi mtejba l-effiċjenza 
fl-ilma tal-UE. Barra minn hekk, id-
domanda dejjem tikber u l-impatti tat-tibdil 
fil-klima huma mistennija li jżidu l-
pressjoni fuq ir-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa 
b'mod sinifikanti. F'dan l-isfond, sal-2020 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw li l-
estrazzjoni tal-ilma tirrispetta l-limiti tar-
riżorsi rinnovabbli tal-ilma disponibbli, 
inkluż billi titjieb l-effiċjenza fl-ilma 
permezz tal-użu ta’ mekkaniżmi tas-suq 
bħall-ipprezzar tal-ilma li jirrifletti l-valur 
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reali tal-ilma. Il-progress se jiġi ffaċilitat 
billi jiġu aċċellerati l-wiri u l-adozzjoni ta' 
teknoloġiji, ta’ sistemi u ta’ mudelli tan-
negozju innovattivi msejsa fuq il-Pjan 
Strateġiku ta’ Implimentazzjoni tas-Sħubija 
Ewropea għall-Innovazzjoni dwar l-Ilma.

reali tal-ilma. Il-progress se jiġi ffaċilitat 
billi jiġu aċċellerati l-wiri u l-adozzjoni ta' 
teknoloġiji, ta’ sistemi u ta’ mudelli tan-
negozju innovattivi msejsa fuq il-Pjan
Strateġiku ta’ Implimentazzjoni tas-Sħubija 
Ewropea għall-Innovazzjoni dwar l-Ilma. 
Is-separazzjoni tax-xaħmijiet minn xulxin 
f’ras il-għajn, qabel ma jintremew fin-
netwerks tad-drenaġġ, u sussegwentement 
il-ġbir u r-riċiklaġġ tagħhom, għandhom 
isiru prijorità tal-politika tat-trattament 
tal-ilma. 

Or. fr

Emenda 275
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39. L-effiċjenza fir-riżorsi fis-settur tal-
ilma se tiġi indirizzata wkoll bħala prijorità 
sabiex tgħin fil-kisba ta' status tajjeb tal-
ilma. Minkejja li l-perjodi ta’ nixfa u l-
iskarsezza tal-ilma jaffetwaw dejjem aktar 
partijiet tal-Ewropa, huwa stmat li 20-40 % 
tal-ilma disponibbli tal-Ewropa għadu qed 
jinħela, pereżempju, permezz ta' tnixxijiet 
fis-sistema ta’ distribuzzjoni. Skont l-
immudellar disponibbli, għad hemm lok 
konsiderevoli biex tiġi mtejba l-effiċjenza 
fl-ilma tal-UE. Barra minn hekk, id-
domanda dejjem tikber u l-impatti tat-tibdil 
fil-klima huma mistennija li jżidu l-
pressjoni fuq ir-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa 
b'mod sinifikanti. F'dan l-isfond, sal-2020 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw li l-
estrazzjoni tal-ilma tirrispetta l-limiti tar-
riżorsi rinnovabbli tal-ilma disponibbli, 
inkluż billi titjieb l-effiċjenza fl-ilma 
permezz tal-użu ta’ mekkaniżmi tas-suq 
bħall-ipprezzar tal-ilma li jirrifletti l-valur 
reali tal-ilma. Il-progress se jiġi ffaċilitat 
billi jiġu aċċellerati l-wiri u l-adozzjoni ta' 

39. L-effiċjenza fir-riżorsi fis-settur tal-
ilma se tiġi indirizzata wkoll bħala prijorità 
sabiex tgħin fil-kisba ta' status tajjeb tal-
ilma. Minkejja li l-perjodi ta’ nixfa u l-
iskarsezza tal-ilma jaffetwaw dejjem aktar 
partijiet tal-Ewropa, huwa stmat li 20-40 % 
tal-ilma disponibbli tal-Ewropa għadu qed 
jinħela, pereżempju, permezz ta' tnixxijiet 
fis-sistema ta’ distribuzzjoni. Skont l-
immudellar disponibbli, għad hemm lok 
konsiderevoli biex tiġi mtejba l-effiċjenza 
fl-ilma tal-UE. Barra minn hekk, id-
domanda dejjem tikber u l-impatti tat-tibdil 
fil-klima huma mistennija li jżidu l-
pressjoni fuq ir-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa 
b'mod sinifikanti. F'dan l-isfond, sal-2020 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw li l-
estrazzjoni tal-ilma tirrispetta l-limiti tar-
riżorsi rinnovabbli tal-ilma disponibbli, 
inkluż billi titjieb l-effiċjenza fl-ilma 
permezz tal-użu ta’ mekkaniżmi tas-suq 
bħall-ipprezzar tal-ilma li jirrifletti l-valur 
reali tal-ilma. Is-setturi b’mod partikolari 
tal-agrikoltura u tal-produzzjoni tal-
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teknoloġiji, ta’ sistemi u ta’ mudelli tan-
negozju innovattivi msejsa fuq il-Pjan 
Strateġiku ta’ Implimentazzjoni tas-Sħubija 
Ewropea għall-Innovazzjoni dwar l-Ilma.

enerġija, bħala l-akbar konsumaturi, 
għandhom jiġu inkoraġġiti jużaw ir-
riservi tal-ilma b’mod aktar effiċjenti. Il-
progress se jiġi ffaċilitat billi jiġu 
aċċellerati l-wiri u l-adozzjoni ta' 
teknoloġiji, ta’ sistemi u ta’ mudelli tan-
negozju innovattivi msejsa fuq il-Pjan 
Strateġiku ta’ Implimentazzjoni tas-Sħubija 
Ewropea għall-Innovazzjoni dwar l-Ilma.

Or. de

Emenda 276
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39. L-effiċjenza fir-riżorsi fis-settur tal-
ilma se tiġi indirizzata wkoll bħala prijorità 
sabiex tgħin fil-kisba ta' status tajjeb tal-
ilma. Minkejja li l-perjodi ta’ nixfa u l-
iskarsezza tal-ilma jaffetwaw dejjem aktar 
partijiet tal-Ewropa, huwa stmat li 20-40 % 
tal-ilma disponibbli tal-Ewropa għadu qed 
jinħela, pereżempju, permezz ta' tnixxijiet 
fis-sistema ta’ distribuzzjoni. Skont l-
immudellar disponibbli, għad hemm lok 
konsiderevoli biex tiġi mtejba l-effiċjenza 
fl-ilma tal-UE. Barra minn hekk, id-
domanda dejjem tikber u l-impatti tat-tibdil 
fil-klima huma mistennija li jżidu l-
pressjoni fuq ir-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa 
b'mod sinifikanti. F'dan l-isfond, sal-2020 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw li l-
estrazzjoni tal-ilma tirrispetta l-limiti tar-
riżorsi rinnovabbli tal-ilma disponibbli, 
inkluż billi titjieb l-effiċjenza fl-ilma 
permezz tal-użu ta’ mekkaniżmi tas-suq 
bħall-ipprezzar tal-ilma li jirrifletti l-valur 
reali tal-ilma. Il-progress se jiġi ffaċilitat 
billi jiġu aċċellerati l-wiri u l-adozzjoni ta' 
teknoloġiji, ta’ sistemi u ta’ mudelli tan-
negozju innovattivi msejsa fuq il-Pjan 
Strateġiku ta’ Implimentazzjoni tas-Sħubija 

39. L-effiċjenza fir-riżorsi fis-settur tal-
ilma se tiġi indirizzata wkoll bħala prijorità 
sabiex tgħin fil-kisba ta' status tajjeb tal-
ilma. Minkejja li l-perjodi ta’ nixfa u l-
iskarsezza tal-ilma jaffetwaw dejjem aktar 
partijiet tal-Ewropa, huwa stmat li 20-40 % 
tal-ilma disponibbli tal-Ewropa għadu qed 
jinħela, pereżempju, permezz ta' tnixxijiet 
fis-sistema ta’ distribuzzjoni. Skont l-
immudellar disponibbli, għad hemm lok 
konsiderevoli biex tiġi mtejba l-effiċjenza 
fl-ilma tal-UE, b’mod partikolari billi 
tibqa’ tinżamm is-sjieda ta’ din ir-riżorsa 
bħala ġid pubbliku, fir-rigward tal-
estrazzjoni u l-immaniġġjar. Barra minn 
hekk, id-domanda dejjem tikber u l-impatti 
tat-tibdil fil-klima huma mistennija li jżidu 
l-pressjoni fuq ir-riżorsi tal-ilma tal-
Ewropa b'mod sinifikanti. F'dan l-isfond, 
sal-2020 l-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw li 
l-estrazzjoni tal-ilma tirrispetta l-limiti tar-
riżorsi rinnovabbli tal-ilma disponibbli, 
inkluż billi titjieb l-effiċjenza fl-ilma 
permezz tal-użu ta’ mekkaniżmi tas-suq 
bħall-ipprezzar tal-ilma li jirrifletti l-valur 
reali tal-ilma. Il-progress se jiġi ffaċilitat 
bid-dimostrazzjoni u l-adozzjoni ta' 
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Ewropea għall-Innovazzjoni dwar l-Ilma. teknoloġiji, ta’ sistemi u ta’ mudelli ta’ 
ġestjoni msejsa fuq il-Pjan Strateġiku ta’ 
Implimentazzjoni tas-Sħubija Ewropea 
għall-Innovazzjoni dwar l-Ilma.

Or. pt

Emenda 277
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

40. Qafas ta' politika fit-tul u prevedibbli 
f'dawn l-oqsma kollha jgħin biex jistimola 
l-livell ta’ investimenti u l-azzjoni 
meħtieġa biex jiġu żviluppati bis-sħiħ 
swieq għal teknoloġiji aktar ekoloġiċi u 
jiġu promossi soluzzjonijiet kummerċjali 
sostenibbli. Indikaturi u miri tal-effiċjenza 
fir-riżorsi huma meħtieġa biex jipprovdu l-
gwida meħtieġa għal dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet fl-oqsma pubbliċi u privati 
għat-trasformazzjoni tal-ekonomija. Dawn 
se jsiru parti integrali ta' dan il-programm 
ladarba jkun miftiehem fil-livell tal-Unjoni.

40. Qafas ta' politika fit-tul u prevedibbli 
f'dawn l-oqsma kollha jgħin biex jistimola 
l-livell ta’ investimenti u l-azzjoni 
meħtieġa biex jiġu żviluppati bis-sħiħ 
swieq għal teknoloġiji aktar ekoloġiċi u 
jiġu promossi soluzzjonijiet kummerċjali 
sostenibbli. Indikaturi u miri tal-effiċjenza 
fir-riżorsi, li jqisu ċ-ċirkostanzi speċifiċi 
tal-Istati Membri, huma meħtieġa biex 
jipprovdu l-gwida meħtieġa għal dawk li 
jieħdu d-deċiżjonijiet fl-oqsma pubbliċi u 
privati għat-trasformazzjoni tal-ekonomija. 
Dawn se jsiru parti integrali ta' dan il-
programm ladarba jkun miftiehem fil-livell 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

40. Qafas ta' politika fit-tul u prevedibbli 
f'dawn l-oqsma kollha jgħin biex jistimola 
l-livell ta’ investimenti u l-azzjoni 
meħtieġa biex jiġu żviluppati bis-sħiħ 
swieq għal teknoloġiji aktar ekoloġiċi u 

40. Qafas ta' politika fit-tul u prevedibbli 
f'dawn l-oqsma kollha jgħin biex jistimola 
l-livell ta’ investimenti u l-azzjoni 
meħtieġa biex jiġu żviluppati bis-sħiħ 
swieq għal teknoloġiji aktar ekoloġiċi u 
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jiġu promossi soluzzjonijiet kummerċjali 
sostenibbli. Indikaturi u miri tal-effiċjenza 
fir-riżorsi huma meħtieġa biex jipprovdu l-
gwida meħtieġa għal dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet fl-oqsma pubbliċi u privati 
għat-trasformazzjoni tal-ekonomija. Dawn 
se jsiru parti integrali ta' dan il-programm 
ladarba jkun miftiehem fil-livell tal-Unjoni.

jiġu promossi soluzzjonijiet kummerċjali 
sostenibbli. Indikaturi u miri tal-effiċjenza 
fir-riżorsi għall-impronta fuq l-ilma, l-
impronta fuq l-art, l-impronta fuq il-
materjali u l-impronta tal-karbonju huma 
meħtieġa sal-2015 biex jipprovdu l-gwida 
meħtieġa għal dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet fl-oqsma pubbliċi u privati 
għat-trasformazzjoni tal-ekonomija. Dawn 
se jsiru parti integrali ta' dan il-programm 
ladarba jkun miftiehem fil-livell tal-Unjoni.

Or. en


