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Emenda 405
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

71. Sabiex titjieb il-bażi ta' evidenza għall-
politika ambjentali, il-programm għandu
jiżgura li sal-2020:

71. Sabiex titjieb il-bażi ta' evidenza għall-
politika ambjentali, il-programm imissu
jiżgura li sal-2020:

Or. it

Emenda 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

71. Sabiex titjieb il-bażi ta' evidenza għall-
politika ambjentali, il-programm għandu 
jiżgura li sal-2020:

71. Sabiex titjieb il-bażi ta' evidenza u ta' 
għarfien għall-politika ambjentali, il-
programm għandu jiżgura li sal-2020:

Or. en

Emenda 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Dawk li jfasslu l-politika u n-negozji 
jkollhom bażi aħjar biex jiżviluppaw u 
jimplimentaw il-politiki ambjentali u dwar 
il-klima, inkluż il-kejl tal-ispejjeż u l-
benefiċċji.

(a) Dawk li jfasslu l-politika u n-negozji 
jkollhom bażi aħjar biex jiżviluppaw u 
jimplimentaw il-politiki ambjentali u dwar 
il-klima, inkluż il-kejl tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ta' azzjoni jew nuqqas ta' 
azzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Verżjoni alternattiva tal-emendi konġunta mqiegħda fuq il-mejda mir-Rapporteur. 
Allinjament tal-formulazzjoni tal-kliem dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji ta' azzjoni, kif ukoll ta' 
nuqqas ta' azzjoni kif jidhru f'partijiet oħra tat-test.

Emenda 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 1 - punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Żieda tas-sehem tal-Fondi ta' riċerka 
tal-UE li jintefqu fuq il-valutazzjoni tal-
perikli ta' prodotti, proċessi u teknoloġiji 
ġodda.

Or. en

Emenda 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Koordinazzjoni u ffukar tal-isforzi ta' 
riċerka fil-livelli tal-UE u tal-Istati Membri 
fl-indirizzar ta' diskrepanzi ewlenin fl-
għarfien ambjentali, inklużi r-riskji ta' 
punti irriversibbli mil-lat ambjentali.

(a) Koordinazzjoni u ffukar tal-isforzi ta' 
riċerka fil-livelli tal-UE u tal-Istati Membri 
fl-indirizzar ta' diskrepanzi ewlenin fl-
għarfien ambjentali, inklużi r-riskji ta' 
punti irriversibbli mil-lat ambjentali, kif 
evidenzjat fil-kunċett tal-limiti planetarji.

Or. en

Emenda 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Koordinazzjoni u ffukar tal-isforzi ta' 
riċerka fil-livelli tal-UE u tal-Istati Membri 
fl-indirizzar ta' diskrepanzi ewlenin fl-
għarfien ambjentali, inklużi r-riskji ta' 
punti irriversibbli mil-lat ambjentali.

(a) Koordinazzjoni, promozzjoni u ffukar 
tal-isforzi ta' riċerka fil-livelli tal-UE u tal-
Istati Membri fl-indirizzar ta' diskrepanzi 
ewlenin fl-għarfien ambjentali, inklużi r-
riskji ta' punti irriversibbli mil-lat 
ambjentali.

Or. en

Emenda 411
Elena Oana Antonescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Koordinazzjoni u ffukar tal-isforzi ta' 
riċerka fil-livelli tal-UE u tal-Istati Membri 
fl-indirizzar ta' diskrepanzi ewlenin fl-
għarfien ambjentali, inklużi r-riskji ta' 
punti irriversibbli mil-lat ambjentali.

(a) Koordinazzjoni, promozzjoni u ffukar 
tal-isforzi ta' riċerka fil-livelli tal-UE u tal-
Istati Membri fl-indirizzar ta' diskrepanzi 
ewlenin fl-għarfien ambjentali, inklużi r-
riskji ta' punti irriversibbli mil-lat 
ambjentali.

Or. en

Emenda 412
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Koordinazzjoni u ffukar tal-isforzi ta' 
riċerka fil-livelli tal-UE u tal-Istati Membri 
fl-indirizzar ta' diskrepanzi ewlenin fl-
għarfien ambjentali, inklużi r-riskji ta' 
punti irriversibbli mil-lat ambjentali.

(a) Evitar ta' tnaqqis baġitarju għar-
riċerka, waqt li jkun hemm 
koordinazzjoni u ffukar tal-isforzi ta' 
riċerka fil-livelli tal-UE u tal-Istati Membri 
fl-indirizzar ta' diskrepanzi ewlenin fl-
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għarfien ambjentali, inklużi r-riskji ta' 
punti irriversibbli mil-lat ambjentali.

Or. es

Emenda 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Adozzjoni ta' approċċ sistematiku 
għall-ġestjoni tar-riskju.

(b) Adozzjoni ta' approċċ sistematiku u 
integrat għall-ġestjoni tar-riskju, abbażi 
tal-prinċipju tal-prekawzjoni u l-azzjoni 
preventiva, il-prinċipju ta' "min iniġġes 
iħallas", il-prinċipju ta' rettifika tat-
tniġġis mis-sors, kif ukoll il-prinċipju tal-
proporzjonalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess formulazzjoni bħall-emendi konġunta mqiegħda fuq il-mejda mir-Rapporteur.

Emenda 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Adozzjoni ta' approċċ sistematiku 
għall-ġestjoni tar-riskju.

(b) Adozzjoni ta' approċċ sistematiku u 
integrat għall-ġestjoni tar-riskju.

Or. en

Emenda 415
Elena Oana Antonescu
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Adozzjoni ta' approċċ sistematiku 
għall-ġestjoni tar-riskju.

(b) Adozzjoni ta' approċċ sistematiku u 
integrat għall-ġestjoni tar-riskju.

Or. en

Emenda 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) . (c) Semplifikazzjoni, razzjonalizzazzjoni u 
mmodernizzar tal-ġbir, tal-ġestjoni u tal-
kondiviżjoni tad-dejta u l-informazzjoni 
ambjentali u dwar it-tibdil fil-klima f'kull 
stadju taċ-ċiklu politiku tal-UE fl-oqsma 
tal-ambjent u l-klima.

Or. en

Emenda 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) . (c) Semplifikazzjoni, razzjonalizzazzjoni u 
mmodernizzar tal-ġbir, tal-ġestjoni u tal-
kondiviżjoni tad-dejta u l-informazzjoni 
ambjentali u dwar it-tibdil fil-klima –
inklużi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
Sistema Komuni Ewropea ta' 
Informazzjoni Ambjentali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif issuġġerit mir-Rapporteur fl-emendi konġunti tiegħu.

Emenda 418
Elena Oana Antonescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Simplifikazzjoni, razzjonalizzazzjoni u 
mmodernizzar tal-ġbir, tal-ġestjoni u tal-
kondiviżjoni tad-dejta u l-informazzjoni 
ambjentali u dwar it-tibdil fil-klima.

(c) Semplifikazzjoni, razzjonalizzazzjoni u 
mmodernizzar tal-ġbir, tal-ġestjoni u tal-
kondiviżjoni tad-dejta u l-informazzjoni 
ambjentali u dwar it-tibdil fil-klima f'kull 
stadju taċ-ċiklu politiku tal-UE fl-oqsma 
tal-ambjent u l-klima.

Or. en

Emenda 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Tlestija ta' valutazzjoni komprensiva 
dwar id-disponibilità tal-provvista ta' 
bijomassa sostenibbli u t-tipi ta' użu u ta' 
bżonn li jikkompetu bejnithom.

Or. en

Emenda 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 71 – subparagrafu 2 – punt cb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) Twaqqif ta' bażi tal-għarfien 
komprensiva fir-rigward tal-esponiment u 
t-tossiċità kimiċi bħala appoġġ għall-
istrateġija għal ambjent mhux tossiku.

Or. en

(Marbuta mal-emenda għall-paragrafu 52, subparagrafu 2, punt d mill-istess awturi)

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li titwaqqaf bażi tal-għarfien komprensiva fir-rigward tal-esponiment u t-tossiċità 
kimiċi bħala appoġġ għall-istrateġija għal ambjent mhux tossiku għandha tiżdied mar-
rekwiżiti biex tittejjeb il-bażi ta' evidenza għall-politika dwar l-ambjent.

Emenda 421
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

72. L-isforzi meħtieġa biex jinkisbu l-
għanijiet stipulati hawn fuq se jeħtieġu 
investiment adegwat minn sorsi pubbliċi u 
privati. Fl-istess ħin, filwaqt li ħafna 
pajjiżi qed ibatu biex ilaħħqu mal-kriżi 
ekonomika u finanzjarja, il-ħtieġa ta' 
riformi ekonomiċi u ta' tnaqqis tad-dejn 
pubbliku joffru opportunitajiet ġodda li 
jimxu malajr lejn ekonomija aktar 
effiċjenti fir-riżorsi, b'livelli baxxi tal-
karbonju.

imħassar

Or. pt

Emenda 422
Giancarlo Scottà
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

72. L-isforzi meħtieġa biex jinkisbu l-
għanijiet stipulati hawn fuq se jeħtieġu 
investiment adegwat minn sorsi pubbliċi u 
privati. Fl-istess ħin, filwaqt li ħafna pajjiżi 
qed ibatu biex ilaħħqu mal-kriżi 
ekonomika u finanzjarja, il-ħtieġa ta' 
riformi ekonomiċi u ta' tnaqqis tad-dejn 
pubbliku joffru opportunitajiet ġodda li 
jimxu malajr lejn ekonomija aktar 
effiċjenti fir-riżorsi, b'livelli baxxi tal-
karbonju.

72. L-isforzi meħtieġa biex jinkisbu l-
għanijiet stipulati hawn fuq se jeħtieġu 
investiment adegwat minn sorsi pubbliċi u 
privati. Fl-istess ħin, filwaqt li ħafna pajjiżi 
qed ibatu biex ilaħħqu mal-kriżi 
ekonomika u finanzjarja, iċ-ċaqliqa lejn 
ekonomija li tagħmel użu aktar effiċjenti 
tar-riżorsi, b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju tista' tippreżenta opportunità 
f'dak li għandu x'jaqsam mar-riformi 
meħtieġa biex tingħata spinta għat-
tkabbir ekonomiku u, konsegwentement, 
jitnaqqas id-dejn pubbliku.

Or. it

Emenda 423
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

73. Li jiġi attirat l-investiment f’ċerti 
oqsma attwalment huwa diffiċli minħabba 
n-nuqqas ta’ sinjali tal-prezzijiet mis-suq, 
jew minħabba distorsjonijiet fis-sinjali tal-
prezzijiet li jirriżultaw minn nuqqas ta' 
kunsiderazzjoni xierqa tal-ispejjeż 
ambjentali jew minn sussidji pubbliċi għal 
attivitajiet li jagħmlu ħsara lill-ambjent.

73. L-implimentazzjoni tal-politiki 
ambjentali tirrikjedi baġit pubbliku u 
żieda fil-karigi, b'karrieri professjonali 
adegwati fl-amministrazzjoni pubblika 
nazzjonali, reġjonali u lokali, xi ħaġa li 
saret impossibbli minħabba l-politiki ta' 
"awsterità" u t-tnaqqis fl-infiq pubbliku 
imposti fuq xi Stati Membri; l-UE se 
jkollha terġa' teżamina dawn il-politiki 
sabiex tikseb l-objettivi ambjentali.

Or. pt

Emenda 424
João Ferreira, Sabine Wils
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali 
jkunu indirizzati b’mod xieraq u li s-
sinjali tas-suq adatti jintbagħtu lis-settur 
privat, b'kunsiderazzjoni xierqa ta' 
kwalunkwe impatt soċjali negattiv. Dan 
ikun jinvolvi l-applikazzjoni tal-prinċipju 
ta' min iniġġes iħallas b’mod aktar 
sistematiku, permezz tal-eliminazzjoni 
gradwali ta' sussidji li jagħmlu ħsara lill-
ambjent u billi t-tassazzjoni tiġi ttrasferita 
minn fuq ix-xogħol u għal fuq it-tniġġis.
Minħabba li r-riżorsi naturali qed isiru 
dejjem aktar skarsi, ir-renta u l-profitti 
ekonomiċi assoċjati mas-sjieda tagħhom 
jew mal-użu esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-
intervent pubbliku biex jiżgura li tali renti
ma jkunux eċċessivi u li jitiqesu l-
esternalitajiet se jwassal għal użu aktar
effiċjenti ta' dawn ir-riżorsi u se jgħin biex 
jiġu evitati distorsjonijiet fis-suq, u jiġi 
ġġenerat ukoll dħul pubbliku. Il-
prijoritajiet ambjentali u tal-klima se jkunu 
indirizzati fil-qafas tas-Semestru Ewropew 
fejn dawn huma rilevanti għall-prospetti
ta' tkabbir sostenibbli ta’ Stati Membri 
individwali li għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi,
għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jgħollu l-importanza tan-natura u tal-
komunità aktar minn dik tal-
akkumulazzjoni privata tal-kapital, bħala 
garanzija ta' ugwaljanza u ġustizzja 
soċjali, billi jqiegħdu l-prinċipji ta' 
demokrazija ekonomika quddiem il-liġijiet 
tas-suq, kif ukoll billi jipprovdu l-
kundizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-
esternalitajiet ambjentali jiġu indirizzati 
adegwatament u li jintbagħtu s-sinjali t-
tajba ta' suq regolat lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Minħabba li r-
riżorsi naturali qed isiru dejjem aktar 
skarsi, qed isir dejjem iżjed importanti li s-
sjieda tagħhom tkun fid-dominju 
pubbliku jew gradwalment issir pubblika 
sabiex jiġi żgurat aċċess univerali li 
jirrispetta l-ambjent, elementi li huma 
karatteristiċi ta' servizz pubbliku ta' 
kwalità għolja. L-intervent pubbliku se
jiżgura li r-renti assoċjati ma' dawn is-
servizzi ma jkunux eċċessivi, waqt li jiġi 
garantit użu effiċjenti u universalment 
aċċessibbli ta' dawn ir-riżorsi. Il-
prijoritajiet ambjentali u tal-klima se jkunu 
indirizzati fil-qafas tat-tkabbir sostenibbli 
neċessarju ta’ Stati Membri individwali li 
għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra għar-regolamentazzjoni 
tas-suq għandhom jintużaw b'mod aktar 
estensiv fil-livell tal-UE u dak nazzjonali 
biex jinċentivaw l-involviment tas-settur 
pubbliku u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi 
naturali.

Or. pt
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Emenda 425
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u billi t-
tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-
xogħol u għal fuq it-tniġġis. Minħabba li 
r-riżorsi naturali qed isiru dejjem aktar 
skarsi, ir-renta u l-profitti ekonomiċi 
assoċjati mas-sjieda tagħhom jew mal-użu 
esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-intervent 
pubbliku biex jiżgura li tali renti ma jkunux 
eċċessivi u li jitiqesu l-esternalitajiet se 
jwassal għal użu aktar effiċjenti ta' dawn ir-
riżorsi u se jgħin biex jiġu evitati 
distorsjonijiet fis-suq, u jiġi ġġenerat ukoll 
dħul pubbliku. Il-prijoritajiet ambjentali u 
tal-klima se jkunu indirizzati fil-qafas tas-
Semestru Ewropew fejn dawn huma 
rilevanti għall-prospetti ta' tkabbir 
sostenibbli ta’ Stati Membri individwali li 
għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 
għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent. Minħabba li r-
riżorsi naturali qed isiru dejjem aktar 
skarsi, ir-renta u l-profitti ekonomiċi 
assoċjati mas-sjieda tagħhom jew mal-użu 
esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-intervent 
pubbliku biex jiżgura li tali renti ma jkunux 
eċċessivi u li jitiqesu l-esternalitajiet se 
jwassal għal użu aktar effiċjenti ta' dawn ir-
riżorsi u se jgħin biex jiġu evitati 
distorsjonijiet fis-suq, u jiġi ġġenerat ukoll 
dħul pubbliku. Il-prijoritajiet ambjentali u 
tal-klima se jkunu indirizzati fil-qafas tas-
Semestru Ewropew fejn dawn huma 
rilevanti għall-prospetti ta' tkabbir 
sostenibbli ta’ Stati Membri individwali li 
għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. Fil-
livell tal-UE u dak nazzjonali, l-
involviment tas-settur privat u l-ġestjoni 
sostenibbli tal-kapital naturali għandhom 
jiġu inċentivati.

Or. it
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Emenda 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u billi t-
tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-
xogħol u għal fuq it-tniġġis. Minħabba li r-
riżorsi naturali qed isiru dejjem aktar 
skarsi, ir-renta u l-profitti ekonomiċi 
assoċjati mas-sjieda tagħhom jew mal-użu 
esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-intervent 
pubbliku biex jiżgura li tali renti ma jkunux 
eċċessivi u li jitiqesu l-esternalitajiet se 
jwassal għal użu aktar effiċjenti ta' dawn ir-
riżorsi u se jgħin biex jiġu evitati 
distorsjonijiet fis-suq, u jiġi ġġenerat ukoll 
dħul pubbliku. Il-prijoritajiet ambjentali u 
tal-klima se jkunu indirizzati fil-qafas tas-
Semestru Ewropew fejn dawn huma 
rilevanti għall-prospetti ta' tkabbir 
sostenibbli ta’ Stati Membri individwali li 
għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 
għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

74. L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet adatti li jippermettu li 
esternalitajiet ambjentali jkunu indirizzati 
b’mod xieraq u li s-sinjali tas-suq adatti 
jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali u ekonomiku negattiv. Dan 
jista' jinvolvi l-applikazzjoni tal-prinċipju 
ta' min iniġġes iħallas b’mod aktar 
sistematiku, permezz tal-eliminazzjoni 
gradwali ta' sussidji li jagħmlu ħsara lill-
ambjent u billi t-tassazzjoni tiġi ttrasferita 
minn fuq ix-xogħol u għal fuq it-tniġġis 
b'mod newtrali. Minħabba li r-riżorsi 
naturali qed isiru dejjem aktar skarsi, ir-
renta u l-profitti ekonomiċi assoċjati mas-
sjieda tagħhom jew mal-użu esklussiv 
jistgħu jiżdiedu. L-intervent pubbliku biex 
jiżgura li tali renti ma jkunux eċċessivi u li 
jitiqesu l-esternalitajiet se jwassal għal użu 
aktar effiċjenti ta' dawn ir-riżorsi u se jgħin 
biex jiġu evitati distorsjonijiet fis-suq, u 
jiġi ġġenerat ukoll dħul pubbliku. Il-
prijoritajiet ambjentali u tal-klima se jkunu 
indirizzati fil-qafas tas-Semestru Ewropew 
fejn dawn huma rilevanti għall-prospetti ta' 
tkabbir sostenibbli ta’ Stati Membri 
individwali li għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 
għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

Or. en
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Emenda 427
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u billi t-
tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-
xogħol u għal fuq it-tniġġis. Minħabba li r-
riżorsi naturali qed isiru dejjem aktar 
skarsi, ir-renta u l-profitti ekonomiċi 
assoċjati mas-sjieda tagħhom jew mal-użu 
esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-intervent 
pubbliku biex jiżgura li tali renti ma 
jkunux eċċessivi u li jitiqesu l-
esternalitajiet se jwassal għal użu aktar 
effiċjenti ta' dawn ir-riżorsi u se jgħin biex 
jiġu evitati distorsjonijiet fis-suq, u jiġi 
ġġenerat ukoll dħul pubbliku. Il-
prijoritajiet ambjentali u tal-klima se jkunu 
indirizzati fil-qafas tas-Semestru Ewropew 
fejn dawn huma rilevanti għall-prospetti ta' 
tkabbir sostenibbli ta’ Stati Membri 
individwali li għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 
għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u billi t-
tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-
xogħol u għal fuq it-tniġġis. Minħabba li r-
riżorsi naturali qed isiru dejjem aktar 
skarsi, ir-renta u l-profitti ekonomiċi 
assoċjati mas-sjieda tagħhom jew mal-użu 
esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-intervent 
pubbliku biex jiżgura li jitiqesu l-
esternalitajiet se jwassal għal użu aktar 
effiċjenti ta' dawn ir-riżorsi u se jgħin biex 
jiġu evitati distorsjonijiet fis-suq, u jiġi 
ġġenerat ukoll dħul pubbliku. Il-
prijoritajiet ambjentali u tal-klima se jkunu 
indirizzati fil-qafas tas-Semestru Ewropew 
fejn dawn huma rilevanti għall-prospetti ta' 
tkabbir sostenibbli ta’ Stati Membri 
individwali li għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 
għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

Or. fr
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Emenda 428
Margrete Auken

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u billi t-
tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-
xogħol u għal fuq it-tniġġis. Minħabba li r-
riżorsi naturali qed isiru dejjem aktar 
skarsi, ir-renta u l-profitti ekonomiċi 
assoċjati mas-sjieda tagħhom jew mal-użu 
esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-intervent 
pubbliku biex jiżgura li tali renti ma jkunux 
eċċessivi u li jitiqesu l-esternalitajiet se 
jwassal għal użu aktar effiċjenti ta' dawn ir-
riżorsi u se jgħin biex jiġu evitati 
distorsjonijiet fis-suq, u jiġi ġġenerat ukoll 
dħul pubbliku. Il-prijoritajiet ambjentali u 
tal-klima se jkunu indirizzati fil-qafas tas-
Semestru Ewropew fejn dawn huma 
rilevanti għall-prospetti ta' tkabbir 
sostenibbli ta’ Stati Membri individwali li 
għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 
għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent, billi t-
tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-
xogħol u għal fuq it-tniġġis u permezz ta' 
ħidma lejn l-iżgurar ta' livell komuni ta' 
tassazzjoni ekoloġika fl-Unjoni kollha. 
Minħabba li r-riżorsi naturali qed isiru 
dejjem aktar skarsi, ir-renta u l-profitti 
ekonomiċi assoċjati mas-sjieda tagħhom 
jew mal-użu esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-
intervent pubbliku biex jiżgura li tali renti 
ma jkunux eċċessivi u li jitiqesu l-
esternalitajiet se jwassal għal użu aktar 
effiċjenti ta' dawn ir-riżorsi u se jgħin biex 
jiġu evitati distorsjonijiet fis-suq, u jiġi 
ġġenerat ukoll dħul pubbliku. Il-
prijoritajiet ambjentali u tal-klima se jkunu 
indirizzati fil-qafas tas-Semestru Ewropew 
fejn dawn huma rilevanti għall-prospetti ta' 
tkabbir sostenibbli ta’ Stati Membri 
individwali li għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 
għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex titnaqqas l-imġiba dannuża għall-ambjent u jiġu żgurati kondizzjonijiet ekwivalenti ta' 
kompetizzjoni għan-negozju, għandu jiddaħħal livell komuni ta' tassazzjoni ekoloġika fl-
Unjoni kollha.

Emenda 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u billi t-
tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-
xogħol u għal fuq it-tniġġis. Minħabba li r-
riżorsi naturali qed isiru dejjem aktar 
skarsi, ir-renta u l-profitti ekonomiċi 
assoċjati mas-sjieda tagħhom jew mal-użu 
esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-intervent 
pubbliku biex jiżgura li tali renti ma jkunux 
eċċessivi u li jitiqesu l-esternalitajiet se 
jwassal għal użu aktar effiċjenti ta' dawn ir-
riżorsi u se jgħin biex jiġu evitati 
distorsjonijiet fis-suq, u jiġi ġġenerat ukoll 
dħul pubbliku. Il-prijoritajiet ambjentali u 
tal-klima se jkunu indirizzati fil-qafas tas-
Semestru Ewropew fejn dawn huma 
rilevanti għall-prospetti ta' tkabbir 
sostenibbli ta’ Stati Membri individwali li 
għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 
għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u billi t-
tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-
xogħol u għal fuq it-tniġġis u l-konsum 
tar-riżorsi. Minħabba li r-riżorsi naturali 
qed isiru dejjem aktar skarsi, ir-renta u l-
profitti ekonomiċi assoċjati mas-sjieda 
tagħhom jew mal-użu esklussiv jistgħu 
jiżdiedu. L-intervent pubbliku biex jiżgura 
li tali renti ma jkunux eċċessivi u li jitiqesu 
l-esternalitajiet se jwassal għal użu aktar 
effiċjenti ta' dawn ir-riżorsi u se jgħin biex 
jiġu evitati distorsjonijiet fis-suq, u jiġi 
ġġenerat ukoll dħul pubbliku. Il-
prijoritajiet ambjentali u tal-klima se jkunu 
indirizzati fil-qafas tas-Semestru Ewropew 
permezz tal-introduzzjoni ta' indikaturi 
ewlenin fejn dawn huma rilevanti għall-
prospetti ta' tkabbir sostenibbli ta’ Stati 
Membri individwali li għalihom huma 
indirizzati r-rakkomandazzjonijiet skont il-
pajjiż. Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, 
bħal ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 
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fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

Or. en

Emenda 430
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u billi t-
tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-
xogħol u għal fuq it-tniġġis. Minħabba li r-
riżorsi naturali qed isiru dejjem aktar 
skarsi, ir-renta u l-profitti ekonomiċi 
assoċjati mas-sjieda tagħhom jew mal-użu 
esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-intervent 
pubbliku biex jiżgura li tali renti ma jkunux 
eċċessivi u li jitiqesu l-esternalitajiet se 
jwassal għal użu aktar effiċjenti ta' dawn ir-
riżorsi u se jgħin biex jiġu evitati 
distorsjonijiet fis-suq, u jiġi ġġenerat ukoll 
dħul pubbliku. Il-prijoritajiet ambjentali u 
tal-klima se jkunu indirizzati fil-qafas tas-
Semestru Ewropew fejn dawn huma 
rilevanti għall-prospetti ta' tkabbir 
sostenibbli ta’ Stati Membri individwali li 
għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 

74. L-Unjoni u l-Istati Membri se jkollhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet adatti biex 
jiżguraw li esternalitajiet ambjentali jkunu 
indirizzati b’mod xieraq u li s-sinjali tas-
suq adatti jintbagħtu lis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv. Dan ikun jinvolvi l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes 
iħallas b’mod aktar sistematiku, permezz 
tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u billi t-
tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-
xogħol u għal fuq it-tniġġis. Madankollu, 
din il-bidla ma tistax tirriżulta f'xi 
rilokazzjoni ta' impjiegi. Minħabba li r-
riżorsi naturali qed isiru dejjem aktar 
skarsi, ir-renta u l-profitti ekonomiċi 
assoċjati mas-sjieda tagħhom jew mal-użu 
esklussiv jistgħu jiżdiedu. L-intervent 
pubbliku biex jiżgura li tali renti ma jkunux 
eċċessivi u li jitiqesu l-esternalitajiet se 
jwassal għal użu aktar effiċjenti ta' dawn ir-
riżorsi u se jgħin biex jiġu evitati 
distorsjonijiet fis-suq, u jiġi ġġenerat ukoll 
dħul pubbliku. Il-prijoritajiet ambjentali u 
tal-klima se jkunu indirizzati fil-qafas tas-
Semestru Ewropew fejn dawn huma 
rilevanti għall-prospetti ta' tkabbir 
sostenibbli ta’ Stati Membri individwali li 
għalihom huma indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. 
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għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

Strumenti oħra bbażati fuq is-suq, bħal 
ħlasijiet għal servizzi tal-ekosistemi, 
għandhom jintużaw b'mod aktar estensiv 
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali biex 
jinċentivaw l-involviment tas-settur privat 
u l-ġestjoni sostenibbli tal-kapital naturali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-piżijiet fiskali għoljin diġà qed jikkawżaw lill-impjegaturi jbiddlu lokhom. Il-miżuri 
ambjentali ma jistgħux jitħallew jaggravaw din is-sitwazzjoni.

Emenda 431
João Ferreira

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

75. Is-settur privat għandu jitħeġġeġ ukoll 
biex jaħtaf l-opportunitajiet offruti fil-qafas 
finanzjarju l-ġdid tal-UE sabiex iżidu l-
involviment tagħhom fl-isforzi għall-ksib 
tal-għanijiet ambjentali u tal-klima, 
speċjalment fir-rigward ta' attivitajiet ta' 
ekoinnovazzjoni u tal-adozzjoni tat-
teknoloġiji l-ġodda, b'iffukar partikolari 
fuq l-SMEs. L-inizjattivi pubbliċi-privati
għall-ekoinnovazzjoni għandhom jiġu 
promossi bis-Sħubijiet Ewropej għall-
Innovazzjoni, bħas-Sħubija għall-
innovazzjoni dwar l-Ilma. Permezz tal-
qafas ġdid għall-Istrumenti Finanzjarji 
Innovattivi, l-aċċess mis-settur privat għal 
finanzjament ta' investimenti fl-ambjent –
partikolarment il-bijodiversità u t-tibdil 
fil-klima – għandu jkun iffaċilitat. L-
intrapriżi Ewropej għandhom jiġu mħeġġa 
aktar biex jippubblikaw informazzjoni 
ambjentali bħala parti mir-rapportar 
finanzjarju tagħhom, lil hinn mil-livell 
meħtieġ skont il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-
UE.

75. Is-settur privat għandu jitħeġġeġ ukoll 
biex jaħtaf l-opportunitajiet offruti fil-qafas 
finanzjarju l-ġdid tal-UE sabiex iżidu l-
involviment tagħhom fl-isforzi għall-ksib 
tal-għanijiet ambjentali u tal-klima, 
speċjalment fir-rigward ta' attivitajiet ta' 
ekoinnovazzjoni u tal-adozzjoni tat-
teknoloġiji l-ġodda, bi ffukar partikolari 
fuq l-SMEs. L-inizjattivi bejn il-pubbliku u 
l-privat għall-ekoinnovazzjoni għandhom 
jiġu promossi bis-Sħubijiet Ewropej għall-
Innovazzjoni, bħas-Sħubija għall-
innovazzjoni dwar l-Ilma. L-intrapriżi 
Ewropej għandhom jiġu mħeġġa aktar biex 
jippubblikaw informazzjoni ambjentali 
bħala parti mir-rapportar finanzjarju 
tagħhom, lil hinn mil-livell meħtieġ skont 
il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE.
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Or. pt

Emenda 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

77. Minbarra din l-integrazzjoni, l-
inklużjoni ta’ “proġetti integrati” fil-
Programm LIFE se tippermetti biex il-
fondi li jiġu kkombinati u allinjati aħjar 
mal-prijoritajiet tal-‘ politika b'mod aktar 
strateġiku u kosteffettiv bħala appoġġ
għall-miżuri ambjentali u għal dawk 
relatati mal-klima.

77. Minnbarra din l-integrazzjoni, l-
inklużjoni ta’ “proġetti integrati” fil-
Programm LIFE se tippermetti biex il-
fondi li jiġu kkombinati u allinjati aħjar 
mal-prijoritajiet tal-‘ politika b'mod aktar 
strateġiku u kosteffettiv bħala appoġġ 
għall-miżuri ambjentali u għal dawk 
relatati mal-klima, permezz tal-attivazzjoni 
ta' firxa ta' proġetti, inklużi "proġetti 
integrati", bil-kundizzjoni li jiġu sodisfatti 
l-kundizzjonijiet speċifiċi relatati mar-
regoli dwar il-"proġetti integrati" u l-
implimentazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 433
Margrete Auken

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 77a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

77a. Sal-2020, il-finanzjament ta' 
koeżjoni u dak strutturali tal-UE 
għandhom ikunu limitati għall-proġetti li 
ma jikkawżaw ebda ħsara għall-ambjent. 
Fl-istess ħin, il-proġetti ffinanzjati mill-
fondi ta' koeżjoni jew dawk strutturali li 
jirriżultaw li kkawżaw ħsara għall-
ambjent għandhom iħallsu lura s-somma 
oriġinalment allokata ta' fondi mill-UE.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-objettiv ta' preżervazzjoni, protezzjoni u tisħiħ tal-ambjent tal-Unjoni, l-ebda fond 
tal-UE m'għandu jagħti appoġġ finanzjarju għall-proġetti li jmorru kontrih. Jekk il-
valutazzjoni ta' proġett partikolari ffinanzjat mill-UE tindika degradazzjoni tal-ambjent, il-
fondi jridu jitħallsu lura lill-Unjoni.

Emenda 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

78. Il-kapital miżjud ipprovdut lill-Bank 
Ewropew tal-Investiment (BEI) bħala parti 
mill-Patt għat-Tkabbir u l-Impjiegi tal-
2012 jipprovdi sors addizzjonali ta' 
investiment.

78. Il-kapital miżjud ipprovdut lill-Bank 
Ewropew tal-Investiment (BEI) bħala parti 
mill-Patt għat-Tkabbir u l-Impjiegi tal-
2012 jipprovdi sors addizzjonali ta' 
investiment li għandu jintefaq bi qbil mal-
objettivi tal-UE fl-oqsma tal-ambjent u 
tal-klima.

Or. en

Emenda 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

80. Barra minn hekk, kien diffiċli li tiġi 
ttraċċata n-nefqa relatata mal-bijodiversità 
u l-klima. Biex jiġi vvalutat il-progress lejn 
dawn l-għanijiet, sistema ta' traċċar u ta’ 
rapportar għandha tkun stabbilita abbażi ta' 
metodoloġija stabbilita mill-OECD ("L-
Indikaturi ta’ Rio"). Dan huwa importanti 
għall-isforz ġenerali tal-UE relatat mal-
ftehimiet multilaterali dwar it-tibdil fil-
klima u l-bijodiversità. F’dan il-kuntest, l-

80. Barra minn hekk, kien diffiċli li tiġi 
ttraċċata n-nefqa relatata mal-bijodiversità 
u l-klima. Biex jiġi vvalutat il-progress lejn 
dawn l-għanijiet, sistema ta' traċċar u ta’ 
rapportar għandha tkun stabbilita 
prinċipalment abbażi ta' metodoloġija 
stabbilita mill-OECD. Dan huwa 
importanti għall-isforz ġenerali tal-UE 
relatat mal-ftehimiet multilaterali dwar it-
tibdil fil-klima u l-bijodiversità. F’dan il-
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UE se tikkontribwixxi għall-proċess 
intergovernattiv li ġie mniedi f'Rio+20 li 
jivvaluta l-ħtiġijiet ta’ finanzjament u 
jipproponi alternattivi għal strateġija 
effettiva ta' finanzjament tal-iżvilupp 
sostenibbli.

kuntest, l-UE se tikkontribwixxi għall-
proċess intergovernattiv li ġie mniedi 
f'Rio+20 li jivvaluta l-ħtiġijiet ta’ 
finanzjament u jipproponi alternattivi għal 
strateġija effettiva ta' finanzjament tal-
iżvilupp sostenibbli.

Or. en

Emenda 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 82 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

82. Sabiex jinkiseb investiment għall-
politiki ambjentali u dwar il-klima u biex 
nistabbilixxu l-prezzijiet korretti, il-
programm għandu jiżgura li sal-2020:

82. Sabiex jinkiseb investiment għall-
politiki ambjentali u dwar il-klima, il-
programm għandu jiżgura li sal-2020:

Or. en

Emenda 437
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 82 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

82. Sabiex jinkiseb investiment għall-
politiki ambjentali u dwar il-klima u biex 
nistabbilixxu l-prezzijiet korretti, il-
programm għandu jiżgura li sal-2020:

82. Sabiex jinkiseb investiment għall-
politiki ambjentali u dwar il-klima u biex 
nistabbilixxu l-prezzijiet korretti, il-
programm imissu jiżgura li sal-2020:

Or. it

Emenda 438
João Ferreira
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 82 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-eliminazzjoni progressiva ta' sussidji 
li jagħmlu ħsara lill-ambjent, jiżdied l-użu 
ta' strumenti bbażati fuq is-suq, inkluża t-
tassazzjoni, l-ipprezzar u tariffi, u l-
espansjoni tas-swieq għal prodotti u 
servizzi ambjentali, b'konsiderazzjoni 
xierqa ta' kwalunkwe impatt soċjali 
negattiv.

imħassar

Or. pt

Emenda 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 82 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-eliminazzjoni progressiva ta' sussidji 
li jagħmlu ħsara lill-ambjent, jiżdied l-użu 
ta' strumenti bbażati fuq is-suq, inkluża t-
tassazzjoni, l-ipprezzar u tariffi, u l-
espansjoni tas-swieq għal prodotti u 
servizzi ambjentali, b'konsiderazzjoni 
xierqa ta' kwalunkwe impatt soċjali 
negattiv.

(a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jadottaw, mingħajr dewmien u sal-2014, 
pjanijiet konkreti bbażati id-definizzjoni 
fl-Anness 1, paragrafu 82, punt a għall-
eliminazzjoni progressiva ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent, sal-2020, 
inklużi s-sussidji li jinċentivaw l-użu 
ineffiċjenti tar-riżorsi rinovabbli, u 
jirraportaw dwar il-progress permezz tal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma;
jiżdied l-użu ta' strumenti bbażati fuq is-
suq, inkluża bidla minima ta' għaxra fil-
mija minn tassazzjoni, ipprezzar u tariffi 
ffukati fuq ix-xogħol għal oħrajn iffukati 
fuq l-ambjent, u l-espansjoni tas-swieq 
għal prodotti u servizzi ambjentali, 
b'konsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe 
impatt soċjali negattiv.

Or. en
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Emenda 440
Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 82 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-eliminazzjoni progressiva ta' sussidji 
li jagħmlu ħsara lill-ambjent, jiżdied l-użu 
ta' strumenti bbażati fuq is-suq, inkluża t-
tassazzjoni, l-ipprezzar u tariffi, u l-
espansjoni tas-swieq għal prodotti u 
servizzi ambjentali, b'konsiderazzjoni 
xierqa ta' kwalunkwe impatt soċjali 
negattiv.

(a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jadottaw, mingħajr dewmien u sal-2014, 
pjanijiet konkreti bbażati id-definizzjoni 
fl-Anness 1, paragrafu 82, punt a għall-
eliminazzjoni progressiva ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent, sal-2020, u 
jirraportaw dwar il-progress permezz tal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma;
jiżdied l-użu ta' strumenti bbażati fuq is-
suq, inkluża bidla minn tassazzjoni, 
ipprezzar u tariffi ffukati fuq ix-xogħol 
għal oħrajn iffukati fuq l-ambjent, u l-
espansjoni tas-swieq għal prodotti u 
servizzi ambjentali, b'konsiderazzjoni 
xierqa ta' kwalunkwe impatt soċjali 
negattiv.

Or. en

Emenda 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 82 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-eliminazzjoni progressiva ta' sussidji 
li jagħmlu ħsara lill-ambjent, jiżdied l-użu 
ta' strumenti bbażati fuq is-suq, inkluża t-
tassazzjoni, l-ipprezzar u tariffi, u l-
espansjoni tas-swieq għal prodotti u 
servizzi ambjentali, b'konsiderazzjoni 
xierqa ta' kwalunkwe impatt soċjali 
negattiv.

(a) L-eliminazzjoni progressiva ta' sussidji 
li jagħmlu ħsara lill-ambjent, jiżdied l-użu 
ta' strumenti bbażati fuq is-suq, inkluża t-
tassazzjoni, l-ipprezzar u tariffi, u l-
espansjoni tas-swieq għal prodotti u 
servizzi ambjentali, b'konsiderazzjoni 
xierqa ta' kwalunkwe impatt ekonomiku u 
soċjali negattiv.

Or. en
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Emenda 442
Margrete Auken

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 82 – subparagrafu 2 - punt a – point i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-eliminazzjoni gradwali qabel l-2020 
tal-finanzjament ta' koeżjoni u dak 
strutturali tal-proġetti li jikkawżaw ħsara 
għall-ambjent, waqt li jiġi rikjest li l-fondi 
ta' koeżjoni u dawk strutturali mill-
proġetti li jkunu kkawżaw ħsara għall-
ambjent jiħallsu lura kompletament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-objettiv ta' preżervazzjoni, protezzjoni u tisħiħ tal-ambjent tal-Unjoni, l-ebda fond 
tal-UE m'għandu jagħti appoġġ finanzjarju għall-proġetti li jmorru kontrih. Jekk il-
valutazzjoni ta' proġett partikolari ffinanzjat mill-UE tindika degradazzjoni tal-ambjent, il-
fondi jridu jitħallsu lura lill-Unjoni.

Emenda 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 82 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-Kummissjoni teħtieġ tiddefinixxi s-
sussidji dannużi għall-ambjent bħala 
"riżultat ta' azzjoni governattiva li 
tikkonferixxi vantaġġ għall-konsumaturi 
jew il-produtturi sabiex jiġi ssuplimentat 
l-introjtu tagħhom jew jitnaqqsulhom l-
ispejjeż, iżda li biex tagħmel hekk, tkun 
qed tiddiskrimina kontra prattiki 
ambjentali tajbin."1

__________________
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1 Test adattat mill-OECD (1998 u 2005) 
f'IEEP et al. 2007, ara 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

Emenda 444
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 82 – subparagrafu 2 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Forniment ta' aktar għajnuna 
nazzjonali u mill-UE għall-isforzi biex tiġi 
żgurata l-effiċjenza enerġetika, inkluż fid-
dar (insulazzjoni termika, apparat 
domestiku li jagħmel użu effiċjenti tal-
enerġija, installazzjoni ta' ġeneraturi 
għat-tiġdid tal-enerġija fuq skala żgħira, 
eċċ.).

Or. es

Emenda 445
João Ferreira

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 82 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) L-integrazzjoni ta' kunsiderazzjonijiet 
relatati mal-ambjent u l-klima fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew, fejn din hija 
rilevanti għall-prospetti tal-Istati Membri 
għat-tkabbir sostenibbli u xierqa għal 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi skont il-
pajjiż.

imħassar

Or. pt
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Emenda 446
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 86 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

86. Sabiex titjieb l-integrazzjoni ambjentali 
u l-koerenza tal-politika, il-programm 
għandu jiżgura li sal-2020:

86. Sabiex titjieb l-integrazzjoni ambjentali 
u l-koerenza tal-politika, il-programm 
imissu jiżgura li sal-2020:

Or. it

Emenda 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 86 – subparagrafu 2 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-implimentazzjoni sħiħa tad-
Direttiva dwar l-Istima Ambjentali 
Strateġika1 u d-Direttiva dwar l-Istima tal-
Impatt Ambjentali2.
__________________
1 Direttiva 2001/42/KE
2 Direttiva 85/337/KE

Or. en

Emenda 448
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

87. L-UE għandha densità għolja tal-
popolazzjoni u sal-2020, 80 % tal-
popolazzjoni tal-UE x’aktarx se tgħix 

87. L-UE għandha densità għolja tal-
popolazzjoni u sal-2020, 80 % tal-
popolazzjoni tal-UE x’aktarx se tgħix 
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f'żoni urbani u periurbani. Il-kwalità tal-
ħajja se tkun influwenzata direttament mill-
istat tal-ambjent urban. L-impatti 
ambjentali tal-ibliet jinfirxu wkoll lil hinn 
ferm mil-limiti fiżiċi tagħhom, billi dawn 
jiddependu ħafna fuq reġjuni periurbani u 
rurali biex jissodisfaw id-domanda għall-
ikel, l-enerġija, l-ispazju u r-riżorsi, u biex 
jakkomodaw l-iskart.

f'żoni urbani u periurbani. Il-kwalità tal-
ħajja se tkun influwenzata direttament mill-
istat tal-ambjent urban. L-impatti 
ambjentali tal-ibliet jinfirxu wkoll lil hinn 
ferm mil-limiti fiżiċi tagħhom, billi dawn 
jiddependu ħafna fuq reġjuni periurbani u 
rurali biex jissodisfaw id-domanda għall-
ikel, l-enerġija, l-ispazju u r-riżorsi, u biex 
jakkomodaw l-iskart. Trid għalhekk 
tingħata attenzjoni partikolari għall-
promozzjoni tal-inħawi rurali u l-ħolqien 
ta' impjiegi ġodda fis-settur rurali.

Or. de

Emenda 449
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

88. Il-biċċa l-kbira tal-ilbliet jaffrontaw sett 
prinċipali komuni ta' problemi ambjentali, 
inkluża l-kwalità ħażina tal-arja, il-livelli 
għolja ta' storbju, l-emissjonijiet tal-GHG, 
l-iskarsezza tal-ilma, l-għargħar u l-
maltempati, siti kontaminati, żoni 
industrijali abbandunati u l-iskart. Fl-istess 
ħin, l-ibliet tal-UE huma dawk li 
jistabbilixxu l-istandards fis-sostenibbiltà 
urbana għall-oħrajn u ta' spiss jintroduċu 
soluzzjonijiet innovattivi għall-isfidi 
ambjentali. Għadd dejjem jiżdied ta’ bliet 
Ewropej qed ipoġġu s-sostenibbiltà 
ambjentali fil-qalba ta' strateġiji ta' żvilupp 
urban tagħhom.

88. Il-biċċa l-kbira tal-ilbliet jaffrontaw sett 
prinċipali komuni ta' problemi ambjentali, 
inkluża l-kwalità ħażina tal-arja, il-livelli 
eċċessivi ta' storbju li jikkawżaw riskju 
għas-saħħa pubbliku, l-emissjonijiet tal-
GHG, l-iskarsezza tal-ilma, l-għargħar u l-
maltempati, siti kontaminati, żoni 
industrijali abbandunati u l-iskart. Fl-istess 
ħin, l-ibliet tal-UE huma dawk li 
jistabbilixxu l-istandards fis-sostenibbiltà 
urbana għall-oħrajn u ta' spiss jintroduċu 
soluzzjonijiet innovattivi għall-isfidi 
ambjentali. Għadd dejjem jiżdied ta’ bliet 
Ewropej qed ipoġġu s-sostenibbiltà 
ambjentali fil-qalba ta' strateġiji ta' żvilupp 
urban tagħhom.

Or. es

Emenda 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 88a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

88a. Fuq żmien twil, hemm bżonn li l-UE 
tiżviluppa strateġija komprensiva dwar kif 
ekonomija ekoloġika u inklużiva tista' 
tikkontribwixxi għal ambjenti urbani 
aħjar, billi tikkonċentra fuq l-
integrazzjoni tal-ippjanar urban mal-
objettiv relatat ma' użu effiċjenti tar-
riżorsi, ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju, l-użu urban sostenibbli tal-art, 
ir-reżiljenza tal-ekosistemi, il-ġestjoni tal-
ilma, is-saħħa tal-bniedem, il-
parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-edukazzjoni u s-
sensibilizzazzjoni ambjentali.

Or. en

Emenda 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 89a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

89a. Il-politika tal-Unjoni rigward is-
sigurtà tal-ikel għandha tkun ibbażata fuq 
agrikoltura sostenibbl u kummerċ ġust. Il-
provvista ta' ammont xieraq ta' ikel lill-
popolazzjoni ta' dinja li qed tikber 
b'tendenzi ta' konsum li qed jinbidlu 
tqiegħed pressjoni fuq ir-riżorsi naturali 
bħala riżultat tat-tibdil fil-klima. L-
importazzjonijiet proteiniċi minn pajjiżi 
terzi b'livell inadegwat ta' protezzjoni 
ambjentali jistgħu jitnaqqsu billi jitħeġġeġ 
it-tiżrigħ ta' għelejjel proteiniċi fl-UE. 
Barra minn hekk, l-UE impenjat ruħha li 
tirrikjedi li jkun hemm miżuri ta' 
protezzjoni ambjental bilaterali u 
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multilaterali regolatorji xierqa.

Or. de

Emenda 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 89a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

89a. L-istrateġiji għall-ippjanar tal-bliet 
iridu jqisu l-proposti li saru f'ħafna studji 
li saru minn esperti li jargumentaw favur 
l-iżvilupp ta' metodoloġija komperensiva 
li tirrikonoxxi l-problemi li jiffaċċjaw iż-
żoni urbani u tissuġġerixxi soluzzjonijiet 
għalihom. Dawn il-problemi u 
kwistjonijiet jinkludu, flimkien mat-tibdil 
fil-klima, l-enerġija, l-aċċessibilità, l-ilma, 
l-iskart u l-istorbju, kif ukoll kwistjonijiet 
rigward il-kura tas-saħħa, il-benessri, il-
kultura, ir-riżorsi naturali u l-ambjent 
mibni, u l-ħtieġa li l-belt titqies bħala 
ċentru ekonomiku u soċjali li l-attivitajiet 
tiegħu jiġġeneraw kemm il-ġid, kif ukoll 
il-benessri.

Or. es

Emenda 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 89b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

89b. Kwalunkwe valutazzjoni tas-
sostenibilità urbana trid tqis kif dovut it-
tgawdija pubblika tal-monumenti, il-wirt 
mibni u l-arkitettura eżistenti, kif ukoll il-
ħtieġa li jinstabu tipi ta' użu ġodda għad-
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djar mitluqin, mhux okkupati jew 
abbandunati fl-Ewropa, peress li l-bini ta' 
proġetti ġodda ta' akkomodazzjoni 
jirrikjedi t-tnaqqis taż-żoni ħodor, l-
estrazzjoni ta' materjali ġodda u l-konsum 
tal-enerġija.

Or. es

Emenda 454
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 91 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

91. Sabiex tissaħħaħ is-sostenibbiltà tal-
ibliet tal-UE, il-programm għandu jiżgura 
li sal-2020:

91. Sabiex tissaħħaħ is-sostenibbiltà tal-
ibliet tal-UE, il-programm imissu jiżgura li 
sal-2020:

Or. it

Emenda 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 91 – subparagrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Maġġoranza ta' bliet fl-UE jkunu qed 
jimplimentaw politiki għall-ippjanar u d-
disinn urban sostenibbli .

(a) Maġġoranza ta' bliet fl-UE jkunu qed 
jimplimentaw politiki għall-ippjanar u d-
disinn urban sostenibbli f'konformità ma' 
strateġija komprensiva fit-tul dwar l-ibliet 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 91 – subparagrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-iżgurar li l-ibliet ikollhom 
informazzjoni dwar il-finanzjament u l-
aċċess għalih għal miżuri li jtejbu s-
sostenibbiltà urbana.

(b) L-iżgurar li r-residenti u l-awtoritajiet 
pubbliċi tal-ibliet ikollhom informazzjoni 
dwar il-finanzjament u l-aċċess għalih għal 
miżuri li jtejbu s-sostenibbiltà urbana.

Or. en

Emenda 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 91 – subparagrafu 2 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) Is-sostenn għal mobilità urbana 
f'saħħitha u sostenibbli u t-tnaqqis tat-
tniġġis mill-istorbju u t-tniġġis tal-arja. L-
iżvilupp u l-immodernizzar tan-netwerks 
ta’ trasport pubbliku urban. Il-
provvediment tal-elettrifikazzjoni tas-
sistemi ta’ trasport lokali u l-introduzzjoni 
ta' skemi għall-użu ta' vetturi elettriċi fl-
ibliet tal-UE; L-iżvilupp ta' infrastruttura 
sikura għall-persuni mexjin fit-triq u ċ-
ċiklisti biex ikun żgurat li l-għadd ta' 
utenti ta' tali modalitajiet ta' trasport 
bħall-mixi u r-rota jirdoppja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament talab li l-isforzi għall-użu tal-modalitajiet ta' trasport attiv bħal dak bil-mutur u 
bir-rota jirdoppjaw fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-'Pjan direzzjonali għal Żona Unika 
Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod 
effiċjenti (2011/2096(INI)) ta' Diċembru 2011.
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Emenda 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 91 – subparagrafu 2 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-ipprogressar dwar l-izvilupp ta' 
strateġija komprensiva dwar kif 
ekonomija ekoloġika u inklużiva tista' 
tikkontribwixxi għal ambjenti urban 
aħjar.

Or. en

Emenda 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 91 – subparagrafu 2 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-iżgurar li l-ibliet ikollhom spazji 
miftuħin fejn il-persuni mexjin fit-triq 
ikunu jistgħu jiċċirkolaw, żoni soċjali u 
rabta mal-ambjent naturali.

Or. es

Emenda 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 91 – subparagrafu 2 - punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Il-kondiviżjoni tal-aħjar prattika bejn 
l-ibliet fuq il-livell tal-UE u dak 
internazzjonali dwar l-iżviluppi innovattivi 
u l-għajxien urban sostenibbli.

Or. en
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Emenda 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 92

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

92. Is-sostenibbiltà ambjentali hija vitali
biex jonqos il-faqar u tiġi żgurata il-
kwalità tal-ħajja u t-tkabbir ekonomiku. 
F’Rio+20, il-mexxejja dinjija ġeddew l-
impenn tagħhom favur l-iżvilupp 
sostenibbli u rrikonoxxew l-ekonomija 
ekoloġika inklussiva bħala għodda 
importanti biex jinkiseb l-iżvilupp 
sostenibbli, u r-rwol kruċjali ta' ambjent 
b'saħħtu sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-
ikel u t-tnaqqis tal-faqar. Fid-dawl ta' 
popolazzjoni dejjem tikber f'dinja dejjem 
aktar urbanizzata, dawn l-isfidi se jinkludu 
l-ħtieġa ta' azzjoni dwar l-ilma, l-oċeani, l-
art u l-ekosistemi sostenibbli, l-effiċjenza 
fir-riżorsi (b’mod partikolari l-iskart), l-
enerġija sostenibbli u t-tibdil fil-klima, 
ukoll permezz tal-eliminazzjoni gradwali 
tas-sussidji għall-fjuwils fossili. Dawn se 
jeħtieġu li jiġu indirizzati permezz ta' 
approċċi mfassla apposta fil-livell lokali, 
nazzjonali jew tal-Unjoni, kif ukoll 
involviment impenjat fl-isforzi 
internazzjonali sabiex jiġu żviluppati s-
soluzzjonijiet meħtieġa biex jiġi żgurat 
żvilupp sostenibbli fil-livell globali.

92. L-iżgurar tas-sostenibbiltà hu waħda 
mill-aktar sfidi urġenti li qed tħabbat 
wiċċha magħhom id-dinja tal-lum u hu
vitali biex jinqered il-faqar u tiġi żgurata l-
prosperità u l-benessri għal kulħadd
F’Rio+20, il-mexxejja dinjija ġeddew l-
impenn tagħhom favur l-iżvilupp 
sostenibbli u l-iżgurar tal-promozzjoni ta' 
futur ekonomikament, soċjalment u 
ambjentalment sostenibbli għall-pjaneta, 
għall-ġenerazzjonijiet tal-lum u tal-futur. 
Irrikonoxxew ukoll li l-ekonomija 
ekoloġika inklussiva bħala għodda 
importanti biex jinkiseb l-iżvilupp 
sostenibbli, u r-rwol kruċjali ta' ambjent 
b'saħħtu sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-
ikel u t-tnaqqis tal-faqar. Fid-dawl ta' 
popolazzjoni dejjem tikber f'dinja dejjem 
aktar urbanizzata, dawn l-isfidi se jinkludu 
l-ħtieġa ta' azzjoni internazzjonali f'għadd 
ta' oqsma bħal mhuma l-ilma, l-oċeani, l-
art u l-ekosistemi sostenibbli, l-effiċjenza 
fir-riżorsi (b’mod partikolari l-iskart), l-
enerġija sostenibbli u t-tibdil fil-klima, 
ukoll permezz tal-eliminazzjoni gradwali 
tas-sussidji li huma ta' ħsara għall-
ambjent, inklużi s-sussidji għall-fjuwils 
fossili. Minbarra li tibdel dawn l-impenji 
f'azzjoni fil-livell lokali, nazzjonali u tal-
UE, l-UE se tkun involuta wkoll b'mod 
proattiv fl-isforzi internazzjonali sabiex 
jiġu żviluppati s-soluzzjonijiet meħtieġa 
biex jiġi żgurat żvilupp sostenibbli fil-livell 
globali.

Or. en
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Emenda 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 92

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

92. Is-sostenibbiltà ambjentali hija vitali 
biex jonqos il-faqar u tiġi żgurata il-kwalità 
tal-ħajja u t-tkabbir ekonomiku. F’Rio+20, 
il-mexxejja dinjija ġeddew l-impenn 
tagħhom favur l-iżvilupp sostenibbli u 
rrikonoxxew l-ekonomija ekoloġika 
inklussiva bħala għodda importanti biex 
jinkiseb l-iżvilupp sostenibbli, u r-rwol 
kruċjali ta' ambjent b'saħħtu sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-ikel u t-tnaqqis tal-
faqar. Fid-dawl ta' popolazzjoni dejjem 
tikber f'dinja dejjem aktar urbanizzata, 
dawn l-isfidi se jinkludu l-ħtieġa ta' azzjoni 
dwar l-ilma, l-oċeani, l-art u l-ekosistemi 
sostenibbli, l-effiċjenza fir-riżorsi (b’mod 
partikolari l-iskart), l-enerġija sostenibbli u 
t-tibdil fil-klima, ukoll permezz tal-
eliminazzjoni gradwali tas-sussidji għall-
fjuwils fossili. Dawn se jeħtieġu li jiġu 
indirizzati permezz ta' approċċi mfassla 
apposta fil-livell lokali, nazzjonali jew tal-
Unjoni, kif ukoll involviment impenjat fl-
isforzi internazzjonali sabiex jiġu 
żviluppati s-soluzzjonijiet meħtieġa biex 
jiġi żgurat żvilupp sostenibbli fil-livell 
globali.

92. Is-sostenibbiltà ambjentali hija vitali 
biex jonqos il-faqar u tiġi żgurata il-kwalità 
tal-ħajja u t-tkabbir ekonomiku. F’Rio+20, 
il-mexxejja dinjija ġeddew l-impenn 
tagħhom favur l-iżvilupp sostenibbli u 
rrikonoxxew l-ekonomija ekoloġika 
inklussiva bħala għodda importanti biex 
jinkiseb l-iżvilupp sostenibbli, u r-rwol 
kruċjali ta' ambjent b'saħħtu sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-ikel u t-tnaqqis tal-
faqar. Fid-dawl ta' popolazzjoni dejjem 
tikber f'dinja dejjem aktar urbanizzata, 
dawn l-isfidi se jinkludu l-ħtieġa ta' azzjoni 
dwar l-ilma, l-oċeani, l-art u l-ekosistemi 
sostenibbli, l-effiċjenza fir-riżorsi (b’mod 
partikolari l-iskart), l-enerġija sostenibbli u 
t-tibdil fil-klima, ukoll permezz tal-
identifikazzjoni u l-eliminazzjoni gradwali 
tas-sussidji li huma ta' ħsara għall-
ambjent. Dawn se jeħtieġu li jiġu 
indirizzati permezz ta' approċċi mfassla 
apposta fil-livell lokali, nazzjonali jew tal-
Unjoni, kif ukoll involviment impenjat fl-
isforzi internazzjonali sabiex jiġu 
żviluppati s-soluzzjonijiet meħtieġa biex 
jiġi żgurat żvilupp sostenibbli fil-livell 
globali.

Or. en

Emenda 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 93
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

93. L-eżiti ta' Rio+20 jeħtieġ li jiġu riflessi 
fi prijoritajiet interni u esterni tal-politika 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. L-
Unjoni għandha tappoġġa wkoll il-ħolqien
ta’ Forum Politiku ta' Livell Għoli biex
gradwalment jissostitwixxi l-Kummissjoni 
għall-Iżvilupp Sostenibbli u jimmonitorja 
l-implimentazzjoni tal-eżiti ta' Rio+20.

93. L-eżiti ta' Rio+20 jeħtieġ li jiġu riflessi 
fi prijoritajiet interni u esterni tal-politika 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. L-
Unjoni għandha tappoġġa wkoll l-
attivitajiet ta’ Forum Politiku ta' Livell 
Għoli li gradwalment se jissostitwixxi l-
Kummissjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-eżiti 
ta' Rio+20.

Or. en

Emenda 468
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

94. Ħafna mill-għanijiet prioritarji stabbiliti 
f'dan il-programm jistgħu jinkisbu bis-sħiħ 
biss bħala parti minn approċċ globali u 
b'kooperazzjoni ma' pajjiżi sħab. Huwa 
għalhekk li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha għandhom ikunu involuti fil-
proċessi internazzjonali, reġjonali u 
bilaterali b'mod qawwi, iffukat, magħqud u 
koerenti. Dawn għandhom ikomplu 
jippromwovu qafas effettiv ibbażat fuq ir-
regoli għal politika ambjentali globali, 
ikkomplementat b'approċċ iktar effettiv, 
strateġiku li fih id-djalogi u l-
kooperazzjoni bilaterali u reġjonali jkunu 
mfassla apposta għas-sħab strateġiċi tal-
Unjoni, il-pajjiżi kandidati u tal-viċinat, u 
l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, rispettivament, 
b'appoġġ minn finanzjament adegwat.

94. Ħafna mill-għanijiet prioritarji stabbiliti 
f'dan il-programm jistgħu jinkisbu bis-sħiħ 
biss bħala parti minn approċċ globali u 
b'kooperazzjoni ma' pajjiżi sħab. Huwa 
għalhekk li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha għandhom ikunu involuti fil-
proċessi internazzjonali, reġjonali u 
bilaterali, bħall-ftehimiet kummerċjali 
bilaterali b'mod qawwi, iffukat, magħqud 
u koerenti. Dawn għandhom ikomplu 
jippromwovu qafas effettiv ibbażat fuq ir-
regoli għal politika ambjentali globali, 
ikkomplementat b'approċċ iktar effettiv, 
strateġiku li fih id-djalogi u l-
kooperazzjoni bilaterali u reġjonali jkunu 
mfassla apposta għas-sħab strateġiċi tal-
Unjoni, il-pajjiżi kandidati u tal-viċinat, u 
l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, rispettivament, 
b'appoġġ minn finanzjament adegwat.

Or. en
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Emenda 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

94. Ħafna mill-għanijiet prioritarji stabbiliti 
f'dan il-programm jistgħu jinkisbu bis-sħiħ 
biss bħala parti minn approċċ globali u 
b'kooperazzjoni ma' pajjiżi sħab. Huwa 
għalhekk li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha għandhom ikunu involuti fil-
proċessi internazzjonali, reġjonali u 
bilaterali b'mod qawwi, iffukat, magħqud u 
koerenti. Dawn għandhom ikomplu 
jippromwovu qafas effettiv ibbażat fuq ir-
regoli għal politika ambjentali globali, 
ikkomplementat b'approċċ iktar effettiv, 
strateġiku li fih id-djalogi u l-
kooperazzjoni bilaterali u reġjonali jkunu 
mfassla apposta għas-sħab strateġiċi tal-
Unjoni, il-pajjiżi kandidati u tal-viċinat, u 
l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, rispettivament, 
b'appoġġ minn finanzjament adegwat.

94. Ħafna mill-għanijiet prioritarji stabbiliti 
f'dan il-programm jistgħu jinkisbu bis-sħiħ 
biss bħala parti minn approċċ globali u 
b'kooperazzjoni ma' pajjiżi sħab. Huwa 
għalhekk li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha għandhom ikunu involuti fil-
proċessi internazzjonali, reġjonali u 
bilaterali b'mod qawwi, iffukat, magħqud u 
koerenti. Dawn għandhom ikomplu 
jippromwovu qafas effettiv ibbażat fuq ir-
regoli għal politika ambjentali globali, 
ikkomplementat b'approċċ iktar effettiv, 
strateġiku li fih id-djalogi u l-
kooperazzjoni bilaterali u reġjonali jkunu 
mfassla apposta għas-sħab strateġiċi tal-
Unjoni, il-pajjiżi kandidati u tal-viċinat, u 
l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, rispettivament, 
b'appoġġ minn finanzjament adegwat. 
Għandha tingħata importanza partikolari 
lill-Baħar l-Iswed.

Or. en

Emenda 470
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 95

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

95. Iż-żmien kopert minn dan il-programm 
jikkorrispondi għall-fażijiet ewlenin fil-
politika internazzjonali dwar il-klima, il-
bijodiversità u s-sustanzi kimiċi. Biex 
nibqgħu fil-limitu ta’ 2°C, l-emissjonijiet 
globali tal-GHG iridu jonqsu tal-anqas 
b'50 % tal-livelli tal-1990 sal-2050. 

95. Iż-żmien kopert minn dan il-programm 
jikkorrispondi għall-fażijiet ewlenin fil-
politika internazzjonali dwar il-klima, il-
bijodiversità u s-sustanzi kimiċi. Skont l-
IPCC, biex nibqgħu fil-limitu ta’ 2°C, l-
emissjonijiet globali tal-GHG iridu jonqsu 
tal-anqas b'50 % tal-livelli tal-1990 sal-
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Madankollu, ittieħed impenn biss għal nofs 
it-tnaqqis meħtieġ tal-emissjonijiet sal-
2020 mill-Partijiet skont il-UNFCCC. 
Mingħajr azzjoni globali aktar riżoluta, it-
tibdil fil-klima x'aktarx mhux se jiġi 
limitat. Saħansitra fl-aħjar xenarju, il-
pajjiżi se jaffrontaw dejjem aktar impatti 
inevitabbli tat-tibdil fil-klima minħabba l-
emissjonijiet storiċi tal-GHG u se jeħtieġu 
l-iżvilupp ta' strateġiji ta' adattament għall-
klima. Skont il-Pjattaforma ta’ Durban għal 
Azzjoni Msaħħa, ftehim komprensiv u 
b’saħħtu applikabbli għal kulħadd għandu 
jiġi miftihem sal-2015 u implimentat mis-
sena 2020. L-UE se tibqa' involuta b’mod 
proattiv f'dan il-proċess, inkluż 
f’diskussjonijiet dwar kif titnaqqas id-
diskrepanza bejn l-impenji attwali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-pajjiżi 
żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, u 
dwar l-azzjoni meħtieġa biex nibqgħu fuq 
perkors għall-emissjonijiet li jkun 
kompatibbli mal-għan ta' 2oC. Is-segwitu 
għal Rio+20 għandu jgħin ukoll biex 
jonqsu l-emissjonijiet ta' GHG, biex b'hekk 
tkun appoġġata l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima. B'mod parallel, l-UE għandha 
ssegwi u tintensifika aktar is-sħubijiet dwar 
it-tibdil fil-klima ma' sħab strateġiċi u 
għandha tieħu azzjoni ulterjuri biex 
tintegra l-konsiderazzjonijiet ambjentali u 
dawk dwar il-klima fil-politika ta' żvilupp
tagħha.

2050. Madankollu, ittieħed impenn biss 
għal nofs it-tnaqqis meħtieġ tal-
emissjonijiet sal-2020 mill-Partijiet skont 
il-UNFCCC. Mingħajr azzjoni globali 
aktar riżoluta, it-tibdil fil-klima x'aktarx 
mhux se jiġi mmitigat. Saħansitra fl-aħjar 
xenarju, il-pajjiżi se jaffrontaw dejjem 
aktar impatti inevitabbli tat-tibdil fil-klima 
u se jeħtieġu l-iżvilupp ta' strateġiji ta' 
adattament għall-klima. Skont il-
Pjattaforma ta’ Durban għal Azzjoni 
Msaħħa, ftehim komprensiv u b’saħħtu 
applikabbli għal kulħadd għandu jiġi 
miftihem sal-2015 u implimentat mis-sena 
2020. L-UE se tibqa' involuta b’mod 
proattiv f'dan il-proċess, inkluż 
f’diskussjonijiet dwar kif titnaqqas id-
diskrepanza bejn l-impenji attwali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-pajjiżi 
żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, u 
dwar l-azzjoni meħtieġa biex nibqgħu fuq 
perkors għall-emissjonijiet li jkun 
kompatibbli mal-għan ta' 2°C. Is-segwitu 
għal Rio+20 għandu jgħin ukoll biex 
jonqsu l-emissjonijiet ta' GHG, biex b'hekk 
ikun appoġġat l-adattament għat-tibdil fil-
klima. B'mod parallel, l-UE għandha 
ssegwi u tintensifika aktar is-sħubijiet dwar 
it-tibdil fil-klima ma' sħab strateġiċi u 
għandha tieħu azzjoni ulterjuri biex 
tintegra l-konsiderazzjonijiet ambjentali u 
dawk dwar il-klima fil-politika esterna
tagħha abbażi tar-reċiproċità u l-
kundizzjonalità..

Or. it

Emenda 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 95

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

95. Iż-żmien kopert minn dan il-programm 95. Iż-żmien kopert minn dan il-programm 
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jikkorrispondi għall-fażijiet ewlenin fil-
politika internazzjonali dwar il-klima, il-
bijodiversità u s-sustanzi kimiċi. Biex 
nibqgħu fil-limitu ta’ 2°C, l-emissjonijiet 
globali tal-GHG iridu jonqsu tal-anqas 
b'50 % tal-livelli tal-1990 sal-2050. 
Madankollu, ittieħed impenn biss għal nofs 
it-tnaqqis meħtieġ tal-emissjonijiet sal-
2020 mill-Partijiet skont il-UNFCCC. 
Mingħajr azzjoni globali aktar riżoluta, it-
tibdil fil-klima x'aktarx mhux se jiġi 
limitat. Saħansitra fl-aħjar xenarju, il-
pajjiżi se jaffrontaw dejjem aktar impatti 
inevitabbli tat-tibdil fil-klima minħabba l-
emissjonijiet storiċi tal-GHG u se jeħtieġu 
l-iżvilupp ta' strateġiji ta' adattament għall-
klima. Skont il-Pjattaforma ta’ Durban għal 
Azzjoni Msaħħa, ftehim komprensiv u 
b’saħħtu applikabbli għal kulħadd għandu 
jiġi miftihem sal-2015 u implimentat mis-
sena 2020. L-UE se tibqa' involuta b’mod 
proattiv f'dan il-proċess, inkluż 
f’diskussjonijiet dwar kif titnaqqas id-
diskrepanza bejn l-impenji attwali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-pajjiżi 
żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, u 
dwar l-azzjoni meħtieġa biex nibqgħu fuq 
perkors għall-emissjonijiet li jkun 
kompatibbli mal-għan ta' 2oC. Is-segwitu 
għal Rio+20 għandu jgħin ukoll biex 
jonqsu l-emissjonijiet ta' GHG, biex b'hekk 
tkun appoġġata l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima. . B'mod parallel, l-UE għandha 
ssegwi u tintensifika aktar is-sħubijiet dwar 
it-tibdil fil-klima ma' sħab strateġiċi u 
għandha tieħu azzjoni ulterjuri biex 
tintegra l-konsiderazzjonijiet ambjentali u 
dawk dwar il-klima fil-politika ta' żvilupp 
tagħha.

jikkorrispondi għall-fażijiet ewlenin fil-
politika internazzjonali dwar il-klima, il-
bijodiversità u s-sustanzi kimiċi. Biex 
nibqgħu fil-limitu ta’ 2°C, l-emissjonijiet 
globali tal-GHG iridu jonqsu tal-anqas 
b'50 % tal-livelli tal-1990 sal-2050. 
Madankollu, ittieħed impenn biss għal nofs 
it-tnaqqis meħtieġ tal-emissjonijiet sal-
2020 mill-Partijiet skont il-UNFCCC. 
Mingħajr azzjoni globali aktar riżoluta, it-
tibdil fil-klima x'aktarx mhux se jiġi 
limitat. Saħansitra fl-aħjar xenarju, il-
pajjiżi se jaffrontaw dejjem aktar impatti 
inevitabbli tat-tibdil fil-klima minħabba l-
emissjonijiet storiċi tal-GHG u se jeħtieġu 
l-iżvilupp ta' strateġiji ta' adattament għall-
klima. Skont il-Pjattaforma ta’ Durban għal 
Azzjoni Msaħħa, ftehim komprensiv u 
b’saħħtu applikabbli għal kulħadd għandu 
jiġi miftihem sal-2015 u implimentat mis-
sena 2020. L-UE se tibqa' involuta b’mod 
proattiv f'dan il-proċess, inkluż 
f’diskussjonijiet dwar kif titnaqqas id-
diskrepanza bejn l-impenji attwali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-pajjiżi 
żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, u 
dwar l-azzjoni meħtieġa biex nibqgħu fuq 
perkors għall-emissjonijiet li jkun 
kompatibbli mal-għan ta' 2oC filwaqt li 
żżomm f'moħħha l-evidenza xjentifika 
għall-ħtieġa tal-għan ta' 1,5°C għat-
tnaqqis tal-impatti ħorox fuq l-aktar 
pajjiżi vulnerabbli. Is-segwitu għal Rio+20 
għandu jgħin ukoll biex jonqsu l-
emissjonijiet ta' GHG, biex b'hekk tkun 
appoġġata l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. 
. B'mod parallel, l-UE għandha ssegwi u 
tintensifika aktar is-sħubijiet dwar it-tibdil 
fil-klima ma' sħab strateġiċi billi tipprovdi 
riżultati dwar l-impenji meħuda fir-
rigward tal-bini tal-kapaċitajiet, il-
finanzjament u l-appoġġ teknoloġiku tal-
klima u għandha tieħu azzjoni ulterjuri 
biex tintegra l-konsiderazzjonijiet 
ambjentali u dawk dwar il-klima fil-
politika ta' żvilupp tagħha. L-UE għandha 
tiddefinixxi wkoll is-sorsi u s-sehem ġust 
tagħha biex tikkontribwixxi għall-Fond 
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Ekoloġiku għall-Klima fil-kuntest tal-
impenn tal-UNFCCC.

Or. en

Emenda 472
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 95

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

95. Iż-żmien kopert minn dan il-programm 
jikkorrispondi għall-fażijiet ewlenin fil-
politika internazzjonali dwar il-klima, il-
bijodiversità u s-sustanzi kimiċi. Biex 
nibqgħu fil-limitu ta’ 2°C, l-emissjonijiet 
globali tal-GHG iridu jonqsu tal-anqas 
b'50 % tal-livelli tal-1990 sal-2050. 
Madankollu, ittieħed impenn biss għal nofs 
it-tnaqqis meħtieġ tal-emissjonijiet sal-
2020 mill-Partijiet skont il-UNFCCC. 
Mingħajr azzjoni globali aktar riżoluta, it-
tibdil fil-klima x'aktarx mhux se jiġi 
limitat. Saħansitra fl-aħjar xenarju, il-
pajjiżi se jaffrontaw dejjem aktar impatti 
inevitabbli tat-tibdil fil-klima minħabba l-
emissjonijiet storiċi tal-GHG u se jeħtieġu 
l-iżvilupp ta' strateġiji ta' adattament għall-
klima. Skont il-Pjattaforma ta’ Durban għal 
Azzjoni Msaħħa, ftehim komprensiv u 
b’saħħtu applikabbli għal kulħadd għandu 
jiġi miftihem sal-2015 u implimentat mis-
sena 2020. L-UE se tibqa' involuta b’mod 
proattiv f'dan il-proċess, inkluż 
f’diskussjonijiet dwar kif titnaqqas id-
diskrepanza bejn l-impenji attwali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-pajjiżi 
żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, u 
dwar l-azzjoni meħtieġa biex nibqgħu fuq 
perkors għall-emissjonijiet li jkun 
kompatibbli mal-għan ta' 2oC. Is-segwitu 
għal Rio+20 għandu jgħin ukoll biex 
jonqsu l-emissjonijiet ta' GHG, biex b'hekk 
tkun appoġġata l-ġlieda kontra t-tibdil fil-

95. Iż-żmien kopert minn dan il-programm 
jikkorrispondi għall-fażijiet ewlenin fil-
politika internazzjonali dwar il-klima, il-
bijodiversità u s-sustanzi kimiċi. Biex 
nibqgħu fil-limitu ta’ 2°C, l-emissjonijiet 
globali tal-GHG iridu jonqsu tal-anqas 
b'50 % tal-livelli tal-1990 sal-2050. 
Madankollu, ittieħed impenn biss għal nofs 
it-tnaqqis meħtieġ tal-emissjonijiet sal-
2020 mill-Partijiet skont il-UNFCCC. 
Mingħajr azzjoni globali aktar riżoluta, it-
tibdil fil-klima x'aktarx mhux se jiġi 
limitat. Saħansitra fl-aħjar xenarju, il-
pajjiżi se jaffrontaw dejjem aktar impatti 
inevitabbli tat-tibdil fil-klima minħabba l-
emissjonijiet storiċi tal-GHG u se jeħtieġu 
l-iżvilupp ta' strateġiji ta' adattament għall-
klima. Skont il-Pjattaforma ta’ Durban għal 
Azzjoni Msaħħa, ftehim komprensiv u 
b’saħħtu applikabbli għal kulħadd għandu 
jiġi miftihem sal-2015 u implimentat mis-
sena 2020. L-UE se tibqa' involuta b’mod 
proattiv f'dan il-proċess, inkluż 
f’diskussjonijiet dwar kif titnaqqas id-
diskrepanza bejn l-impenji attwali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-pajjiżi 
żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, u 
dwar l-azzjoni meħtieġa biex nibqgħu fuq 
perkors għall-emissjonijiet li jkun 
kompatibbli mal-għan ta' 2°C. Is-segwitu 
għal Rio+20 għandu jgħin ukoll biex 
jonqsu l-emissjonijiet ta' GHG, biex b'hekk 
tkun appoġġata l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
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klima. B'mod parallel, l-UE għandha 
ssegwi u tintensifika aktar is-sħubijiet dwar 
it-tibdil fil-klima ma' sħab strateġiċi u 
għandha tieħu azzjoni ulterjuri biex 
tintegra l-konsiderazzjonijiet ambjentali u 
dawk dwar il-klima fil-politika ta' żvilupp 
tagħha.

klima. B'mod parallel, l-UE għandha 
ssegwi u tintensifika aktar is-sħubijiet dwar 
it-tibdil fil-klima ma' sħab strateġiċi u 
għandha tieħu azzjoni ulterjuri biex 
tintegra l-konsiderazzjonijiet ambjentali u 
dawk dwar il-klima fil-politika ta' żvilupp 
tagħha. L-UE għandha tkun minn ta' 
quddiem fin-negozjati internazzjonali biex 
tinkuraġġixxi r-rabtiet bejn is-sistema tal-
UE għan-negozjar tal-emissjonijiet u tali 
skemi oħrajn bl-għan li tistabbilixxi, fil-
futur qarib, suq dinji tal-karbonju bejn l-
istati membri tal-OECD (Organizzazzjoni 
għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp 
Ekonomiċi) u l-ekonomiji emerġenti l-
kbar.

Or. es

Emenda 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 96

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

96. Il-miri għall-bijodiversità globali skont 
il-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika (CBD) għandhom jintlaħqu sal-
2020 abbażi tal-waqfien u eventwalment l-
inverżjoni tat-telf tal-bijodiversità madwar 
id-dinja. L-UE se tikkontribwixxi s-sehem 
ġust tagħha għal dawn l-isforzi, inkluż billi 
tintlaħaq il-mira li jirdoppja l-finanzjament 
relatat mal-bijodiversità għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw sal-2015 u żżomm dan il-livell 
sal-2020. Diġà hemm mira globali għall-
2020 għall-ġestjoni ta’ riskji maħluqa 
minn sustanzi kimiċi. L-UE se tkompli 
jkollha rwol attiv u kostruttiv biex tgħin 
dawn il-proċessi jiksbu l-għanijiet 
tagħhom.

96. Il-miri għall-bijodiversità globali skont 
il-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika (CBD) għandhom jintlaħqu sal-
2020 abbażi tal-waqfien u eventwalment l-
inverżjoni tat-telf tal-bijodiversità madwar 
id-dinja. L-UE se tikkontribwixxi s-sehem 
ġust tagħha għal dawn l-isforzi, inkluż billi 
tintlaħaq il-mira li jirdoppja l-finanzjament 
relatat mal-bijodiversità għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw sal-2015 u żżomm dan il-livell 
sal-2020. L-UE se tkompli tappoġġa l-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU 
għall-Ġlieda Kontra d-Deżertifikazzjoni 
(UNCCD), b'mod partikolari billi tieħu 
azzjoni għall-kisba ta' dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art tiġi newtralizzata kif 
ġie mifthiem f'Rio+20. Se żżid ukoll l-
isforzi tagħha biex tilħaq il-mira globali 
għall-2020 għall-ġestjoni tajba ta’ sustanzi 



AM\931429MT.doc 41/59 PE508.029v01-00

MT

kimiċi tul iċ-ċiklu sħiħ ta' ħajjithom u tal-
iskart perikoluż, kif imsaħħa f'Rio+20, u 
biex tappoġġa l-konvenzjonijiet relatati.
L-UE se tkompli jkollha rwol attiv u 
kostruttiv biex tgħin dawn il-proċessi 
jiksbu l-għanijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 96a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

96a. L-UE għandha tkun involuta b'mod 
proattiv fin-negozjati internazzjonali dwar 
il-kwistjonijiet u l-isfidi ġodda, b'mod 
partikolari dwar il-Konvenzjonijiet, il-
ftehimiet u l-valutazzjonijiet ġodda, bħan-
negozjar ta' ftehim ta' implimentazzjoni 
taħt l-UNCLOS dwar Żoni barra l-
ġuriżdizzjonijiet nazzjonali u l-
'Valutazzjoni tal-Oċeani tad-Dinja'.

Or. en

Emenda 475
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

97. L-UE diġà għandha prestazzjoni tajba 
fir-rigward ta' sħubija fi ftehimiet 
ambjentali multilaterali (Multilateral 
Environmental Agreements - MEAs), 
għalkemm għadd ta' Stati Membri 
għadhom ma rratifikawx ftehimiet ewlenin. 
Dan jipperikola l-kredibbiltà tal-UE 

97. L-UE diġà għandha prestazzjoni tajba 
fir-rigward ta' sħubija fi ftehimiet 
ambjentali multilaterali (Multilateral 
Environmental Agreements - MEAs), 
għalkemm għadd ta' Stati Membri 
għadhom ma rratifikawx ftehimiet ewlenin. 
Dan jipperikola l-kredibbiltà tal-UE 
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f’negozjati relatati. L-Istati Membri u l-UE 
għandhom jiżguraw ratifika f'waqtha tal-
MEAs kollha li huma firmatarji għalihom .

f’negozjati relatati. L-Istati Membri u l-UE 
għandhom jiżguraw ratifika f'waqtha tal-
MEAs kollha li huma firmatarji għalihom 
iżda għandhom jiżguraw ukoll li l-Istati 
Membri jitħallew isegwu approċċi 
differenti fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima.

Or. de

Emenda 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 97a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

97a. L-UE għandha tintensifika aktar il-
kontribuzzjoni tagħha għal inizjattivi li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ekoloġika inklużiva, bħall-promozzjoni ta' 
kundizzjonijiet ta' abilitazzjoni xierqa, l-
iżvilupp ta' strumenti u indikaturi bbażati 
fuq is-suq lil hinn mill-PDG, li huma 
konsistenti mal-politiki interni. 

Or. en

Emenda 477
Karin Kadenbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 98

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

98. L-UE għandha tisfrutta wkoll il-
pożizzjoni tagħha bħala wieħed mill-ikbar 
swieq tad-dinja biex tippromwovi politiki u 
approċċi li jnaqqsu l-pressjoni fuq il-bażi 
ta' riżorsi naturali globali. Dan jista' jsir 
billi jinbidlu x-xejriet tal-konsum u tal-
produzzjoni, kif ukoll billi jiġi żgurat li l-

98. L-UE għandha tisfrutta wkoll il-
pożizzjoni tagħha bħala wieħed mill-ikbar 
swieq tad-dinja biex tippromwovi politiki u 
approċċi li jnaqqsu l-pressjoni fuq il-bażi 
ta' riżorsi naturali globali. Dan ma jistax 
jinkiseb mingħajr għajnuna, iżda jista'
jinbeda billi jinbidlu x-xejriet tal-konsum u 
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politiki dwar il-kummerċ u s-suq intern 
jappoġġaw il-kisba tal-għanijiet ambjentali 
u dawk għall-klima u jipprovdu inċentivi 
lil pajjiżi oħra biex itejbu u jinfurzaw l-
oqfsa regolatorji u l-istandards ambjentali 
tagħhom. L-UE se tkompli tippromwovi 
żvilupp sostenibbli permezz tan-negozjar u 
l-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali tagħha u għandha
tikkunsidra alternattivi oħra ta’ politika 
biex jitnaqqsu l-impatti tal-konsum tal-UE 
fuq l-ambjent f'pajjiżi li mhumiex fl-UE. 
Eżempju ta' alternattiva ta' politika bħas-
sħubijiet bilaterali dwar l-infurzar tar-
Regolamenti tal-Forestrija, il-Governanza 
u l-Kummerċ (FLEGT - bilateral Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade), 
li jistabbilixxu qafas biex jiżgura li l-
injam li dieħel fis-suq tal-UE minn pajjiżi 
sħab ikun dak biss li huwa maqtugħ 
legalment.

tal-produzzjoni, kif ukoll billi jiġi żgurat li 
l-politiki dwar il-kummerċ u s-suq intern 
jappoġġaw il-kisba tal-għanijiet ambjentali 
u dawk għall-klima u jipprovdu inċentivi 
lil pajjiżi oħra biex itejbu u jinfurzaw l-
oqfsa regolatorji u l-istandards ambjentali 
tagħhom. L-UE se tkompli tippromwovi 
żvilupp sostenibbli permezz tan-negozjar u 
l-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali tagħha u għandha 
tikkunsidra alternattivi oħra ta’ politika 
biex jitnaqqsu l-impatti tal-konsum tal-UE 
fuq l-ambjent f'pajjiżi li mhumiex fl-UE. 
Is-sħubijiet bilaterali dwar l-infurzar tar-
Regolamenti tal-Forestrija, il-Governanza 
u l-Kummerċ (FLEGT - bilateral Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade) 
huma żviluppati u estiżi ulterjorment għal 
prodotti oħra.

Or. en

Emenda 478
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 98

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

98. L-UE għandha tisfrutta wkoll il-
pożizzjoni tagħha bħala wieħed mill-ikbar 
swieq tad-dinja biex tippromwovi politiki u 
approċċi li jnaqqsu l-pressjoni fuq il-bażi 
ta' riżorsi naturali globali. Dan jista' jsir 
billi jinbidlu x-xejriet tal-konsum u tal-
produzzjoni, kif ukoll billi jiġi żgurat li l-
politiki dwar il-kummerċ u s-suq intern 
jappoġġaw il-kisba tal-għanijiet ambjentali 
u dawk għall-klima u jipprovdu inċentivi 
lil pajjiżi oħra biex itejbu u jinfurzaw l-
oqfsa regolatorji u l-istandards ambjentali 
tagħhom. L-UE se tkompli tippromwovi 

98. L-UE għandha tisfrutta wkoll il-
pożizzjoni tagħha bħala wieħed mill-ikbar 
swieq tad-dinja biex tippromwovi politiki u 
approċċi li jnaqqsu l-pressjoni fuq il-bażi 
ta' riżorsi naturali globali. Dan jista' jsir 
billi jinbidlu x-xejriet tal-konsum u tal-
produzzjoni, kif ukoll billi jiġi żgurat li l-
politiki dwar il-kummerċ u s-suq intern 
jappoġġaw il-kisba tal-għanijiet ambjentali 
u dawk għall-klima u, abbażi tar-
reċiproċità, jiġu inklużi klawsoli biex ikun 
żgurat li pajjiżi oħra jtejbu u jinfurzaw l-
oqfsa regolatorji u l-istandards ambjentali 
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żvilupp sostenibbli permezz tan-negozjar u 
l-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali tagħha u għandha 
tikkunsidra alternattivi oħra ta’ politika 
biex jitnaqqsu l-impatti tal-konsum tal-UE 
fuq l-ambjent f'pajjiżi li mhumiex fl-UE. 
Eżempju ta' alternattiva ta' politika bħas-
sħubijiet bilaterali dwar l-infurzar tar-
Regolamenti tal-Forestrija, il-Governanza 
u l-Kummerċ (FLEGT - bilateral Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade), 
li jistabbilixxu qafas biex jiżgura li l-injam 
li dieħel fis-suq tal-UE minn pajjiżi sħab 
ikun dak biss li huwa maqtugħ legalment.

tagħhom u jiġġieldu kontra d-dumping 
ambjentali. L-UE se tkompli tippromwovi 
żvilupp sostenibbli permezz tan-negozjar u 
l-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali tagħha u għandha 
tikkunsidra alternattivi oħra ta’ politika 
biex jitnaqqsu l-impatti tal-konsum tal-UE 
fuq l-ambjent f'pajjiżi li mhumiex fl-UE. 
Eżempju ta' alternattiva ta' politika bħas-
sħubijiet bilaterali dwar l-infurzar tar-
Regolamenti tal-Forestrija, il-Governanza 
u l-Kummerċ (FLEGT - bilateral Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade), 
li jistabbilixxu qafas biex jiżgura li l-injam 
li dieħel fis-suq tal-UE minn pajjiżi sħab 
ikun dak biss li huwa maqtugħ legalment.

Or. it

Emenda 479
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 98

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

98. L-UE għandha tisfrutta wkoll il-
pożizzjoni tagħha bħala wieħed mill-ikbar 
swieq tad-dinja biex tippromwovi politiki u 
approċċi li jnaqqsu l-pressjoni fuq il-bażi 
ta' riżorsi naturali globali. Dan jista' jsir 
billi jinbidlu x-xejriet tal-konsum u tal-
produzzjoni, kif ukoll billi jiġi żgurat li l-
politiki dwar il-kummerċ u s-suq intern 
jappoġġaw il-kisba tal-għanijiet ambjentali 
u dawk għall-klima u jipprovdu inċentivi 
lil pajjiżi oħra biex itejbu u jinfurzaw l-
oqfsa regolatorji u l-istandards ambjentali 
tagħhom. L-UE se tkompli tippromwovi 
żvilupp sostenibbli permezz tan-negozjar u 
l-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali tagħha u għandha 

98. L-UE għandha tisfrutta wkoll il-
pożizzjoni tagħha bħala wieħed mill-ikbar 
swieq tad-dinja biex tippromwovi politiki u 
approċċi li jnaqqsu l-pressjoni fuq il-bażi 
ta' riżorsi naturali globali. Dan jista' jsir 
billi jinbidlu x-xejriet tal-konsum u tal-
produzzjoni, kif ukoll billi jiġi żgurat li l-
politiki dwar il-kummerċ u s-suq intern 
jappoġġaw il-kisba tal-għanijiet ambjentali 
u dawk għall-klima u jipprovdu inċentivi 
lil pajjiżi oħra biex itejbu u jinfurzaw l-
oqfsa regolatorji u l-istandards ambjentali 
tagħhom. L-UE se tkompli tippromwovi 
żvilupp sostenibbli permezz tan-negozjar u 
l-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali u bilaterali tagħha u 
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tikkunsidra alternattivi oħra ta’ politika 
biex jitnaqqsu l-impatti tal-konsum tal-UE 
fuq l-ambjent f'pajjiżi li mhumiex fl-UE. 
Eżempju ta' alternattiva ta' politika bħas-
sħubijiet bilaterali dwar l-infurzar tar-
Regolamenti tal-Forestrija, il-Governanza 
u l-Kummerċ (FLEGT - bilateral Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade), 
li jistabbilixxu qafas biex jiżgura li l-injam 
li dieħel fis-suq tal-UE minn pajjiżi sħab 
ikun dak biss li huwa maqtugħ legalment.

għandha tikkunsidra alternattivi oħra ta’ 
politika biex jitnaqqsu l-impatti tal-konsum 
tal-UE fuq l-ambjent f'pajjiżi li mhumiex 
fl-UE. Il-liberalizzazzjoni kummerċjali ma 
għandhiex ikollha impatti negattivi fuq l-
ambjent tal-Pajjiżi Terzi, lanqas ma 
għandha ttellef l-istandards jew il-politiki 
ambjentali stabbiliti għall-protezzjoni tal-
ħabitats u l-organiżmi slavaġ. Eżempju ta' 
alternattiva ta' politika bħas-sħubijiet 
bilaterali dwar l-infurzar tar-Regolamenti 
tal-Forestrija, il-Governanza u l-Kummerċ 
(FLEGT - bilateral Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade), li 
jistabbilixxu qafas biex jiżgura li l-injam li 
dieħel fis-suq tal-UE minn pajjiżi sħab 
ikun dak biss li huwa maqtugħ legalment.

Or. en

Emenda 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 98

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

98. L-UE għandha tisfrutta wkoll il-
pożizzjoni tagħha bħala wieħed mill-ikbar 
swieq tad-dinja biex tippromwovi politiki u 
approċċi li jnaqqsu l-pressjoni fuq il-bażi 
ta' riżorsi naturali globali. Dan jista' jsir 
billi jinbidlu x-xejriet tal-konsum u tal-
produzzjoni, kif ukoll billi jiġi żgurat li l-
politiki dwar il-kummerċ u s-suq intern 
jappoġġaw il-kisba tal-għanijiet ambjentali 
u dawk għall-klima u jipprovdu inċentivi 
lil pajjiżi oħra biex itejbu u jinfurzaw l-
oqfsa regolatorji u l-istandards ambjentali 
tagħhom. L-UE se tkompli tippromwovi 
żvilupp sostenibbli permezz tan-negozjar u 
l-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali tagħha u għandha 
tikkunsidra alternattivi oħra ta’ politika 

98. L-UE għandha tisfrutta wkoll il-
pożizzjoni tagħha bħala wieħed mill-ikbar 
swieq tad-dinja biex tippromwovi politiki u 
approċċi li jnaqqsu l-pressjoni fuq il-bażi 
ta' riżorsi naturali globali. Dan jista' jsir 
billi jinbidlu x-xejriet tal-konsum u tal-
produzzjoni, kif ukoll billi jiġi żgurat li l-
politiki dwar il-kummerċ u s-suq intern 
jappoġġaw il-kisba tal-għanijiet ambjentali 
u dawk għall-klima u jipprovdu inċentivi 
lil pajjiżi oħra biex itejbu u jinfurzaw l-
oqfsa regolatorji u l-istandards ambjentali 
tagħhom. L-UE se tkompli tippromwovi 
żvilupp sostenibbli permezz tan-negozjar u 
l-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali tagħha u għandha 
tikkunsidra alternattivi oħra ta’ politika 
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biex jitnaqqsu l-impatti tal-konsum tal-UE 
fuq l-ambjent f'pajjiżi li mhumiex fl-UE. 
Eżempju ta' alternattiva ta' politika bħas-
sħubijiet bilaterali dwar l-infurzar tar-
Regolamenti tal-Forestrija, il-Governanza 
u l-Kummerċ (FLEGT - bilateral Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade), 
li jistabbilixxu qafas biex jiżgura li l-injam 
li dieħel fis-suq tal-UE minn pajjiżi sħab 
ikun dak biss li huwa maqtugħ legalment.

biex jitnaqqsu l-impatti tal-konsum tal-UE 
fuq l-ambjent f'pajjiżi li mhumiex fl-UE. 
Eżempju ta' alternattiva ta' politika bħas-
sħubijiet bilaterali dwar l-infurzar tar-
Regolamenti tal-Forestrija, il-Governanza 
u l-Kummerċ (FLEGT - bilateral Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade), 
li jistabbilixxu qafas biex jiżgura li l-injam 
li dieħel fis-suq tal-UE minn pajjiżi sħab 
ikun dak biss li huwa maqtugħ legalment. 
Se jiġu esplorati wkoll alternattivi politiki 
oħra ' biex jitnaqsu l-impatti tal-konsum 
tal-UE fuq l-ambjent globali.

Or. en

Emenda 481
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 99

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

99. L-UE għandha tkompli tippromwovi 
prattiki kummerċjali ambjentalment 
responsabbli. Obbligi ġodda skont l-
Inizjattiva tan-Negozju Responsabbli tal-
UE għal kumpaniji elenkati fil-Borża u 
għal kumpaniji kbar mhux elenkati fil-
Borża li huma estrattivi fil-qasam ta' 
qtugħ tas-siġar minn foresti primarji biex 
jirrapportaw pagamenti mingħandhom 
lill-gvernijiet se jwassal għal trasparenza 
u responsabbiltà akbar fil-mod kif 
inhuma sfruttati r-riżorsi naturali. Bħala 
fornitur ewlieni ta’ prodotti u servizzi 
ambjentali, l-UE għandha tippromwovi 
standards ekoloġiċi globali, kummerċ 
ħieles fil-prodotti u s-servizzi ambjentali, l-
adozzjoni ta' aktar teknoloġiji favur l-
ambjent u l-klima, il-protezzjoni tal-
investiment u d-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali u l-iskambju internazzjonali 
tal-aħjar prattika.

99. L-UE għandha tkompli tippromwovi 
prattiki kummerċjali ambjentalment 
responsabbli. Bħala fornitur ewlieni ta’ 
prodotti u servizzi ambjentali, l-UE 
għandha tippromwovi standards ekoloġiċi 
globali, kummerċ ħieles fil-prodotti u s-
servizzi ambjentali, l-adozzjoni ta' aktar 
teknoloġiji favur l-ambjent u l-klima, il-
protezzjoni tal-investiment u d-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali u l-iskambju 
internazzjonali tal-aħjar prattika.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industriji bbażati fuq il-foresti jużaw riżorsi sostenibbli rinnovabbli tal-foresti, u diġà huma 
soġġetti għal rekwiżit ta' rrappurtar skont leġiżlazzjoni oħra u permezz ta' sistema ta' verifika 
volontarja minn partijiet terzi.

Emenda 482
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 99 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

99 a. Ammonti kbar ta' kumuli ta' 
pestiċidi obsoleti u kimiċi obsoleti oħra 
maħżunin joħolqu theddida fi ħdan il-
pajjiżi tal-UE u fil-pajjiżi tal-ENPI u fil-
Federazzjoni Russa. Din it-theddida 
tneħħiet parzjalment minn programmi ta' 
tindif nazzjonali u tal-UE, eż. fl-Istati tal-
Baltiku u fil-Polonja, iżda għadhom 
jeżistu oħrajn. Fl-ENPI u fil-Federazzjoni 
Russa kwantitajiet kbar minnhom 
jikkostitwixxu katastrofi ambjentali 
potenzjali għaċ-ċittadini u għall-
konsumaturi tal-UE ta' ikel importat. 
Għandha tiġi stabbilita strateġija 
preventiva biex jiġu evitati skandli 
alimentari (bħal pereżempju l-każ tan-
Nitrofen fil-Ġermanja) u ħsara 
ekonomika permezz ta' programm 
reġjonali komprensiv ta' tindif fi ħdan l-
Istati Membri tal-UE u fil-pajjiżi tal-ENPI 
u fil-Federazzjoni Russa. 

Or. en

Emenda 483
Giancarlo Scottà
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

100. Sabiex tiżdied l-effettività tal-UE fl-
indirizzar tal-isfidi ambjentali u tal-klima 
reġjonali u globali, il-programm għandu 
jiżgura li sal-2020:

100. Sabiex tiżdied l-effettività tal-UE fl-
indirizzar tal-isfidi ambjentali u tal-klima 
reġjonali u globali, il-programm immissu
jiżgura li sal-2020:

Or. it

Emenda 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-eżiti ta' Rio+20 ikunu integrati bis-
sħiħ fil-politiki esterni tal-UE u l-UE 
tikkontribwixxi b’mod effettiv għall-isforzi 
globali biex jiġu implimentati l-impenji 
miftiehma, inklużi dawk skont il-
konvenzjonijiet ta' Rio.

(a) L-eżiti ta' Rio+20 ikunu integrati bis-
sħiħ fil-politiki interni u esterni tal-UE u l-
UE tikkontribwixxi b’mod effettiv għall-
isforzi globali biex jiġu implimentati l-
impenji miftiehma, inklużi dawk skont il-
konvenzjonijiet ta' Rio.

Or. en

Emenda 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 1 - punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-UE qed tintensifika aktar l-
inizjattivi tagħha biex tiffaċilita t-
tranżizzjoni globali lejn ekonomija 
ekoloġika inklużiva fil-kuntest tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-qerda tal-faqar u għandha 
rwol ewlieni fit-tmexxija tal-ambizzjonijiet 
favur l-ilħuq ta' dan l-għan.
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Or. en

Emenda 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ħidma favur l-adozzjoni tal-Miri ta' 
Żvilupp Sostenibbli li: a) jindirizzaw l-
oqsma ta' prijorità ta' ekonomija ekoloġika 
inklussiva u għanijiet usa' ta' żvilupp 
sostenibbli, bħall-enerġija, l-ilma, is-
sigurtà tal-ikel, l-oċeani u l-konsum u l-
produzzjoni sostenibbli, kif ukoll 
kwistjonijiet trasversali bħall-ekwità, l-
inklużjoni soċjali, ix-xogħol diċenti, l-istat 
tad-dritt u l-governanza tajba; b) huma 
universalment applikabbli, billi jkopru t-
tliet oqsma ta' żvilupp sostenibbli; c) huma 
vvalutati u akkumpanjati minn miri u 
indikaturi, u d) huma koerenti u integrati 
mal-qafas ta' żvilupp għal wara l-2015, u 
jappoġġaw azzjonijiet dwar il-klima.

(a) Ħidma favur l-adozzjoni tal-Miri ta' 
Żvilupp Sostenibbli li: a) jindirizzaw l-
oqsma ta' prijorità ta' ekonomija ekoloġika 
inklussiva u għanijiet usa' ta' żvilupp 
sostenibbli, bħall-enerġija, l-ilma, is-
sigurtà tal-ikel, l-oċeani u l-konsum u l-
produzzjoni sostenibbli, kif ukoll 
kwistjonijiet trasversali bħall-ekwità, l-
inklużjoni soċjali, ix-xogħol diċenti, l-istat 
tad-dritt u l-governanza tajba; b) huma 
universalment applikabbli, billi jkopru t-
tliet oqsma ta' żvilupp sostenibbli; c) huma 
vvalutati u akkumpanjati minn miri u 
indikaturi, filwaqt li jikkunsidraw iċ-
ċirkustanzi nazzjonali differenti u d) huma 
koerenti u integrati mal-qafas ta' żvilupp 
għal wara l-2015, e) huma koerenti mal-
objettivi u l-miri eżistenti u kwalunkwe 
objettiv u mira oħra li jiġu mifthema fil-
futur bħal-bijodiversità, it-tibdil fil-klima, 
il-bażijiet ta' protezzjoni soċjali u oħrajn;

Or. en

Emenda 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ħidma favur l-adozzjoni tal-Miri ta' 
Żvilupp Sostenibbli li: a) jindirizzaw l-

(a) Ħidma favur l-adozzjoni tal-Miri ta' 
Żvilupp Sostenibbli li: a) jindirizzaw l-
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oqsma ta' prijorità ta' ekonomija ekoloġika 
inklussiva u għanijiet usa' ta' żvilupp 
sostenibbli, bħall-enerġija, l-ilma, is-
sigurtà tal-ikel, l-oċeani u l-konsum u l-
produzzjoni sostenibbli, kif ukoll 
kwistjonijiet trasversali bħall-ekwità, l-
inklużjoni soċjali, ix-xogħol diċenti, l-istat 
tad-dritt u l-governanza tajba; b) huma 
universalment applikabbli, billi jkopru t-
tliet oqsma ta' żvilupp sostenibbli; c) huma 
vvalutati u akkumpanjati minn miri u 
indikaturi, u d) huma koerenti u integrati 
mal-qafas ta' żvilupp għal wara l-2015, u 
jappoġġaw azzjonijiet dwar il-klima.

oqsma ta' prijorità ta' ekonomija ekoloġika 
inklussiva u għanijiet usa' ta' żvilupp 
sostenibbli, bħall-enerġija, l-ilma, is-
sigurtà tal-ikel, l-oċeani u l-konsum u l-
produzzjoni sostenibbli, kif ukoll 
kwistjonijiet trasversali bħall-ekwità, l-
inklużjoni soċjali, ix-xogħol diċenti, l-istat 
tad-dritt u l-governanza tajba; b) huma 
universalment applikabbli, billi jkopru t-
tliet oqsma ta' żvilupp sostenibbli; c) huma 
vvalutati u akkumpanjati minn miri u 
indikaturi, u d) huma koerenti u integrati 
mal-qafas ta' żvilupp għal wara l-2015, u 
huma konsistenti ma' impenji 
internazzjonali oħrajn bħal dawk dwar it-
tibdil fil-klima u l-bijodiversità.

Or. en

Emenda 488
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ħidma favur l-adozzjoni tal-Miri ta' 
Żvilupp Sostenibbli li: a) jindirizzaw l-
oqsma ta' prijorità ta' ekonomija ekoloġika 
inklussiva u għanijiet usa' ta' żvilupp 
sostenibbli, bħall-enerġija, l-ilma, is-
sigurtà tal-ikel, l-oċeani u l-konsum u l-
produzzjoni sostenibbli, kif ukoll 
kwistjonijiet trasversali bħall-ekwità, l-
inklużjoni soċjali, ix-xogħol diċenti, l-istat 
tad-dritt u l-governanza tajba; b) huma 
universalment applikabbli, billi jkopru t-
tliet oqsma ta' żvilupp sostenibbli; c) huma 
vvalutati u akkumpanjati minn miri u 
indikaturi, u d) huma koerenti u integrati 
mal-qafas ta' żvilupp għal wara l-2015, u 
jappoġġaw azzjonijiet dwar il-klima.

(a) Ħidma favur l-adozzjoni tal-Miri ta' 
Żvilupp Sostenibbli li: a) jindirizzaw l-
oqsma ta' prijorità ta' ekonomija ekoloġika 
inklussiva u għanijiet usa' ta' żvilupp 
sostenibbli, bħall-enerġija, l-ilma, is-
sigurtà tal-ikel, l-oċeani u l-konsum u l-
produzzjoni sostenibbli, inkluż il-benesseri 
tal-annimali, kif ukoll kwistjonijiet 
trasversali bħall-ekwità, l-inklużjoni 
soċjali, ix-xogħol diċenti, l-istat tad-dritt u 
l-governanza tajba; b) huma universalment 
applikabbli, billi jkopru t-tliet oqsma ta' 
żvilupp sostenibbli; c) huma vvalutati u 
akkumpanjati minn miri u indikaturi, u d) 
huma koerenti u integrati mal-qafas ta' 
żvilupp għal wara l-2015, u jappoġġaw 
azzjonijiet dwar il-klima.

Or. en
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Emenda 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ħidma favur struttura aktar effettiva 
tan-NU għall-iżvilupp sostenibbli permezz 
tat-tisħiħ tal-UNEP skont l-eżitu ta’ 
Rio+20, filwaqt li jissokta l-isforz favur 
aġġornament tal-istatus tal-UNEP għal dak 
ta' aġenzija tan-NU, u appoġġ għall-isforzi 
kontinwi biex jissaħħu s-sinerġiji bejn 
Ftehimiet Ambjentali Multilaterali;

(b) Ħidma favur struttura aktar effettiva 
tan-NU għall-iżvilupp sostenibbli, b'mod 
partikolari d-dimensjoni ambjentali 
tagħha permezz ta': (a) it-tisħiħ ulterjuri 
tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti 
għall-Ambjent (UNEP) skont l-eżitu ta’ 
Rio+20, li jibni fuq id-deċiżjoni tal-
Kunsill Governattiv tal-UNEP biex tiġi 
stabbilita Assemblea Ambjentali tan-NU,
filwaqt li jissokta l-isforz favur 
aġġornament tal-istatus tal-UNEP għal dak 
ta' Aġenzija speċjalizzata, (b) l-appoġġ 
għall-isforzi kontinwi biex jissaħħu s-
sinerġiji bejn Ftehimiet Ambjentali 
Multilaterali, b'mod partikolari fir-
raggruppamenti tal-kimika u l-iskart u 
tal-bijodiversità; u c) il-kontribuzzjoni 
għall-iżgurar ta' vuċi soda u awtorevoli 
għall-ambjent fil-ħidma tal-Forum 
Politiku ta' Livell Għoli (HLPF) dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli.

Or. en

Emenda 490
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ħidma favur struttura aktar effettiva 
tan-NU għall-iżvilupp sostenibbli permezz 
tat-tisħiħ tal-UNEP skont l-eżitu ta’ 
Rio+20, filwaqt li jissokta l-isforz favur 

(b) Ħidma favur struttura aktar effettiva 
tan-NU għall-iżvilupp sostenibbli permezz 
tat-tisħiħ tal-UNEP skont l-eżitu ta’ 
Rio+20, u appoġġ għall-isforzi kontinwi 
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aġġornament tal-istatus tal-UNEP għal 
dak ta' aġenzija tan-NU, u appoġġ għall-
isforzi kontinwi biex jissaħħu s-sinerġiji 
bejn Ftehimiet Ambjentali Multilaterali;

biex jissaħħu s-sinerġiji bejn Ftehimiet 
Ambjentali Multilaterali;

Or. it

Emenda 491
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tisħiħ tal-impatt ta’ diversi sorsi ta’ 
finanzjament, inklużi t-tassazzjoni u l-
mobilizzazzjoni domestika tar-riżorsi, l-
investiment privat, sorsi ġodda u 
innovattivi, u l-ħolqien ta’ alternattivi 
għall-użu tal-għajnuna għall-iżvilupp għall-
ingranaġġ ta’ dawn is-sorsi oħra ta' 
finanzjament bħala parti mill-istrateġija ta’ 
finanzjament tal-iżvilupp sostenibbli 
stabbilit f’Rio, kif ukoll fil-politiki tal-UE 
stess, inklużi l-impenji internazzjonali 
dwar il-finanzjament relatat mal-klima u l-
bijodiversità.

(c) It-tisħiħ tal-impatt ta’ diversi sorsi ta’ 
finanzjament, inklużi t-tassazzjoni u r-
rilaxx tar-riżorsi domestiċi, l-investiment 
privat, sorsi ġodda u innovattivi, u l-
ħolqien ta’ alternattivi għall-użu tal-
għajnuna għall-iżvilupp għall-ingranaġġ ta’ 
dawn is-sorsi oħra ta' finanzjament bħala 
parti mill-istrateġija ta’ finanzjament tal-
iżvilupp sostenibbli stabbilit f’Rio, kif 
ukoll fil-politiki tal-UE stess, inklużi l-
impenji internazzjonali dwar il-
finanzjament relatat mal-klima u l-
bijodiversità.

Or. it

Emenda 492
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-involviment tal-pajjiżi sħab b'mod 
aktar strateġiku. Dan għandu jinvolvi l-
iffukar tal-kooperazzjoni: 1) ma' sħab 
strateġiċi dwar il-promozzjoni tal-aħjar 
prattiki fil-politika u l-leġiżlazzjoni 

(d) L-involviment tal-pajjiżi sħab b'mod 
aktar strateġiku. Dan għandu jinvolvi l-
iffukar tal-kooperazzjoni: 1) ma' sħab 
strateġiċi dwar il-promozzjoni tal-aħjar 
prattiki fil-politika u l-leġiżlazzjoni 



AM\931429MT.doc 53/59 PE508.029v01-00

MT

ambjentali domestika u l-konverġenza 
f'negozjati ambjentali multilaterali; 2) ma' 
pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-
Viċinat fuq l-approssimazzjoni gradwali 
mal-politika u l-leġiżlazzjoni ewlenin tal-
UE dwar l-ambjent u l-klima u fuq it-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni biex jiġu indirizzati l-
isfidi ambjentali u tal-klima reġjonali; 3)
mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex 
jappoġġaw l-isforzi tagħhom biex 
jipproteġu l-ambjent, jiġġieldu t-tibdil fil-
klima u jnaqqsu d-diżastri naturali, u jiġu 
implimentati impenji ambjentali 
internazzjonali bħala kontribut għat-tnaqqis 
tal-faqar u għall-iżvilupp sostenibbli.

ambjentali domestika u l-konverġenza 
f'negozjati ambjentali multilaterali; 2) ma' 
pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-
Viċinat fuq l-approssimazzjoni gradwali 
mal-politika u l-leġiżlazzjoni ewlenin tal-
UE dwar l-ambjent u l-klima u fuq it-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni biex jiġu indirizzati l-
isfidi ambjentali u tal-klima reġjonali; 3)
mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex 
jappoġġaw l-isforzi tagħhom biex 
jipproteġu l-ambjent, jadattaw għat-tibdil
fil-klima u jnaqqsu d-diżastri naturali, u 
jiġu implimentati impenji ambjentali 
internazzjonali bħala kontribut għat-tnaqqis 
tal-faqar u għall-iżvilupp sostenibbli.

Or. it

Emenda 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-involviment tal-pajjiżi sħab b'mod
aktar strateġiku. Dan għandu jinvolvi l-
iffukar tal-kooperazzjoni: 1) ma' sħab 
strateġiċi dwar il-promozzjoni tal-aħjar 
prattiki fil-politika u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali domestika u l-konverġenza 
f'negozjati ambjentali multilaterali; 2) ma' 
pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-
Viċinat fuq l-approssimazzjoni gradwali 
mal-politika u l-leġiżlazzjoni ewlenin tal-
UE dwar l-ambjent u l-klima u fuq it-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni biex jiġu indirizzati l-
isfidi ambjentali u tal-klima reġjonali; 3)
mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex 
jappoġġaw l-isforzi tagħhom biex 
jipproteġu l-ambjent, jiġġieldu t-tibdil fil-
klima u jnaqqsu d-diżastri naturali, u jiġu 
implimentati impenji ambjentali 
internazzjonali bħala kontribut għat-tnaqqis 

(d) L-involviment tal-pajjiżi sħab b'mod 
aktar strateġiku li jinkludi komunikazzjoni 
f'waqtha tal-pożizzjoni tal-UE u tal-
għanijiet qabel il-konferenzi 
internazzjonali. Dan għandu jinvolvi l-
iffukar tal-kooperazzjoni: 1) ma' sħab 
strateġiċi dwar il-promozzjoni tal-aħjar 
prattiki fil-politika u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali domestika u l-konverġenza 
f'negozjati ambjentali multilaterali; 2) ma' 
pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-
Viċinat fuq l-approssimazzjoni gradwali 
mal-politika u l-leġiżlazzjoni ewlenin tal-
UE dwar l-ambjent u l-klima u fuq it-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni biex jiġu indirizzati l-
isfidi ambjentali u tal-klima reġjonali; 3)
mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex 
jappoġġaw l-isforzi tagħhom biex 
jipproteġu l-ambjent, jiġġieldu t-tibdil fil-
klima u jnaqqsu d-diżastri naturali, u jiġu 
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tal-faqar u għall-iżvilupp sostenibbli. implimentati impenji ambjentali 
internazzjonali bħala kontribut għat-tnaqqis 
tal-faqar u għall-iżvilupp sostenibbli.

Or. en

Emenda 494
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-involviment tal-pajjiżi sħab b'mod 
aktar strateġiku. Dan għandu jinvolvi l-
iffukar tal-kooperazzjoni: 1) ma' sħab 
strateġiċi dwar il-promozzjoni tal-aħjar 
prattiki fil-politika u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali domestika u l-konverġenza 
f'negozjati ambjentali multilaterali; 2) ma' 
pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-
Viċinat fuq l-approssimazzjoni gradwali 
mal-politika u l-leġiżlazzjoni ewlenin tal-
UE dwar l-ambjent u l-klima u fuq it-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni biex jiġu indirizzati l-
isfidi ambjentali u tal-klima reġjonali; 3)
mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex 
jappoġġaw l-isforzi tagħhom biex 
jipproteġu l-ambjent, jiġġieldu t-tibdil fil-
klima u jnaqqsu d-diżastri naturali, u jiġu 
implimentati impenji ambjentali 
internazzjonali bħala kontribut għat-tnaqqis 
tal-faqar u għall-iżvilupp sostenibbli.

(d) L-involviment tal-pajjiżi sħab b'mod 
aktar strateġiku. Dan għandu jinvolvi l-
iffukar tal-kooperazzjoni: 1) ma' sħab 
strateġiċi dwar il-promozzjoni tal-aħjar 
prattiki fil-politika u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali domestika u l-konverġenza 
f'negozjati ambjentali multilaterali; 2) ma' 
pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-
Viċinat fuq l-approssimazzjoni gradwali 
mal-politika u l-leġiżlazzjoni ewlenin tal-
UE dwar l-ambjent u l-klima u fuq it-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni biex jiġu indirizzati l-
isfidi ambjentali u tal-klima reġjonali; 3)
mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex 
jappoġġaw l-isforzi tagħhom biex 
jipproteġu l-ambjent, jiġġieldu t-tibdil fil-
klima u jnaqqsu d-diżastri naturali, u jiġu 
implimentati impenji ambjentali 
internazzjonali bħala kontribut għat-tnaqqis 
tal-faqar u għall-iżvilupp sostenibbli. L-
iżgurar li l-prinċipju ta' reċiproċità jiġi 
rrispettat fir-relazzjonijiet kummerċjali, 
b'mod partikolari fil-ftehimiet 
kummerċjali bilaterli.

Or. fr

Emenda 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-involviment fi proċessi ambjentali 
multilaterali, inklużi dawk tal-UNFCCC, 
is-CBD u l-konvenzjonijiet relatati mas-
sustanzi kimiċi, kif ukoll fora rilevanti 
oħra, bħalma huma l-Organizzazzjoni 
għall-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali u l-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, 
b'mod aktar konsistenti, proattiv u effettiv 
bil-għan li jiġi żgurat li l-impenji għall-
2020 jintlaħqu fil-livell tal-UE u dak 
globali, u biex ikun hemm ftehim dwar 
azzjoni internazzjonali li għandha tittieħed 
wara l-2020.

(e) L-involviment fi proċessi ambjentali 
multilaterali, inklużi dawk tal-UNFCCC, 
is-CBD u l-konvenzjonijiet relatati mas-
sustanzi kimiċi, kif ukoll fora rilevanti 
oħra, bħalma huma l-Organizzazzjoni 
għall-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali u l-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, 
b'mod aktar konsistenti, proattiv u effettiv 
bil-għan li jiġi żgurat li l-impenji għall-
2020 jintlaħqu fil-livell tal-UE u dak 
globali, u biex ikun hemm ftehim dwar 
azzjoni internazzjonali li għandha tittieħed 
wara l-2020, u tingħata spinta lill-isforzi 
biex jiġu implimentati l-ftehimiet 
ambjentali multilaterali ewlenin kollha 
ferm qabel l-2020.

Or. en

Emenda 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-involviment fi proċessi ambjentali 
multilaterali, inklużi dawk tal-UNFCCC, 
is-CBD u l-konvenzjonijiet relatati mas-
sustanzi kimiċi, kif ukoll fora rilevanti 
oħra, bħalma huma l-Organizzazzjoni 
għall-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali u l-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, 
b'mod aktar konsistenti, proattiv u effettiv 
bil-għan li jiġi żgurat li l-impenji għall-
2020 jintlaħqu fil-livell tal-UE u dak 
globali, u biex ikun hemm ftehim dwar 
azzjoni internazzjonali li għandha tittieħed 
wara l-2020.

(e) L-involviment fi proċessi ambjentali 
multilaterali, inklużi dawk tal-UNFCCC, 
is-CBD, is-CITES, l-ICRW u l-
konvenzjonijiet relatati mas-sustanzi 
kimiċi, kif ukoll fora rilevanti oħra, bħalma 
huma l-Organizzazzjoni għall-Avjazzjoni 
Ċivili Internazzjonali u l-Organizzazzjoni 
Marittima Internazzjonali, b'mod aktar 
konsistenti, proattiv u effettiv bil-għan li 
jiġi żgurat li l-impenji għall-2020 jintlaħqu 
fil-livell tal-UE u dak globali, u biex ikun 
hemm ftehim dwar azzjoni internazzjonali 
li għandha tittieħed wara l-2020.
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Or. en

Emenda 497
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Ratifikazzjoni tal-ftehimiet ambjentali 
multilaterali ewlenin kollha ħafna qabel l-
2020.

(f) Ratifikazzjoni tal-ftehimiet ambjentali 
multilaterali ewlenin kollha;

Or. it

Emenda 498
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Ratifikazzjoni tal-ftehimiet ambjentali 
multilaterali ewlenin kollha ħafna qabel l-
2020.

(f) Ratifikazzjoni tal-ftehimiet ambjentali 
multilaterali ewlenin kollha ħafna qabel l-
2020, sakemm ma jimminawx b'mod 
sinifikanti l-kompetittività tal-UE.

Or. fr

Emenda 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali, 
f'kuntest globali, tal-konsum fl-UE ta' 
komoditajiet alimentari u dawk mhux 
alimentari u r-reazzjonijiet possibbli 
relatati.

(g) Il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali, 
f'kuntest globali, tal-konsum fl-UE ta' 
komoditajiet alimentari u dawk mhux 
alimentari u r-reazzjonijiet possibbli 
relatati u t-teħid tal-miżuri politiki 
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neċessarji biex jiġu indirizzati r-riżultati 
ta' tali valutazzjonijiet.

Or. en

Emenda 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 100 – subparagrafu 2 - punt g – point i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Is-sostenn tal-introduzzjoni gradwali u 
l-iżvilupp ulterjuri tal-Iskemi tan-
Negozjar tal-Emissjonijiet fid-dinja kollha 
u l-previżjoni tal-konnessjoni 
interreġjonali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp u l-konnessjoni reġjonali tas-sistemi tal-Iskemi tan-Negozjar tal-Emissjonijiet se 
jgħinu biex titnaqqas il-bidla fil-klima u biex l-innovazzjoni ekoloġika titmexxa 'l quddiem 
filwaqt li jagħmlu l-prezz tal-karbonju aktar stabbli, joħolqu kundizzjonijiet ekwi u jsostnu 
kooperazzjoni globali dwar it-tibdil fil-klima.

Emenda 501
Erik Bánki

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 101

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

101. Il-Kummissjoni se tiżgura li l-
implimentazzjoni tal-programm huwa 
mmonitorjat fil-kuntest tal-proċess ta' 
monitoraġġ regolari tal-Istrateġija Ewropa 
2020. Se titwettaq valwazzjoni tal-
programm qabel l-2020, partikolarment 
abbażi tal-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent (European Environment Agency 

101. Għandu jiġi stabbilit metodu ta' 
monitoraġġ kumplessiv sabiex ikun 
immonitorjat il-progress għall-ilħuq tad-
9 għanjiet prijoritarji, inklużi l-
indikazzjonijiet intermedji ta' progress u l-
monitoraġġ kontinwu tul l-
implimentazzjoni tal-programm. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni se tiżgura li l-
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– EEA) tar-rapport dwar l-Istat tal-
Ambjent.

implimentazzjoni tal-programm huwa 
mmonitorjat ukoll fil-kuntest tal-proċess ta' 
monitoraġġ regolari tal-Istrateġija 
Ewropa 2020. Se titwettaq valwazzjoni tal-
programm qabel l-2020, partikolarment 
abbażi tal-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent (European Environment Agency 
– EEA) tar-rapport dwar l-Istat tal-
Ambjent.

Or. en

Emenda 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 101

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

101. Il-Kummissjoni se tiżgura li l-
implimentazzjoni tal-programm huwa 
mmonitorjat fil-kuntest tal-proċess ta' 
monitoraġġ regolari tal-Istrateġija Ewropa 
2020. Se titwettaq valwazzjoni tal-
programm qabel l-2020, partikolarment 
abbażi tal-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent (European Environment Agency 
– EEA) tar-rapport dwar l-Istat tal-
Ambjent.

101. Il-Kummissjoni se tiżgura li l-
implimentazzjoni tal-programm huwa 
mmonitorjat fil-kuntest tal-proċess ta' 
monitoraġġ regolari tal-Istrateġija Ewropa 
2020. Se titwettaq valwazzjoni tal-
programm qabel l-2020, partikolarment 
abbażi tal-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent (European Environment Agency 
– EEA) tar-rapport dwar l-Istat tal-
Ambjent. Il-Kummissjoni se tirrapporta 
lill-Parlament darbtejn fis-sena dwar il-
progress tal-Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-implimentazzjoni effikaċi ta' dan il-Programm ta’ Azzjoni Ambjentali, 
għandhom jiġu ppreżentati rapporti ta' progress lill-Parlament kull sentejn.

Emenda 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 102

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

102. L-indikaturi użati biex jimmonitorjaw 
il-progress li sar biex jintlaħqu l-għanijiet 
prijoritarji jinkludu dawk użati mill-EEA 
biex timmonitorja l-istat tal-ambjent u
dawk biex timmonitorja l-implimentazzjoni 
ta' miri u leġiżlazzjoni ambjentali u dawk 
relatati mal-klima eżistenti, inklużi l-miri 
għall-klima u l-enerġija, il-miri għall-
bijodiversità, u l-kisbiet ewlenin tal-
effiċjenza fir-riżorsi. Indikaturi 
addizzjonali biex jitkejjel il-progress 
kumplessiv lejn ekonomija u soċjetà 
Ewropea li tkun effiċjenti fir-riżorsi u l-
kontribut tagħha għall-prosperità u l-
benesseri se jiġu żviluppati 
b'koordinazzjoni mal-partijiet interessati 
fil-kuntest tal-Pjan Direzzjonali għal
Ewropa Effiċjenti fl-użu tar-Riżorsi.

102. L-indikaturi użati biex jimmonitorjaw 
il-progress li sar biex jintlaħqu l-għanijiet 
prijoritarji jinkludu dawk użati mill-EEA 
biex timmonitorja l-istat tal-ambjent u 
dawk biex timmonitorja l-implimentazzjoni 
ta' miri u leġiżlazzjoni ambjentali u dawk 
relatati mal-klima eżistenti, inklużi l-miri 
għall-klima u l-enerġija, il-miri għall-
bijodiversità, u l-kisbiet ewlenin proposti
tal-effiċjenza fir-riżorsi. Indikaturi 
addizzjonali biex jitkejjel il-progress 
kumplessiv lejn ekonomija u soċjetà 
Ewropea li tkun effiċjenti fir-riżorsi u l-
kontribut tagħha għall-prosperità u l-
benesseri se jiġu żviluppati 
b'koordinazzjoni mal-partijiet interessati 
fil-kuntest tal-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fl-użu tar-Riżorsi.

Or. en


