
DT\898630MT.doc PE487.708v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

16.4.2012

DOKUMENT TA’ ĦIDMA
dwar LIFE u lil hinn: Sostenibbiltà permezz tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali (QFM) li jmiss 2014-2020

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapporteur: Jutta Haug



PE487.708v01-00 2/5 DT\898630MT.doc

MT

LIFE u lil hinn:
Sostenibbiltà permezz tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) li jmiss 2014-

2020

Id-diskussjonijiet dwar LIFE għandhom isiru fil-kuntest ta’ riflessjoni aktar wiesa’ dwar kif 
jiġi żgurat li l-UE tilħaq il-miri ta’ sostenibbiltà tal-istrateġija UE 2020. Dan id-dokument ta’ 
ħidma għalhekk jiżviluppa r-riflessjoni speċifika dwar LIFE lejn kunsiderazzjoni aktar globali 
tal-elementi ta’ sostenibbiltà fil-QFM li jmiss. 

Ċertament, qafas leġiżlattiv b’saħħtu fil-qasam ambjentali u klimatiku huwa prekondizzjoni 
essenzjali għal perkors ta’ żvilupp sostenibbli. Madankollu, l-għażla ta’ investimenti fi ħdan 
il-qafas baġitarju ġenerali tista’ żżid b’mod sinifikanti l-potenzjal għall-bidla.
Il-parti “ekoloġika” b’mod inerenti tal-baġit fl-għamla tal-istrument LIFE propost 
tikkorrispondi għal 0.3 % biss mill-baġit tal-UE. Jekk it-trasformazzjoni għal ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi se tkun għan serju, 
dawn il-fondi ovvjament mhumiex biżżejjed. LIFE se jkun jista’ jimla biss il-lakuni li 
mhumiex koperti permezz tal-integrazzjoni tas-sostenibbiltà fil-fondi kollha tal-UE. 

Il-Kummissjoni tistima li l-fondi meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ambjentali u klimatiċi tal-
UE huma ta’ madwar EUR 316 biljun kull sena, meta jiġu kkunsidrati oqsma partikolari biss.1
Issa, bin-negozjati fuq il-QFM globali u fuq 58 proposta leġiżlattiva settorjali għaddejjin, 
huwa l-mument biex jiġi eżaminat fid-dettall sa liema punt il-kategoriji ewlenin ta’ nfiq tal-
QFM jissodisfaw il-bżonnijiet finanzjarji tal-iżvilupp sostenibbli. 

Dawn ir-riflessjonijiet huma motivati wkoll mit-tiftixa għal baġit tal-UE kosteffiċjenti u 
konsistenti: L-integrazzjoni tippermetti li jinkisbu diversi għanijiet politiċi fl-istess ħin; il-
potenzjal enormi għal impjieg u progress teknoloġiku li toffri ekonomija effiċjenti fir-riżorsi 
ntwera b’mod estensiv. Tkun nuqqas ta’ responsabbiltà kbira jekk dan il-potenzjal ma 
jintużax – speċjalment minħabba l-baġit żgħir tal-UE. 

Sostenibbiltà fil-proposti tal-QFM tal-Kummissjoni
Fil-Komunikazzjoni tagħha “Baġit għall-Ewropa 2020” u d-dokumenti li jakkumpanjawha, il-
Kummissjoni tipproponi li tiżgura investimenti ambjentali u klimatiċi permezz ta’ taħlita ta’ 
integrazzjoni u strument apposta (LIFE). Hija tidentifika wkoll il-kundizzjonalità fl-użu ta’ 
fondi oħrajn u l-kundizzjonalità fil-politika agrikola bħala elementi ewlenin sabiex isiru dawn 
l-investimenti. Hija tissuġġerixxi li 20 % tal-fondi tal-QFM jiġu allokati għal attivitajiet tal-
politika dwar it-tibdil fil-klima. B’mod aktar konkret, l-elementi ewlenin ta’ sostenibbiltà li 
ġejjin jistgħu jinstabu fil-proposti: 

Id-Dispożizzjonijiet Orizzontali

 Tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv: Orjentazzjoni ċara għat-tranżizzjoni baġitarja 
lejn ekonomija b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju u li tuża r-riżorsi b’effiċjenza hija 
prijorità.

 Traċċar tan-nefqa tal-Bijodiversità u l-Klima:2 Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li n-nefqa 
kollha tiġi mmarkata bħala relatata mal-klima biss (100 %), relatata mal-klima b’mod 

                                               
1 Baġit għall-Ewropa 2020, SEC(2011)868 finali, il-kapitolu 11.
2 COM(2011)500; CPR COM(2011)615: Ġabra 12 & Art. 8. 
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sinifikanti (40 %); jew mhux relatata mal-klima (0 %). Proċeduri simili għandhom jiġu 
stabbiliti għan-nefqa ambjentali– u dik relatata mal-bijodiversità. 

 Qafas Strateġiku Komuni (CSF) u r-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni 
(CPR):3 Is-CSF jittraduċi l-miri tal-Ewropa 2020 fi 11-il għan tematiku għall-investimenti 
tal-UE fil-post, li tlieta minnhom huma relatati b’mod ċar mal-klima/l-ambjent. Is-CSF 
għandu l-għan li jistabbilixxi koordinazzjoni bejn il-ħames fondi li jkopri4 u ma’ fondi u 
politiki oħrajn tal-UE. Huwa jsemmi LIFE bħala qasam tal-politiki li fih se jiġu sfruttati l-
komplementarjetajiet bejn strumenti differenti tal-Unjoni fuq livell nazzjonali u reġjonali, 
b’referenza speċifika għall-kunċett ta’ Proġetti Integrati (IP) LIFE.
Fuq il-bażi tas-CSF, is-CPR jipprovdi regoli aktar tekniċi dwar l-implimentazzjoni u 
jintroduċi l-kunċett il-ġdid ta’ kundizzjonalitajiet ex ante, b’diversi kundizzjonijiet 
rilevanti kemm għall-klima kif ukoll għall-ambjent (CPR, l-Anness IV). It-twettiq ta’ 
dawn il-kundizzjonijiet jiġi evalwat fil-Kuntratt ta’ Sħubija bejn Stat Membru u l-
Kummissjoni u, fil-każ ta’ inadempjenza fit-tul, jista’ jwassal għal sospensjoni tal-fondi.

 Twaqqif ta’ miri/monitoraġġ: Ħafna mill-proposti leġiżlattivi tal-QFM fihom miri ċari li 
jistgħu jitkejlu, parzjalment relatati mal-ambjent/mal-klima, u jipprovdu qafas għall-
verifika tal-prestazzjoni. 

Dispożizzjonijiet Speċifiċi għall-Fondi

 Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali:5 Huwa ssuġġerit li jiġu allokati riżorsi għall-
effiċjenza enerġetika u sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-innovazzjoni u l-appoġġ għall-
SMEs – mill-inqas 80 % għal reġjuni aktar żviluppati u mill-inqas 50 % għal reġjuni inqas 
żviluppati. 5 % tar-riżorsi għandhom jiġu allokati għall-iżvilupp sostenibbli urban.

 Fond ta’ Koeżjoni:6 Huwa propost fokus fuq it-titjib tal-ambjent, l-iżvilupp sostenibbli u 
n-netwerks trans-Ewropej tat-trasport (TEN-T). Għandhom jiġu indirizzati wkoll il-
protezzjoni u r-restawr tal-bijodiversità, it-titjib tal-ambjent urban u t-tnaqqis tat-tniġġis fl-
arja.

 Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF):7 Sehem kbir mill-EUR 50 biljun issuġġerit tal-
baġit tas-CEF huwa previst għan-netwerks tat-trasport, irregolati mil-linji gwida tat-TEN-
T, bi prijorità għas-settur ferrovjarju. Il-kisba ta’ miri tal-klima tal-UE 20-20-20 hija 
wieħed mill-għanijiet ġenerali tas-CEF.  In-netwerks trans-Ewropej tal-enerġija (TEN-E) 
għandhom l-għan li jaċċelleraw il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura eżistenti tal-enerġija 
u l-użu ta’ infrastruttura ġdida tal-enerġija sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-enerġija u tal-
klima tal-UE.

 Fond Soċjali Ewropew: Filwaqt li ma jikkontribwixxix b’mod dirett għal objettivi tal-
enerġija jew klimatiċi, il-FSE jista’ jappoġġja parzjalment il-bidla għal ekonomija 
b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju u li tuża r-riżorsi b’effiċjenza permezz ta’ edukazzjoni u 
attivitajiet ta’ taħriġ korrispondenti.

                                               
3 CPR COM(2011)615: Art. 9, Art. 17, Anness IV, Art. 47, 54; CSF: SWD(2012) 61 I/II. 
4 Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali  (FEŻR), Fond Soċjali Ewropew (FSE), Fond ta’ Koeżjoni (CF), Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (FEMS).
5 COM(2011)614: L-Artikoli. 4, 5, 7.
6 COM(2011)612: L-Artikoli. 2 u 3.
7 COM(2011)665; TEN-T: COM(2011)650/2; TEN-E: COM(2011)658.
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 L-Iskema tal-Pagamenti Diretti tal-PAK:8 Il-Kummissjoni tipproponi l-hekk imsejjaħ 
“titjib ekoloġiku tal-ewwel pilastru” fejn 30 % tal-pagamenti diretti jingħataw prijorità 
għal “miżuri ekoloġiċi” bħal pereżempju bwar permanenti, id-diversifikazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ u Żoni b’Fokus Ekoloġiku. Huwa suġġerit li jiġu msaħħa xi dispożizzjonijiet ta’ 
kundizzjonalità.

 Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali:9 Il-ġestjoni tar-riżorsi naturali, l-
azzjoni klimatika u l-iżvilupp inklużiv taż-żoni rurali huma fost l-għanijiet ewlenin tal-
FAEŻR. Il-Kummissjoni tipproponi li l-Istati Membri jkomplu jonfqu mill-inqas 25 % tal-
pakkett tagħhom tal-Iżvilupp Rurali fuq il-ġestjoni tal-art u miżuri għall-mitigazzjoni/l-
adattament tal-klima u se jintegraw l-approċċ tagħhom biex jindirizzaw il-bżonnijiet 
speċifiċi taż-żoni Natura 2000. 

 Il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd:10 It-tnaqqis tal-impatt tas-sajd fuq l-ambjent 
marittimu huwa fost il-prijoritajiet tal-FEMS, kif ukoll il-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità marittima u l-ekosistemi, u l-promozzjoni ta’ akkwakultura sostenibbli. Dan 
huwa l-uniku fond li jinkoraġġixxi b’mod speċifiku l-koordinazzjoni ma’ Proġetti 
Integrati LIFE.

 Orizzont 2020:11 Il-programm ta’ qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni se jindirizza b’mod 
speċifiku l-użu effiċjenti tar-riżorsi, l-azzjoni klimatika u l-materja prima b’pakkett 
iddedikat ta’ EUR 3.1 biljun (prezzijiet tal-2011). Dan għandu jappoġġja wkoll l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi u l-klima fl-oqsma rilevanti kollha ta’ azzjoni.

Sostenibbiltà fil-pożizzjoni tal-Parlament rigward il-proposti tal-QFM

Il-Parlament esprima l-fehmiet tiegħu dwar is-sostenibbiltà tal-finanzjament tal-UE f’diversi 
dokumenti. Ir-riżoluzzjoni tal-QFM tenfasizza li l-fondi tal-UE għandhom, kull meta jkun 
possibbli, jikkontribwixxu għal aktar minn għan politiku wieħed tal-UE kull darba. L-azzjoni 
klimatika għandha tiġi integrata fit-taqsimiet rilevanti kollha tan-nefqa. F’dak li jirrigwarda t-
traċċar tan-nefqa għall-ambjent u l-klima, il-PE jappoġġja l-obbligu li jiġi identifikat fejn il-
programmi settorjali jkunu kkontribwixxew biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi 20-20-20 u l-
għanijiet ta’ inizjattiva ewlenin ta’ “Ewropa li Tuża r-Riżorsi b’Effiċjenza”. B’mod aktar 
speċifiku, il-PE jitlob li l-miri klimatiċi u ambjentali jiġu ankrati b’mod sod fil-politika tar-
riċerka, fl-infrastruttura tal-enerġija u tat-trasport, fil-Politika Agrikola Komuni u ta’ 
Koeżjoni.12

Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar Pjan Direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju fl-2050, il-PE jitlob għal aktar konsistenza fost il-politiki 
Komunitarji sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-Pjan Direzzjonali u jiġi żgurat li l-prijoritajiet 
tiegħu jiġu integrati b’mod sħiħ fil-QFM 2014-2020. Huwa japprova l-integrazzjoni tal-
finanzjament relatat mal-klima u li jiġu allokati 20 %  tal-FEŻR għal investimenti fl-enerġija 
rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika.

                                               
8 COM(2011)625: L-Artikoli 29-33; COM(2011)628: Titolu VI, Anness II.
9 COM(2011)627: Ġabra 28, 31, l-Artikoli. 9, 22-26, 29-32, 35, 39, 74-76.
10 COM(2011)804: L-Artikoli. 6, 10, 36, 37, 38, 52-54 u 81(d).
11 COM(2011)809 / COM(2011)811: Annessi; COM(2011)808: Taqsima 3.
12 Ara r-riżoluzzjoni dwar il-QFM u l-opinjoni tal-ENVI għal riżoluzzjoni dwar il-QFM mis-27.1.2011.
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Punti ta’ kunsiderazzjoni
1. Minħabba l-intenzjoni tal-PE u tal-Kummissjoni li jużaw LIFE biss bħala strument 
komplementari għall-mainstreaming tal-ambjent u tal-klima fil-fondi ewlenin  tal-UE - il-
proposti attwali jikkonformaw ma’ dan l-għan? 

2. Il-finanzjament meħtieġ għal Natura 2000 ġie stmat għal mill-inqas EUR 5.8 biljun fis-
sena. Filwaqt li huwa diffiċli li wieħed jistabbilixxi l-allokazzjoni preċiża tal-fondi tal-UE 
għal Natura 2000, il-finanzjament tal-bijodiversità skont il-politika ta’ koeżjoni kien taħt il-
medja ta’ kategoriji oħra ta’ nfiq u l-fondi kollha flimkien huma stmati li koprew biss 20 % 
tal-bżonnijiet ta’ finanzjament ta’ Natura 2000. Kif jista’ jiġi pprovdut b’mod affidabbli 
biżżejjed finanzjament għall-politika dwar il-bijodiversità tal-UE?

3. Id-diffikultajiet tat-traċċar tal-infiq ambjentali u klimatiku ġew ikkritikati b’mod ripetut. 
Il-bidliet proposti fis-sistema ta’ kodifikazzjoni se jkunu biżżejjed biex jagħtu prova lill-
pubbliku dwar fejn l-UE tinvesti b’mod preċiż fl-oġġetti komuni ambjentali pubbliċi?

4. Il-kundizzjonalitajiet ex ante fil-fondi tas-CSF kif ukoll id-dispożizzjonijiet ta’ 
kundizzjonalità fl-ewwel pilastru tal-PAK jorbtu l-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE mal-
ħruġ tal-fondi. Huma koperti r-rekwiżiti leġiżlattivi ambjentali rilevanti kollha?

5. Il-kundizzjonalitajiet ex ante jipprevedu t-twaqqif obbligatorju ta’ sistema statistika u 
indikaturi tar-riżultat. Liema għażliet joffri l-QFM il-ġdid sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-
leġiżlazzjoni adottata tal-PE dwar il-kontijiet ekonomiċi ambjentali u r-riżoluzzjoni dwar 
indikatur “lil hinn mill-PDG”?


