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Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)

Fil-preparazzjoni ta’ kull qafas finanzjarju multiannwali l-UE tinsab f’salib it-toroq f’termini 
ta’ fejn għandha tidderieġi l-fondi tagħha u kif talloka r-riżorsi b’appoġġ għall-politika 
tagħha. Filwaqt li l-baġit tal-UE jirrappreżenta biss madwar 2 % tal-infiq pubbliku fis-27 Stat 
Membru, l-effett ta’ ingranaġġ u mudell tal-ispejjeż tal-UE m’għandux jiġi sottovalutat. Dan 
id-dokument ta’ ħidma fih riflessjonijiet dwar il-programm LIFE b’mod speċifiku, 
akkumpanjati minn diversi punti ta’ kunsiderazzjoni li nixtieq naqsam magħkom.

Fit-12 ta’ Diċembru 2011, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet regolament dwar it-twaqqif 
ta’ Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) li jiġi wara LIFE+ li beda mill-
2007 sal-2013. L-elementi ewlenin huma:

 Finanzjament akbar: EUR 3200 miljuni meta mqabbel ma’ EUR 2181 miljuni għal 
LIFE+ (it-tnejn li huma prezzijiet tal-20111).

 Żewġ sottoprogrammi: wieħed għall-Ambjent u wieħed ġdid għall-Azzjoni Klimatika.
 Żieda ta’ “Proġetti Integrati” (IPs): l-objettiv ewlieni huwa li titjieb l-implimentazzjoni 

tal-politika ambjentali u klimatika u li tiġi appoġġjata l-integrazzjoni tagħhom f’politiki 
oħra, li joperaw fuq skala akbar minn Proġetti Tradizzjonali (TPs). Idealment, il-fondi 
oħra tal-UE u privati jiġu mobilizzati permezz ta’ IPs minbarra fondi LIFE.

 Enfasi strateġika msaħħa: l-għan huwa li d-domanda tiġi mmexxija b’mod aktar 
b’saħħtu billi jiġu mwaqqfa prijoritajiet (mhux eżawrjenti) fi programmi multiannwali, li 
jispeċifikaw il-prijoritajiet tematiċi.

 Enfasi fuq il-bijodiversità: 50% tar-riżorsi tas-sottoprogramm għall-Ambjent se jibqgħu 
jiġu allokati għan-natura/il-bijodiversità.

 Rati modifikati ta’ finanzjament:  Mekkaniżmi ta’ simplifikazzjoni bħall-użu akbar ta’ 
somom f’daqqa jew applikazzjonijiet elettroniċi huma suġġeriti. L-ispejjeż tal-VAT jew 
spejjeż tal-persunal permanenti ma jibqgħux jiġu kkunsidrati eliġibbli għall-finanzjament 
billi dawn irriżultaw onerużi għall-monitoraġġ u r-rappurtar. Dan jiġi kkumpensat billi r-
rati ta’ kofinanzjament jiżdiedu minn 50 % attwali sa 70 % (TPs) jew 80 % (IPs).

 L-għażla ta’ proġetti fuq il-bażi tal-mertu: Il-proposta tissuġġerixxi t-tneħħija tal-
allokazzjonijiet nazzjonali indikattivi annwali (“pakketti nazzjonali”) u r-ritorn għal 
għażla bbażata fuq il-kwalità.

 Parteċipazzjoni akbar tal-pajjiżi terzi: Minbarra l-kooperazzjoni ma’ membri taż-ŻEE, 
kandidati u pajjiżi Balkani tal-Punent, attivitajiet barra mill-Unjoni se jitħallew f’każijiet 
eċċezzjonali.

 Ġestjoni: Xi kompiti tal-ġestjoni għandhom jiġu delegati lil Aġenzija Eżekuttiva eżistenti.

Jiena nappoġġja bis-sħiħ l-approċċ tal-Kummissjoni fil-proposta tagħha għall-programm 
LIFE 2014-2020. Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-QFM il-PE talab li jinżamm strument ta’ 
finanzjament separat għall-ambjent flimkien mal-approċċ tal-integrazzjoni ambjentali u tat-

                                               
1 Għal prezzijiet kostanti (2011) l-influwenza tat-tibdil fil-prezzijiet mis-sena bażi għas-sena kurrenti ġiet 
imneħħija. Prezzijiet kurrenti tirreferi għall-valur ibbażat fuq il-prezzijiet waqt kull sena ta’ referenza (Proposta 
ta’ LIFE: EUR 3,6 biljun). 
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tibdil fil-klima fil-politiki settorjali kollha tal-UE.2 Il-proposta attwali tirrifletti din it-talba. L-
intenzjoni tiegħi hija li nissuġġerixxi modifiki u/jew żidiet rigward il-punti li ġejjin:

Baġit: L-evalwazzjonijiet tal-programm LIFE dejjem kienu estremament pożittivi u 
enfasizzaw il-valur miżjud tiegħu.3 Peress li t-TPs attwali rriżultaw bħala ta’ suċċess kbir, il-
finanzjament tagħhom għandu jiżdied. L-allokazzjoni ta’ 78 % tal-fondi LIFE għall-għotjiet 
ta’ azzjoni tal-proġett għandha tinżamm.

Il-proposta tal-Kummissjoni għal żieda fil-baġit tiġi flimkien ma’ għanijiet ġodda: (1) it-
trattament fuq livell akbar tal-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima u (2) l-appoġġ 
tal-implimentazzjoni permezz ta’ proġetti integrati. Jiena naqbel totalment ma’ dan it-
twessigħ tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-istrument. L-implimentazzjoni integrata u l-infurzar 
tal-politiki tal-UE ġew indikati bħala l-isfidi ewlenin fir-Riżoluzzjoni dwar il-QFM u fl-
Istrateġija UE 2020. Il-fondi previsti u ġġudikati meħtieġa mill-Kummissjoni għal dawn iż-
żewġ elementi għandhom għalhekk jiġu miżjuda mal-baġit attwali.
Il-ħtieġa ta’ finanzjament għal Natura 2000 ġiet identifikata bħala mill-inqas EUR 5,8 biljun 
fis-sena.4 Billi fondi tal-UE, sorsi nazzjonali u privati oħrajn qed jipprovdu - u se jkollhom 
jipprovdu - sehem sinifikanti tal-finanzjament għan-netwerk Natura 2000, għad hemm lakuni 
kbar. LIFE għalhekk għandu jiġi mogħni sabiex jikkontribwixxi mill-inqas 10 % tal-
finanzjament annwali.

Bilanċ ġeografiku u għażla tal-proġett: B’kunsiderazzjoni tal-għan ewlieni tal-fondi tal-UE 
li jipproduċu valur miżjud Ewropew, jien naqbel mas-suġġeriment tal-Kummissjoni biex il-
pakketti nazzjonali jiġu sostitwiti b’sistema ta’ għażla fuq il-bażi tal-mertu għat-TPs. L-
esperjenza fis-snin riċenti uriet li anke l-allokazzjonijiet nazzjonali ma jiżgurawx adozzjoni 
bilanċjata ta’ proġetti LIFE (ara l-figura 1 hawn taħt).
Għalhekk jiena nissuġġerixxi programmi mtejba ta’ taħriġ għall-awtoritajiet kompetenti u  l-
partijiet interessati li beħsiebhom japplikaw għall-finanzjament LIFE. Minħabba l-importanza 
ta’ LIFE għall-konservazzjoni tal-bijodiversità, dawk il-pajjiżi/reġjuni b’persentaġġ 
relattivament għoli ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għandhom jirċievu għajnuna teknika 
speċjali biex ikunu jistgħu jieħdu opportunitajiet ta’ finanzjament relatati. Barra minn hekk, l-
użu u l-aċċessibilità għar-reġjuni b’diffikultajiet ekonomiċi u kapaċitajiet baxxi għal fondi 
ekwivalenti għandhom jiżdiedu – Għalhekk, l-intenzjoni tiegħi hija li nissuġġerixxi li dawk ir-
reġjuni jkunu eliġibbli għal rata ta’ kofinanzjament ogħla, eż. skont il-kriterji tal-politika ta’ 
koeżjoni.

Jiena naqbel li għandu jiġi żgurat bilanċ ġeografiku għall-IPs minħabba l-karattru ta’ mudell 
tagħhom u l-fatt li l-isfidi ta’ implimentazzjoni jeżistu f’kull Stat Membru. Fil-fehma tiegħi, 
fir-regolament għandu jiġi stabbilit numru minimu ta’ IPs għal kull Stat Membru.

                                               
2 Ara r-Riżoluzzjoni dwar il-QFM mit-8 ta’ Ġunju 2011.
3 Ara eż. L-Evalwazzjoni Interim tal-Implimentazzjoni tar-Regolament LIFE+, April 2010; Valutazzjoni tal-
Impatt għal proposta LIFE 2014-2020: SEC(2011)1542; Evalwazzjoni ex-post  tal-Programm LIFE 1996-2006, 
Lulju 2009; Pubblikazzjonijiet “LIFE focus” disponibbli fuq il-homepage ta’ LIFE.
4 Il-Finanzjament ta’ Natura 2000. Ninvestu f’Natura 2000: L-għoti ta’ benefiċċji għan-natura u l-persuni. 
Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni SEC(2011)1573 finali.
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Regoli ta’ rimborż u simplifikazzjoni: Madwar 5 % tal-fondi LIFE bħalissa jmorru għar-
rimborż tal-VAT, madwar 22.5 % għar-rimborż ta’ spejjeż tal-persunal permanenti, 
b’differenza sinifikanti bejn proġett u ieħor. Il-baġit Ewropew huwa strument b’saħħtu iżda 
żgħir - u jiena estremament xettiku dwar l-użu tiegħu għall-ispejjeż li ma jikkontribwixxux 
direttament għal azzjoni konkreta li twassal għal valur miżjud Ewropew. 
Fil-fehma tiegħi, mhuwiex fil-mandat tal-UE li tirrimborża t-taxxi li jmorru għall-baġits 
nazzjonali. L-Istati Membri nfushom għandhom jiġu mħeġġa bis-sħiħ biex jirrimborżaw il-
VAT nazzjonali għal organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ involuti fil-proġetti LIFE.5
B’dan, il-piż fuq l-NGOs li jwettqu proġett LIFE u li ma jkunux jistgħu jirkupraw l-ispejjeż 
tal-VAT taħt regoli ta’ LIFE jew tal-VAT nazzjonali ma jistax jiġi kkumpensat permezz ta’ 
rata akbar ta’ kofinanzjament. Jien għalhekk se nissuġġerixxi li jiġu applikati l-istess regoli 
tal-VAT għal LIFE kif issuġġerit fid-dispożizzjoni tar-regolament ġenerali għall-fondi tal-UE 
taħt il-Qafas Strateġiku Komuni (CSF). L-entitajiet pubbliċi għalhekk m’għandhomx ikunu 
jistgħu jitolbu rimborż tal-VAT. 
Jiena nappoġġja bis-sħiħ l-attivitajiet relatati mal-ambjent tal-NGOs, l-istituzzjonijiet 
akkademiċi u s-servizzi pubbliċi. Madankollu, inqis li huwa dubjuż jekk partijiet tal-persunal 
permanenti tagħhom għandhomx jiġu ffinanzjati mill-baġit żgħir LIFE. Il-memorandum ta’ 
spjegazzjoni tal-Kummissjoni jsemmi li l-eliġibbiltà tal-ispejjeż tal-persunal relatati mal-
persunal permanenti mhux irreklutat b’mod speċifiku għall-proġett tista’ tkun limitata jew 
eskluża, mingħajr definizzjoni ulterjuri ta’ “persunal permanenti”. F’dak li jirrigwarda l-
eliġibbiltà għall-VAT, jekk ma jiġix speċifikat mod ieħor fir-regolament LIFE, id-
dispożizzjonijiet tar-regolament finanzjarju (rivedut) japplikaw għall-ispejjeż tal-persunal.
Jiena nqis li l-approċċ tal-Kummissjoni huwa ġustifikat għal dawk il-kompiti li jistgħu jiġu 
ġeneralment mistennija minn amministratur pubbliku rigward il-ġestjoni ta’ beni pubbliċi 
bħall-ambjent u n-natura. Għall-entitajiet pubbliċi, għalhekk għandhom ikunu eliġibbli biss l-
ispejjeż għall-persunal irreklutat speċifikament għall-proġett LIFE. Għal benefiċjarji oħra, l-
ispejjeż tal-persunal permanenti u temporanju għandhom jibqgħu eliġibbli. Il-proċedura 
kkumplikata u suxxettibbli għal żbalji ta’ mili ta’ skedi ta’ attendenza tal-ħin tal-persunal li 
jaħdem fuq il-proġett għandha tiġi ssimplifikata. Barra minn hekk, jiena b’mod ċar favur 
elementi oħra ta’ simplifikazzjoni ssuġġeriti. 

Proġetti Integrati: L-integrazzjoni tal-aspetti ambjentali u klimatiċi fil-finanzjament kollu 
tal-UE hija waħda mill-għanijiet ewlenin identifikati fir-Riżoluzzjoni dwar il-QFM tal-PE. L-
IPs taħt LIFE huma għodda konkreta għal dan u għalhekk se jirċievu l-appoġġ sħiħ tiegħi. L-
IPs m’għandhomx jissostitwixxu r-responsabbiltà ta’ implimentazzjoni tal-Istati Membri iżda 
jkollhom karattru mudell, billi jistabbilixxu kooperazzjoni kostruttiva u dejjiema bejn setturi 
differenti ta’ amministrazzjoni. Huma se jkunu ta’ benefiċċju għal fondi oħra billi jżidu l-
kapaċità ta’ assorbiment għal infiq relatat mal-ambjent u jallokawh fi sfidi kbar ta’ 
implimentazzjoni.
Madankollu, l-IPs jistgħu jirnexxu biss jekk l-idea jkollha bażi soda f’fondi oħra tal-UE 
sabiex tiġi żgurata l-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom u l-effett ta’ ingranaġġ 
maħsub. Attwalment, il-koordinazzjoni ma’ LIFE tissemma biss fil-Fond Ewropew Marittimu 
u tas-Sajd u fis-CSF.6 Pożizzjoni soda mill-Kumitat ENVI lejn il-kumitati responsabbli għall-
                                               
5 Ara wkoll ir-Riżoluzzjoni tal-PE tat-13 ta’ Ottubru 2011 dwar il-futur tal-VAT (2011/2082 (INI)), punt 19.
6 Il-Qafas Strateġiku Komuni jittraduċi l-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 fi prijoritajiet għall-FEŻR, il-FSE, 
is-CF, l-FAEŻR u l-FEMS. 
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fondi ewlenin se tkun kruċjali biex tiġi appoġġjata l-inklużjoni konsistenti ta’ “koordinazzjoni 
ma’ IPs ta’ LIFE” f’kull fond. 

Prekondizzjoni oħra sabiex “il-kunċett tal-IP jibda jaħdem” tiddependi fuq ir-rwol konkret 
tiegħu fl-istrument LIFE u l-konkretizzazzjoni tiegħu fir-regolament. Dan m’għandux jieħu 
post jew jikkompeti mat-TPs; għalhekk jiena nissuġġerixxi li jinżamm il-livell baġitarju 
attwali għat-TPs u li l-IPs jitqiesu bħala karatteristika essenzjali iżda addizzjonali ta’ LIFE.

Punti ta’ konsiderazzjoni

1. Fil-votazzjoni tiegħu tal-21 ta’ Marzu, il-kumitat ENVI ikkonferma l-miri tal-istrateġija tal-
bijodiversità u enfasizza l-ispejjeż ekonomiċi devastanti għas-soċjetà li jwassal għalihom it-
telf tal-bijodiversità. Kif għandhom jiġu riflessi dawn l-ambizzjonijiet fil-baġit ta’ LIFE? 

2. Kif jista’ jinkiseb benefiċċju ġeografikament ibbilanċjat ta’ proġetti LIFE? 

3. X’għandu jkun ir-rwol ta’ LIFE fil-finanzjament tal-persunal permanenti? 

4. Liema mekkaniżmi huma meħtieġa biex jiżguraw il-fattibbiltà tal-IPs u l-effett ta’ 
ingranaġġ tagħhom? Kif għandhom jiġu pprovduti inċentivi kostruttivi u b’saħħithom 
f’fondi oħra sabiex l-ispejjeż jistgħu verament jipprovdu tisħiħ reċiproku?

Figura 1: LIFE+ 2007-2010: Użu ta’ allokazzjoni nazzjonali għal kull pajjiż
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Sors: Ir-regolament LIFE, bilanċ ġeografiku, Fiche tal-Kummissjoni Nru 1 tas-26 ta’ Marzu 2012.
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