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Abbozz ta' emenda 5900 === ENVI/5900 ===

Imressqa minn Áder János, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 13 04
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riżerva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intestatura:
Artikolu 07 13 04 — Proġett Pilota - Metodoloġija tal-Unjoni Ewropea għall-foresti klimatiċi
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Bidu tal-proġett: 01. 01. 2011
Tmiem tal-proġett: 31. 12. 2015
Objettiv tal-proġett:
Il-ħolqien ta' metodoloġija għall-foresti klimatiċi Ewropej eżistenti u għal oħrajn ġodda biex jittejbu s-
sistemi ta' Sorveljanza, Rappurtar u Verifika (MRV) għall-attivitajiet tal-Użu tal-Art, tal-Bidla fl-Użu tal-
Art u tal-Forestrija (LULUCF), inkluża l-kapaċità tal-ippjanar. Il-ħolqien ta' siti kampjuni ta' foresti 
klimatiċi għal erba' reġjuni klimatiċi Ewropej differenti. It-twettiq ta' analiżi li tqabbel il-kostijiet u l-
benefiċċji u li tkun tat provi għal deċiżjonijiet ta' politika futuri relatati mal-ETS tal-UE u mas-suq 
internazzjonali tal-karbonju. 
Il-ħolqien u t-titjib tas-sistemi ta' sorveljanza, rappurtar u verifika tal-foresti (MRV) għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mid-deforestazzjoni u mid-degradazzjoni tal-foresti (REDD) fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
ibbażati fuq sistema integrata tal-foresti klimatiċi. 
Deskrizzjoni fil-qosor tal-proġett:
Il-proġett jista' jtejjeb u jestendi r-riżultati ta' programmi internazzjonali, tal-UE u nazzjonali li 
għandhom l-għan li jtejbu l-metodoloġiji eżistenti tal-ġestjoni tal-foresti klimatiċi jew li jistabbilixxu 
oħrajn ġodda. Is-sorveljanza tista' ssir fil-livell tal-ħamrija, tas-siġar, tal-arja u permezz tas-satellita 
kemm għaż-żieda fil-karbonju kif ukoll fil-bijodiversità, u tista' titwessa' għall-proġetti REDD. Din il-
ħidma għandha ttejjeb il-metodoloġiji u l-kapaċitajiet eżistenti bil-ħsieb li jinbena kunsensus 
internazzjonali dwar approċċi ta' MRV tal-REDD. Il-mekkaniżmi li għandhom jiġu indirizzati jistgħu 
jinkludu Sistema ta' Informazzjoni Ġeografika (GIS), il-programm CO2FIX, il-Forest Carbon Tracking 
task GEO, l-attivitajiet tal-GMES, il-FAO FRA-2010, il-programm UN-REDD, il-Faċilità tas-Sħubija 
għat-Tnaqqis tal-Karbonju Forestali, 
Il-proġett għandu jtejjeb ukoll is-sistema MRV għal attivitajiet forestali għall-UE kollha kemm hi u l-
pajjiżi kollha tagħha, inkluża l-kapaċità ta' ppjanar.
Eżitu tal-proġett:
Sistema mtejba ta' MRV tal-UE għall-attivitajiet LULUCF biex tittejjeb il-kapaċità ta' dan is-settur biex 
jikkontribwixxi għall-impenn ta' tnaqqis tal-UE, l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-protezzjoni tal-
bijodiversità. Analiżi li tqabbel il-kostijiet u l-benefiċċji soċjali, ekonomiċi u għall-ekosistema tal-foresti 
klimatiċi ġodda Ewropej. Metodoloġija u kapaċità MRV imtejba għall-REDD biex jiġu sfruttati b'mod 
affidabbli fil-forestrija il-krediti li jkunu ġejjin mill-REDD.
Ġustifikazzjoni:
L-użu affidabbli, fil-forestrija, ta' krediti ta' karbonju li jkunu ġejjin mill-REDD huma għan iddikjarat tal-UE 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-protezzjoni tal-bijodiversità; u dan kollu 
jeħtieġ sistema stabbilita ta' sorveljanza b'ħafna livelli. L-UE trid ukoll ittejjeb il-kapaċità u l-metodoloġija 
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tagħha stess rigward is-segwitu li jingħata għall-finanzjament, l-ippjanar u s-sorveljanza tal-attivitajiet ta' 
forestrija fl-UE għad-deċiżjonijiet ta' politika futuri u minħabba li wara l-2012 l-irkanti tal-ETS tal-UE se 
jiffinanzjaw parzjalment proġetti bħal dawn.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5901 === ENVI/5901 ===

Imressqa minn Áder János, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 03 26
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Riżerva

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota –– Analiżi tal-letteratura dwar l-effetti potenzjali tat-tibdil fil-klima 
fuq iż-żoni ta' protezzjoni tal-ilma li hu tajjeb għax-xorb fl-UE u l-identifikazzjoni ta' prijoritajiet fost tipi 
differenti ta' provvisti tal-ilma li hu tajjeb għax-xorb
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Titolu tal-Proġett: Analiżi tal-letteratura dwar l-effetti potenzjali tat-tibdil fil-klima fuq iż-żoni ta' 
protezzjoni tal-ilma li hu tajjeb għax-xorb fl-UE u l-identifikazzjoni ta' prijoritajiet fost tipi differenti ta' 
provvisti tal-ilma li hu tajjeb għax-xorb
Baġit: EUR 500.000,-
Data meta se jibda l-proġett: 01. 01. 2011
Data meta se jintemm il-proġett: 31. 12. 2011
Objettiv tal-proġett:
Filwaqt li jitqiesu kif suppost il-proċessi tat-tibdil fil-klima, jistgħu jiġu żgurati kundizzjonijiet fuq perjodu 
twil ta' żmien ta' provvista pubblika ta' ilma li hu tajjeb għax-xorb permezz tal-użu ta' riżervi tal-ilma 
(bħal żoni ta' protezzjoni ta' ilma msaffi mix-xmajjar jew tipi oħrajn ta' żoni ta' protezzjoni ta' ilma li hu 
tajjeb għax-xorb). 
Analiżi tal-letteratura dwar l-effetti potenzjali tat-tibdil fil-klima fuq iż-żoni ta' protezzjoni tal-ilma li hu 
tajjeb għax-xorb fl-UE tkun l-ewwel pass għal analiżi ulterjuri li tippermetti, flimkien mar-riżultati ta' 
proġetti oħrajn, li jiġu ddeterminati b'mod aktar ċert ir-riżervi strateġiċi (prospettivi) ta' riżorsi tal-ilma li 
hu tajjeb għax-xorb fil-futur.
Deskrizzjoni fil-qosor tal-proġett:
Fl-ambitu tal-proġett, se titwettaq analiżi tal-letteratura dwar il-mekkaniżmi ta' rriċarġjar operazzjonali u 
naturali f'kundizzjonijiet klimatiċi estremi tar-riżorsi tal-ilma li jservu għall-provvista pubblika tal-ilma li 
hu tajjeb għax-xorb (ilma ta' taħt l-art, ilma tal-wiċċ, ilma karstiku, ilma msaffi mix-xmajjar) fl-UE. L-
analiżi tal-effetti tat-tibdil fil-klima fuq tipi differenti ta' żoni ta' protezzjoni ta' ilma li hu tajjeb għax-xorb 
se tinkludi l-identifikazzjoni ta' suġġetti u oqsma prijoritarji. Ir-riżultati tal-analiżi tal-letteratura se 
jitqabblu mar-riżultati ta' proġetti oħrajn bħal dak li jirrigwarda l-effetti tat-tibdil fil-klima fuq iż-żona 
tal-Karpazji bl-isem 'Azzjoni preparatorja dwar il-klima fir-reġjun tal-Karpazji'. Dan il-proġett jiffoka fost 
affarijiet oħra fuq il-valutazzjoni tal-vulnerabilità għall-impatti tat-titbdil fil-klima tas-sorsi tal-provvista 
tal-ilma li hu tajjeb għax-xorb u tal-infrastrutturi għal dan l-ilma u għad-dranaġġ.
L-għan aħħari huwa li tiġi żgurata u tinżamm is-sikurezza għall-preservazzjoni fit-tul ta' żoni ta' 
protezzjoni ta' ilma li hu tajjeb għax-xorb vulnerabbli biex ikun hemm provvista pubblika ta' ilma li hu 
tajjeb għax-xorb minkejja l-impatti tat-tibdil fil-klima. 
Mingħajr ma jiġu analizzati l-impatti tat-tibdil fil-klima, l-attivitajiet li għandhom l-għan li jiżguraw is-
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sikurezza jitilfu l-bażi tagħhom u jafu saħansitra jsiru inadegwati biex iż-żoni ta' protezzjoni ta' ilma li hu 
tajjeb għax-xorb jibqgħu sikuri. F'każijiet estremi, dan jista' jwassal għal provvista insuffiċjenti ta' ilma li 
hu tajjeb għax-xorb għall-popolazzjoni.
Rigward il-fatt li provvista tajba ta' ilma hija waħda mill-isfidi l-kbar tad-dinja, l-Ewropa tikseb vantaġġ 
kompetittiv jekk jiġu ppjanati miżuri qabel ma jkun hemm impatti ta' proċessi sfavorevoli.
Pajjiżi involuti:
Il-pajjiżi kollha fejn il-provvista tal-ilma ġejja minn żoni ta' protezzjoni ta' ilma vulnerabbli (ilma ta' taħt 
l-art, ilma tal-wiċċ, ilma msaffi mix-xmajjar, sistemi karstiċi), b'mod partikolari dawk li jinsabu ma' 
xmajjar kbar jew f'żoni muntanjużi. Dawk li l-aktar huma kkonċernati huma:
L-Ungerija, il-Bulgarija, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, is-Serbja, il-Polonja, l-Italja, l-Awstrija, 
il-Ġermanja.
Eżitu tal-proġett:
– Analiżi tal-letteratura dwar l-impatti potenzjali tat-tibdil fil-klima fuq tipi differenti ta' żoni ta' 

protezzjoni ta' ilma fl-UE.
Identifikazzjoni ta' suġġetti u oqsma prijoritarji.
Ġustifikazzjoni:
Iż-żoni ta' protezzjoni ta' ilma li hu tajjeb għax-xorb eventwali jew li diġà qed jintużaw (li jirrappreżentaw 
riżervi ta' ilma strateġiċi) f'xi pajjiżi Ewropej huma vulnerabbli għat-tibdil fil-klima. Minħabba l-
kundizzjonijiet estremi tat-temp, il-bidla fil-kwantitajiet u fid-distribuzzjoni tax-xita li tiżgura l-irriċarġjar u 
l-oxxillazzjoni tal-livelli tax-xmajjar tista' tinfluwenza l-parametri tal-produzzjoni tal-ilma. Huwa meħtieġ li 
jiġi analizzat l-għerf dwar l-impatti tat-tibdil fil-klima b'varjanti multipli fuq iż-żoni strateġiċi ta' protezzjoni 
ta' ilma li hu tajjeb għax-xorb.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5902 === ENVI/5902 ===

Imressqa minn Eickhout Bas, Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
-------------------------------

Artikolu 21 03 01 — Atturi fl-iżvilupp mhux tal-Istat
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
21 03 01 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000
Riżerva

Total 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000

Ġustifikazzjoni:
Ġew trasferiti EUR 43 miljun minn din il-linja għal linji oħrajn peress li l-Kummissjoni ddikjarat li kien 
diffiċli li jiġu identifikati operazzjonijiet li kellhom jiġu ffinanzjati mill-finanzjament favur il-klima adottat 
f'Kopenħagen fl-2009. Il-programmi nazzjonali ta' azzjoni għal-adattament jipprovdu proċess biex jiġu 
identifikati l-attivitajiet prijoritarji li jirreaġixxu għall-ħtiġijiet urġenti u immedjati tagħhom biex jadattaw 
għat-tibdil fil-klima. Sa Ottubru 2008, is-segretarjat tal-UNFCCC kien irċieva NAPAs minn 38 LDC. 
Għandu jkun possibbli għall-Kummissjoni li tidentifika operazzjonijiet fin-NAPAs.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5903 === ENVI/5903 ===

Imressqa minn Staes Bart, Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
-------------------------------
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Partita 06 02 02 01 — Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza Marittima — Kontribuzzjoni għat-Titoli 1 u 2
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
06 02 02 01 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000
Riżerva

Total 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000

-------------------------------
Partita 06 02 02 03 — Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà Marittima — Miżuri kontra t-tniġġis
Emenda ċifri u rimarki kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
06 02 02 03 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000
Riżerva

Total 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000

Kummenti:
Wara l-paragrafu:
L-ammonti mħallsa lura skont l-Artikolu 16 tar-Regolament .......... il-Partita 6 6 0 0 tad-dikjarazzjoni 
ġenerali tad-dħul.
Emenda t-test kif ġej:
Is-sussidju globali tal-Unjoni Ewropea lill-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà Marittima għall-2011 jitla' għal 
total ta' EUR 54 936 150. Ammont ta' EUR 4 239 980 li ġej mill-irkupru tal-bilanċ favorevoli, jiżdied mal-
ammont ta' EUR 50 696 170 imdaħħal fil-baġit. jammonta għal total ta' EUR 54 046 150. Ammont ta' EUR 
4 239 980, li ġej mill-irkupru ta' bilanċ favorevoli, jiżdied mal-ammont ta' EUR 49 806 170 imdaħħal fil-
baġit.

-------------------------------
Partita 06 02 02 02 — Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza Marittima — Kontribuzzjoni għat-Titolu 3
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
06 02 02 02 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170
Riżerva

Total 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170

Ġustifikazzjoni:
Il-mandat tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) għandu jiġi estiż mill-bastimenti għall-
pjattaformi taż-żejt u dawn il-kompiti ġodda għandhom ikunu riflessi fil-baġit u fil-persunal tal-EMSA. L-
aġenzija qed tintalab tippreżenta l-modifiki neċessarji għat-tabella tal-persunal u għall-approprjazzjonijiet 
biex twettaq dawn il-kompiti. Sadanittant, qed jiddaħħlu EUR 3 miljun fil-baġit f'fondi addizzjonali sakemm 
jitressqu dawn il-proposti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5904 === ENVI/5904 ===

Imressqa minn Schlyter Carl, Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
-------------------------------
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Artikolu 08 04 01 — Kooperazzjoni — nanoxjenzi, nanoteknoloġiji, materjali u teknoloġiji ta’ produzzjoni 
ġodda
Emenda ċifri u rimarki kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
08 04 01 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000
Riżerva

Total 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000

Kummenti:
Wara l-paragrafu:
L-għan tal-azzjonijiet li jsiru f’dan il-qasam huwa .......... ibbażati primarjament fuq l-għarfien u l-
intelliġenza.
Żid it-test li ġej:
Nofs il-finanzjament li jmur għan-nanoriċerka għandu jiġi allokat għall-valutazzjoni tar-riskji għall-
ambjent u għas-saħħa.
Ġustifikazzjoni:
Illum madwar 90% tar-riżorsi jintużaw fir-riċerka biex jiġu żviluppati prodotti ġodda, u għalhekk huwa 
meħtieġ finanzjament pubbliku biex jiġu vvalutati r-riskji. Barra minn hekk, aktar għerf dwar ir-riskji 
jipprovdi wkoll vantaġġi kompetittivi lill-kumpaniji Ewropej.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5905 === ENVI/5905 ===

Imressqa minn Durant Isabelle, Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
-------------------------------

Artikolu 17 03 06 — L-Artikolu 17 03 06 – Azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-saħħa
Emenda ċifri u rimarki kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Riżerva

Total 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Kummenti:
Wara l-paragrafu:
L-għan ta’ dan il-pilastru huwa li jissaħħu l-ġbir, .......... ikunu jistgħu jagħmlu għażliet tajbin għas-saħħa.
Żid it-test li ġej:
Għandu jinkludi wkoll azzjonijiet ta' disseminazzjoni, informazzjoni u edukazzjoni biex jiġi promoss l-
għerf u l-użu xieraq tal-«112», in-numru ta' emerġenza uniku Ewropew li jipprovdi aċċess għal servizzi 
mediċi ta' emerġenza fl-UE kollha. 
Ġustifikazzjoni:
Fis-271 pajjiż tal-UE, il-mard tal-qalb huwa l-aktar mard li jingħataw kura għalih il-pazjenti, filwaqt li l-
korrimenti jipprovokaw 252 000 fatalità, 7 000 000 każ fejn persuni jiddaħħlu l-isptar u 3 000 000 diżabilità 
permanenti kull sena. Il-112 huwa n-numru uniku Ewropew ta' emerġenza disponibbli fl-Istati Membri 
kollha tal-UE biex wieħed ikollu aċċess għal servizzi mediċi, tat-tifi tan-nar jew tal-pulizija. Dsatax-il sena 

                                               
1 Korrimenti fl-Unjoni Ewropea, ara https://webgate.ec.europa.eu/idb/documents/2009-IDB-

Report_screen.pdf 
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wara l-ħolqien tiegħu, 75% tal-Ewropej għadhom mhumiex kapaċi jidentifikawh bħala n-numru Ewropew ta' 
emerġenza (ara l-Eurobarometer 285).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5906 === ENVI/5906 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Artikolu 23 03 01 — Il-Protezzjoni Ċivili fi ħdan l-Unjoni Ewropea
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
23 03 01 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000
Riżerva

Total 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000

Ġustifikazzjoni:
Irriġenera l-Abbozz tal-Baġit (AB).
L-abbozz ta' baġit għandu jerġa' jiġi kif kien.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5907 === ENVI/5907 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Partita 23 01 04 02 — Protezzjoni Ċivili — Nefqa għat-tmexxija amministrattiva
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
23 01 04 02 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000
Riżerva

Total 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000

Ġustifikazzjoni:
Irriġenera l-Abbozz tal-Baġit (AB).
L-abbozz ta' baġit għandu jerġa' jiġi kif kien.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5908 === ENVI/5908 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Artikolu 07 12 01 — Implementazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-azzjoni dwar il-
klima
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 12 01 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000
Riżerva

Total 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000

Ġustifikazzjoni:
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Irriġenera l-Abbozz tal-Baġit (AB).
L-abbozz ta' baġit għandu jerġa' jiġi kif kien.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5909 === ENVI/5909 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Partita 07 03 09 01 — Kontribuzzjoni għall-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent — Kontribuzzjoni għat-
Titoli 1 u 2
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 03 09 01 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000
Riżerva

Total 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000

Ġustifikazzjoni:
Irriġenera l-Abbozz tal-Baġit (AB).
L-abbozz ta' baġit għandu jerġa' jiġi kif kien.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5910 === ENVI/5910 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Partita 17 03 07 01 — L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel — Kontribuzzjoni għat-Titoli 1 u 2
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 07 01 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000
Riżerva

Total 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000

Ġustifikazzjoni:
Irriġenera l-Abbozz tal-Baġit (AB).
L-abbozz ta' baġit għandu jerġa' jiġi kif kien.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5911 === ENVI/5911 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Partita 17 03 10 01 — L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini— Kontribuzzjoni għat-Titoli 1 u 2
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 10 01 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000
Riżerva

Total 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000

Ġustifikazzjoni:
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Irriġenera l-Abbozz tal-Baġit (AB).
L-abbozz ta' baġit għandu jerġa' jiġi kif kien.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5912 === ENVI/5912 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Partita 17 03 10 02 — L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini — Kontribuzzjoni għat-Titolu 3
Emenda ċifri u rimarki kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 10 02 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000
Riżerva

Total 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000

Kummenti:
Qabel il-paragrafu:
Din l-approprjazzjoni hi maħsuba biex tkopri biss .......... għall-użu pedjatriku (ĠU L 378, 27.12.2006, p. 1).
Emenda t-test kif ġej:
Dik li kienet il-partita 02 03 02 02Dik li kienet il-partita 02 03 02 02
Wara l-paragrafu:
L-ammonti mħallsa lura skont l-Artikolu 16 tal-Qafas .......... fl-Artikolu 6 6 0 0 tad-dikjarazzjoni ġenerali 
tad-dħul.
Emenda t-test kif ġej:
Is-sussidju tal-Unjoni Ewropea għall-2011 jammonta għal total ta' EUR 38 420 000. Ammont ta' EUR 5 
477 000, li ġej mill-irkupru tal-bilanċ favorevoli, jiżdied mal-ammont ta' EUR 32 943 000 imdaħħal fil-
baġit. The European Union subsidy for 2011 amounts to a total of EUR 37 685 000. An amount of EUR 5 
477 000, coming from the recovery of surplus, is added to the amount of EUR 32 208 000 entered in the 
budget.
Ġustifikazzjoni:
Il-finanzjament tal-EMA jiddependi ħafna fuq id-drittijiet. L-Aġenzija hija għalhekk partikolarment 
sensittiva għal kundizzjonijiet mhux prevedibbli tas-suq li ma jitqiesux meta l-baġit tal-UE jiġi stabbilit. Il-
PE talab diversi drabi li l-istrument tad-dħul assenjat għalhekk m'għandux jitqies meta jiġi stabbilit il-livell 
tas-sussidju tal-UE, iżda għandu jiggarantixxi lill-EMA il-flessibilità baġitarja meħtieġa biex tirreaġixxi 
malajr għal dawn il-kundizzjonijiet tas-suq li jinbidlu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5913 === ENVI/5913 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Partita 17 04 07 01 — Is-sikurezza tal-għalf u dik alimentari u attivitajiet relatati — Miżuri ġodda
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 04 07 01 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000
Riżerva

Total 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000

Ġustifikazzjoni:
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Irriġenera l-Abbozz tal-Baġit (AB).
L-abbozz ta' baġit għandu jerġa' jiġi kif kien.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5914 === ENVI/5914 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Artikolu 17 03 06 — L-Artikolu 17 03 06 – Azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-saħħa
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Riżerva

Total 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Ġustifikazzjoni:
Irriġenera l-Abbozz tal-Baġit (AB).
L-abbozz ta' baġit għandu jerġa' jiġi kif kien.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5915 === ENVI/5915 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Artikolu 07 03 07 — LIFE+ (Strument Finanzjarju għall-Ambjent — mill-2007 sa l-2013)
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000
Riżerva

Total 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000

Ġustifikazzjoni:
Irriġenera l-Abbozz tal-Baġit (AB).
L-abbozz ta' baġit għandu jerġa' jiġi kif kien.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5916 === ENVI/5916 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Artikolu 17 01 01 — Nefqa għall-istaff f’impjieg attiv konness mal-qasam tal-politika tas-'Saħħa u l-
Ħarsien tal-Konsumatur’
Emenda ċ-ċifri kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -1 519 473 -1 519 473 74 454 176 74 454 176
Riżerva 200 652 200 652 1 519 473 1 519 473 1 519 473 1 519 473

Total 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Ġustifikazzjoni:
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Ammont ta' 2% tqiegħed f'riżerva u se jiġi rilaxxat meta l-Kummissjoni tippreżenta rapport dwar kemm hu 
fattibbli u għaqli li jkun hemm leġiżlazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet pagabbli lill-Awtorità Ewropea dwar 
is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) kif jingħad fl-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5917 === ENVI/5917 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Artikolu 17 01 01 — Nefqa għall-istaff f’impjieg attiv konness mal-qasam tal-politika tas-'Saħħa u l-
Ħarsien tal-Konsumatur’
Emenda ċifri u ??? kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -8 450 000 -8 450 000 67 523 649 67 523 649
Riżerva 200 652 200 652 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Total 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Kundizzjonijiet biex tiġi mmobilizzata r-riżerva:
Żid it-test li ġej:
Għalhekk, ammont ta' EUR 8 450 000, li jirrappreżenta 50% tal-approprjazzjonijiet previsti għall-Fond 
Komunitarju tat-Tabakk fl-2010, tqiegħed f'riżerva u se jiġi rilaxxat meta l-Kummissjoni tippreżenta:
–– inizjattiva ta' segwitu għall-Fond Komunitarju tat-Tabakk.
Ġustifikazzjoni:
Il-Fond Komunitarju tat-Tabakk huwa strument li jappoġġa proġetti biex jitjieb l-għarfien pubbliku dwar l-
effetti ta' ħsara tal-konsum tat-tabakk. Il-fondi li waslu fi tmiemhom fl-2010 saru disponibbli permezz ta' 
trasferimenti mil-linja tal-primjums tat-tabakk.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5918 === ENVI/5918 ===

Imressqa minn Haug Jutta, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Artikolu 05 01 01 — Nefqa marbuta mal-istaff f'impjieg attiv fil-qasam ta' politika 'Żvilupp Agrikolu u 
Rurali'
Emenda ċifri u ??? kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
05 01 01 96 302 567 96 302 567 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 -8 450 000 -8 450 000 89 465 148 89 465 148
Riżerva 270 293 270 293 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Total 96 572 860 96 572 860 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 97 915 148 97 915 148

Kundizzjonijiet biex tiġi mmobilizzata r-riżerva:
Żid it-test li ġej:
Għalhekk, ammont ta' EUR 8 450 000, li jirrappreżenta 50% tal-approprjazzjonijiet previsti għall-Fond 
Komunitarju tat-Tabakk fl-2010, tqiegħed f'riżerva u se jiġi rilaxxat meta l-Kummissjoni tippreżenta:
–– inizjattiva ta' segwitu għall-Fond Komunitarju tat-Tabakk.
Ġustifikazzjoni:
Il-fondi previsti għall-Fond Komunitarju tat-Tabakk saru disponibbli permezz ta' trasferimenti mil-linja tal-
primjums għat-tabakk (05 03 02 22). Dawk l-approprjazzjonijiet jintemmu fl-2010.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5919 === ENVI/5919 ===

Imressqa minn Iacolino Salvatore, Uggias Giommaria, Bartolozzi Paolo, Tatarella Salvatore, Angelilli 
Roberta, Mathieu Véronique, Rinaldi Niccolò, Melo Nuno, Muscardini Cristiana, Bonsignore Vito, Pittella 
Gianni, Hohlmeier Monika, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Mauro Mario, Collino Giovanni, Zanicchi Iva, 
Pirillo Mario, Rossi Oreste, Ronzulli Licia, Crocetta Rosario, Rivellini Crescenzio, Berlato Sergio, Speroni 
Francesco Enrico, Gardini Elisabetta, Grossetête Françoise, Griffin Nick, Strasser Ernst, Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

-------------------------------
Żid: 17 03 11

Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

17 03 11 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Riżerva

Total 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Intestatura:
Artikolu 17 03 11 — Proġett Pilota - L-impatt tal-Isklerożi Laterali Amjotrofika (SLA) fid-dinja tal-isport
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Il-kawża tal-isklerożi laterali amjotrofika għadha mhix magħrufa. Jingħad li hemm possibilità ta' 
relazzjoni bejn l-SLA u id-doping u l-abbuż tas-sustanzi mediċinali, iżda dan qatt ma ġie ppruvat b'mod 
definittiv. In-numru kbir ħafna ta' każijiet fost il-plejers professjonali tal-futbol fl-Italja joħloq tħassib 
serju.
Dan il-proġett pilota għandu jikkontribwixxi biex itejjeb ir-riċerka dwar il-kawżi possibbli tal-SLA 
b'referenza partikolari għall-isports professjonali u għall-influwenza possibbli tal-abbuż ta' sustanzi 
mediċi fid-dinja tal-isport. 
Il-proġett għandu jiġi ġestit minn stabbilimenti tas-saħħa b'rekord eċċellenti fil-qasam tal-mard 
newrodeġenerattiv rari, bl-appoġġ organizzativ ta' entitajiet b'rekord ippruvat ta' professjonalità, li 
għandhom jittrattaw:
1. Il-monitoraġġ u l-ġbir ta' data dwar min ibati bl-SLA, anke bl-għajnuna ta' assoċjazzjonijiet ta' 
pazjenti;
2. Il-monitoraġġ u l-ġbir ta' data dwar atleti affettwati mill-SLA, bil-kollaborazzjoni tal-federazzjonijiet, l-
assoċjazzjonijiet sportivi u l-volontarjat;
3. L-identifikazzjoni ta' prattiki tajba u l-formulazzjoni ta' strateġiji ta' prevenzjoni tal-SLA;
4. It-tixrid tar-riżultati permezz ta' laqgħat ma' esperti fis-settur, konferenzi u pubblikazzjonijiet ta' 
materjal informattiv għall-universitajiet, ċentri speċjalizzati u d-dinja tal-assoċjazzjonijiet sportivi;
5. Id-definizzjoni ta' programmi ta' taħriġ xierqa biex tiġi mħeġġa prestazzjoni fiżika li ma tagħmilx ħsara 
lis-saħħa, speċjalment fiż-żgħażagħ;
6. It-twaqqif, fil-livell sperimentali, ta' bażi ta' data tal-atleti fejn jiġu rreġistrati l-korrimenti li jkollhom u 
t-tipi ta' mediċini li jkunu ttieħdu tul il-karriera.
Il-proġett għandu jdum perjodu ta' sentejn.
Ġustifikazzjoni:
L-SLA hija marda newromotriċi kkaratterizzata mid-deġenerazzjoni progressiva u li ma tistax titwaqqaf taċ-
ċelluli tal-moħħ u tas-sinsla tad-dahar li twassal għal livelli dejjem akbar ta' diżabilità. Kull sena fid-dinja 
ssir id-dijanjożi ta' kważi 120 000 każ ġdid. Il-kawżi għadhom mhumiex magħrufa, anke jekk il-marda tidher 
li għandha ħafna fatturi. Il-fatt li l-ikbar inċidenza ta' dan il-fenomenu tinsab fost il-professjonisti sportivi 
jagħti kredibilità lill-ipoteżi li l-abbuż tas-sustanzi mediċi hija fost il-kawżi tal-bidu ta' din il-marda.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5920 === ENVI/5920 ===

Imressqa minn Jørgensen Dan, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 17 04 03 04
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 04 03 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riżerva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intestatura:
Proġett Pilota - It-twaqqif ta' rekwiżiti tekniċi armonizzati li japplikaw għas-sistema ta' navigazzjoni użata 
fit-trasport fuq distanzi kbar ta' annimali ħajjin
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Skambju insuffiċjenti ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti jwassal għal infurzar inadegwat tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja għall-ħarsien tal-annimali waqt it-trasport. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġu 
stabbiliti proċeduri flessibbli biex jittejjeb il-livell ta' kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri differenti. Proġett pilota għas-sena 2011 jippermetti t-twaqqif ta' konsorzju pubbliku-privat li 
jkun jinkludi rappreżentanti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, l-operaturi tat-trasport, l-
organizzazzjonijiet tal-benessri tal-annimali Ewropej, il-manifatturi tal-vetturi, il-manifatturi tas-sistemi 
ta' navigazzjoni bis-satellita u l-awtoritajiet tal-ITS, bl-għan li jiġu stabbiliti rekwiżiti tekniċi u 
operazzjonali armonizzati u skema ta' ċertifikazzjoni f'konformità mal-obbligi u l-objettivi tal-Artikolu 20 
tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport. Il-proġett għandu 
jeżamina kif id-disponibilità tad-data mis-sistemi ta' navigazzjoni tista' tinġabar u tiġi analizzata biex 
jitjieb l-infurzar waqt li tiġi rispettata l-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data.
Kumment ta' DĠ SANCO:
Il-Kummissjoni tilqa' bi pjaċir dan il-proġett pilota għalkemm tirrakkomanda li jinbidel xi ftit. Tabilħaqq, 
il-Kummissjoni enfasizzat l-importanza tal-infurzar f'diversi okkażjonijiet u qed taħdem fuq l-
armonizzazzjoni tas-sistemi ta' navigazzjoni.
In-nuqqas ta' armonizzazzjoni jagħmilha diffiċli wkoll għall-awtoritajiet kompetenti biex iwettqu kontrolli 
dak il-ħin stess peress li jista' ma jkollhomx l-għerf biex isibu d-data meħtieġa, u lanqas m'hu possibbli li 
d-data tinġabar u tiġi analizzata fil-livell tal-UE.
Il-Kummissjoni temmen li l-proġett għandu jeżamina wkoll kif id-disponibilità tad-data mis-sistemi ta' 
navigazzjoni tista' tinġabar u tiġi analizzata biex jitjieb l-infurzar waqt li tiġi rispettata l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data. 
Il-Kummissjoni tissuġġerixxi wkoll li jiġu inklużi l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fil-proġett 
peress li huma responsabbli għall-infurzar ta' din il-leġiżlazzjoni.
Ġustifikazzjoni:
Ir-Regolament (KE) Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport jirrikjedi li mill-2009 l-
vetturi kollha għat-trasport fuq distanzi twal ikunu mgħammra b'sistema ta' navigazzjoni u applikazzjonijiet 
oħra fil-vettura għall-ġbir u r-rekordjar ta' data biex tiġi vverifikata l-konformità mar-regoli Komunitarji. 
S'issa ma ġew ippubblikati l-ebda rekwiżiti tekniċi armonizzati fil-livell tal-UE u t-trasportaturi mhumiex 
ċerti dwar it-tip ta' tagħmir li għandhom jixtru. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5921 === ENVI/5921 ===

Imressqa minn Krahmer Holger, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
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-------------------------------
Żid: 07 03 26

Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Riżerva

Total 300 000 300 000 300 000 300 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Il-kompatibilità tal-iskambju tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu 
l-arja mal-leġiżlazzjoni eżistenti
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Il-proġett għandu l-għan li jivvaluta l-kompatibilità tal-iskambju tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-
arja mal-leġiżlazzjoni eżistenti. Il-miri proposti jistgħu jiġu deskritti fil-qosor kif ġej:
Valutazzjoni tal-kostijiet u l-benefiċċji ambjentali u ekonomiċi tal-iskambju tal-emissjonijiet tas-sustanzi 
li jniġġsu l-arja, filwaqt li titqies il-leġiżlazzjoni eżistenti
Investigazzjoni ta' kemm l-iskambju tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja se jkomplu jirrepetu r-
regolamentazzjoni
Investigazzjoni ta' kemm l-iskambju tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja se jkomplu 
jikkumplikaw ir-regolamentazzjoni
Data meta se jibda l-proġett: 01/01/2011
Data meta se jintemm il-proġett: 31/12/2011
Ġustifikazzjoni:
Biex tiġi garantita regolamentazzjoni effiċjenti, li taħdem u effikaċi tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-
arja, għandu jiġi investigat kemm l-iskambju tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja se jkun 
kompatibbli mar-regolamentazzjoni eżistenti u mhux se jirrepeti jew ikompli jikkomplika r-
regolamentazzjoni tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5922 === ENVI/5922 ===

Imressqa minn Krahmer Holger, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 03 26
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Riżerva

Total 300 000 300 000 300 000 300 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Il-potenzjal tat-tnaqqis tas-CO2 tal-vetturi kummerċjali tqal
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Il-proġett għandu l-għan li jivvaluta l-potenzjal addizzjonali li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mill-
vetturi kummerċjali tqal kif ukoll l-effetti fuq l-ambjent. Il-miri proposti jistgħu jiġu deskritti fil-qosor kif 
ġej:
Valutazzjoni tal-benefiċċji ambjentali u l-kostijiet u l-benefiċċji ekonomiċi ta' rekwiżiti u miżuri differenti 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2.
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Valutazzjoni tal-progress u l-possibilitajiet teknoloġiċi kif ukoll tal-effikaċja li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
tas-CO2 b'attenzjoni speċjali għall-effikaċja mil-lat tal-kostijiet.
Investigazzjoni ta' kemm ir-regolamentazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-vetturi kummerċjali tqal se 
tkompli tikkomplika r-regolamentazzjoni
Data meta se jibda l-proġett: 01/01/2011
Data meta se jintemm il-proġett: 31/12/2011
Ġustifikazzjoni:
It-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 huwa marbut ma' spejjeż teknoloġiċi kbar. Għalhekk, l-investigazzjoni 
tal-effikaċja mil-lat tal-kostijiet kif ukoll tal-impatt tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-vetturi 
kummerċjali tqal b'mod ġenerali huwa importanti qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet leġiżlattivi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5923 === ENVI/5923 ===

Imressqa minn Lepage Corinne, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Artikolu 02 02 01 — Il-Programm Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni — Programm ta' 
Intraprenditorija u Innovazzjoni 
Emenda ċifri, intestatura, rimarki u bażi legali kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
02 02 01 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000
Riżerva

Total 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000

Intestatura:
Artikolu 02 02 01 — (Programm ta' Qafas għall-kompetittività u l-innovazzjoni – programm għall-
intraprenditorjat u l-innovazzjoni) Proġetti għall-ewwel applikazzjoni u għar-replika fis-suq tal-
ekoinnovazzjonijietIl-Programm Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni — Programm ta' 
Intraprenditorija u Innovazzjoni 
Kummenti:
Wara l-paragrafu:
Kull dħul minn kontribuzzjonijiet minn partijiet terzi .......... f'din il-Partita, skont ir-Regolament Finanzjarju.
Żid it-test li ġej:
Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex iżżid il-finanzjament għal proġetti għall-ewwel applikazzjoni u 
għar-replika fis-suq tal-ekoinnovazzjonijiet minn EUR 32 560 000 għal EUR 70 000 000.
Il-proġetti jittrattaw l-ewwel applikazzjoni jew ir-replika fis-suq ta' tekniki, prodotti, servizzi jew prattiki 
ekoinnovattivi li jkollhom rilevanza Komunitarja, li diġà jkunu taw prova teknika ta' suċċess iżda li, 
minħabba riskji reżidwi, ikunu għadhom ma ppenetrawx fis-suq. L-għoti ta' appoġġ lil dawn l-
ekoteknoloġiji innovattivi għandu jikkontribwixxi biex jitneħħew l-ostakoli għall-iżvilupp u għall-
applikazzjoni wiesgħa tal-ekoinnovazzjoni, joħloq jew ikabbar is-swieq għal prodotti relatati u jtejjeb il-
kompetittività tal-intrapriżi tal-UE fis-swieq dinjin. Il-proġetti għandu jkollhom l-għan ukoll li jnaqqsu l-
impatti ambjentali jew itejbu l-prestazzjoni ambjentali tal-intrapriżi, b'mod partikolari tal-SMEs.
L-esperjenza minn sejħiet preċedenti għal proposti turi żieda konsistenti fl-interess muri mill-SMEs biex 
idaħħlu teknoloġiji ekoinnovattivi fis-suq. Fis-sejħa tal-2009 (b'baġit ta' EUR 32 miljun) ġew imressqa 
202 proposti. Dan jirrappreżenta żieda ta' kważi nofs meta mqabbel mal-134 proposta mressqa għas-sejħa 
tal-2008. B'kollox 614 parteċipant minn 32 pajjiż jieħdu sehem fil-proposti. Il-finanzjament totali mitlub 
huwa ta' iktar minn EUR 150 miljun li jikkorrispondi għal żieda ta' kważi 40% meta mqabbel mas-sejħa 
preċedenti. Kważi 70% tal-parteċipanti li jieħdu sehem fil-proposti huma SMEs.
Is-sejħiet huma ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni. Biex tiġi ffaċilitata 
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l-implimentazzjoni, jeħtieġ li jinkiseb livell simili ta' finanzjament anke fis-snin li ġejjin biex jiġi żgurat li 
l-EACI tkun tista' timmodula l-ammont tax-xogħol tal-operazzjonijiet tagħhom b'mod raġonevolment 
stabbli.
Il-promozzjoni tal-ekoinnovazzjoni permezz tal-Programm ta' Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni 
tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għat-Teknoloġiji Ambjentali (ETAP). L-għan 
tal-ETAP huwa li jistimola l-ekoinnovazzjoni u li jħeġġeġ l-applikazzjoni tat-teknoloġiji ambjentali fuq 
bażi wiesgħa. Il-miżura se tappoġġa proġetti marbuta ma' prodotti, tekniki, servizzi jew proċessi 
ekoinnovattivi li għandhom l-għan li jipprevjenu jew inaqqsu l-impatti ambjentali jew li jikkontribwixxu 
għall-aħjar użu possibbli tar-riżorsi. Bħala tali, u b'mod addizzjonali għall-implimentazzjoni tal-ETAP, il-
miżura għandha tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet Komunitarji fl-oqsma tal-Pakkett 
tat-Tibdil fil-Klima, il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Konsum u l-Produzzjoni Sostenibbli u dwar Politika 
Industrijali Sostenibbli u l-Inizjattiva tas-Suq Ewlieni. Il-prijoritajiet identifikati għas-sejħa jikkunsidraw 
dawk l-inizjattivi politiċi u għalhekk jikkonċentraw fuq setturi b'potenzjal konsiderevoli ta' innovazzjoni u 
bl-ogħla gwadanji ambjentali.
Bażi legali:
Wara l-paragrafu:
Id-Deċizjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew .......... għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (ĠU L 
310, 9.11. 2006, p. 15).
Żid it-test li ġej:
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 1639/2006/KE tal-24 ta' Ottubru 2006, b'mod 
partikolari l-Artikolu 5(1) tagħha.
Ġustifikazzjoni:
Il-proġetti jirrigwardjaw l-ewwel applikazzjoni jew ir-replika fis-suq ta' tekniki, prodotti, servizzi jew 
prattiki ekoinnovattivi ta' rilevanza Komunitarja, li diġà jkunu taw prova teknika ta' suċċess iżda li, 
minħabba riskji reżidwi, ikunu għadhom ma ppenetrawx fis-suq. L-għoti ta' appoġġ lil dawn l-ekoteknoloġiji 
innovattivi għandu jikkontribwixxi biex jitneħħew l-ostakoli għall-iżvilupp u għall-applikazzjoni wiesgħa 
tal-ekoinnovazzjoni, joħloq jew ikabbar is-swieq għal prodotti relatati u jtejjeb il-kompetittività tal-intrapriżi 
tal-UE fis-swieq dinjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5924 === ENVI/5924 ===

Imressqa minn Rossi Oreste, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 04 03 13
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
04 03 13 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Riżerva

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Intestatura:
Artikolu 04 03 13 — Proġett Pilota - L-SMS li jsalva l-ħajja:Proġett għall-persuni b'kapaċitajiet differenti
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Is-servizz jibbaża ruħu fuq l-użu ta' pjattaforma "intelliġenti", unika tat-tip tagħha, li kapaċi 
tipprogramma lilha nnifisha u tiġġenera numru infinit ta' modalitajiet operattivi. Is-sistema kapaċi 
tinterpreta talbiet għal għajnuna minn persuni muti u truxi jew li għandhom kapaċitajiet differenti u 
kapaċi tieħu l-azzjoni xierqa, filwaqt li tinteraġixxi mal-utent, billi pereżempju tibgħat SMS biex tikseb 
informazzjoni addizzjonali rigward emerġenza u tagħti l-informazzjoni lill-pulizija jew lill-ambulanza li 
tkun se tintervjeni, b'mod li tottimizza l-ħin u tkun l-aktar effiċjenti possibbli.
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Grazzi għal dan is-servizz, il-persuni kollha li għandhom kapaċitajiet differenti se jkunu jistgħu jibgħatu 
talbiet ta' salvataġġ lill-forzi tal-ordni malajr u b'mod immedjat, sempliċement billi jibgħatu SMS.
L-utent javża bis-sitwazzjoni ta' periklu u jibgħat SMS bil-kitba "SOS" segwita bl-isem tal-forza tal-ordni 
jew entità li jrid javża (pulizija, ambulanza, eċċ.) lil numru ta' server. Is-server jibgħat l-SMS lill-gateway, 
li min-naħa tiegħu jibgħatu lill-"moħħ virtwali" tal-applikazzjoni, li filwaqt li tinterpreta l-ordni, taqbad 
mas-sistemi tal-IT tal-operaturi tal-korpi kompetenti, li jaraw fuq l-iskrin tagħhom it-talba għal għajnuna 
li tkun intbagħtet min-numru tal-mowbajl tal-utent u, b'mod awtomatiku, jaraw mappa 3D li turi l-post 
fejn ikun jinsab min ikun għamel it-talba. Fl-istess ħin, b'mod awtomatiku, il-"moħħ" tal-applikazzjoni 
jitlob lill-utent aktar dettalji dwar it-talba għal għajnuna (bħal pereżempju jekk hemmx feriti) jew tagħrif 
ieħor biex ikollu stampa aktar ċara tas-sitwazzjoni ta' periklu li jista' jkun għaddej minnha l-utent. Id-
dettalji mibgħuta minnu jintwerew fuq it-telefons jew mowbajls tal-membri tas-servizzi ta' emerġenza li 
jkunu se jintervjenu bl-iskop li jippreparaw ruħhom bl-aħjar mod għall-għajnuna li jkunu se jagħtu. Jekk 
l-utent jindika li hemm xi feriti, awtomatikament, bl-użu tal-istess modalitajiet tekniċi, il-moħħ javża lis-
servizzi ta' emerġenza jew lil kwalunkwe servizz rilevanti ieħor li jkun imqabbad mas-sistema. Fl-aħħar l-
utent jiġi kkuntattjat, dejjem permezz tal-SMS, b'mod li jkollu s-serħan tal-moħħ u s-sikurezza li qatt ma 
seta' jkolu qabel li t-talba tiegħu ġiet analizzata u solvuta f'ħin qasir ħafna.
Sommarju tal-karatteristiċi:
1. żvilupp tal-funzjonijiet u aċċess fil-lingwi kollha tad-dinja;
2. twaqqif ta' sala għas-server biex jiġu ġestiti l-kuntatti miċ-ċittadini fil-livell nazzjonali u li tkun attiva 
24 siegħa kuljum, b'konnessjoni maċ-ċentri operattivi tal-112 Ewropew;
3. twaqqif ta' call centre b'numru mingħajr ħlas attiv 24 siegħa kuljum;
4. attivazzjoni tas-servizz Insalvalek Ħajtek bid-data klinika ta' emerġenza aċċessibbli permezz ta' SMS u 
l-produzzjoni ta' karta ta' abbonament għas-servizz;
5. installazzjoni tas-sistema fir-Reġjuni kollha tal-Italja;
6. is-sistema tintuża diġà b'mod sperimentali mill-Pulizija ta' Turin.
Ġustifikazzjoni:
Is-servizz ġej mill-ħtieġa li tingħata reazzjoni valida u immedjata għat-talbiet li jistgħu jsiru għal għajnuna 
jew salvataġġ minn persuni torox jew b'kapaċitajiet differenti, sabiex id-diversità tagħhom ma jgħixuhiex 
bħala "limitu" jew "ostakolu" għas-sikurezza tagħhom u għall-possibilità tagħhom li jikkomunikaw u 
jirċievu għajnuna jew assistenza. Is-servizz huwa kumplimentari għar-REACH112 u kompatibbli miegħu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5925 === ENVI/5925 ===

Imressqa minn Scottà Giancarlo, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 13 04
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riżerva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intestatura:
Artikolu 07 13 04 — Proġett Pilota - Proġett ta' riabilitazzjoni ambjentali ta' żona żvantaġġata ta' għoljiet 
li jinsabu quddiem muntanji u li hi suġġetta għat-tibdil fil-klima.
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
L-analiżi tal-problemi ambjentali ta' żona żvantaġġata preċiża, li l-wiċċ tagħha huwa ta' 642.52 kilometri 
kwadri u l-valutazzjoni tal-problemi mqajma mill-awtoritajiet ta' din iż-żona, li tinkludi 22 komun 
(Budoia, Polcenigo, Caneva, Cordignano, Cappella Maggiore, Sarmede, Fregona, Vittorio Veneto, 
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Colle Umberto, Refrontolo, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Sernaglia Della Battaglia, Farra di 
Soligo, Miane, Revine Lago, Cison di Valmarino, Follina, Tarzo, Segusino, Vidor, Valdobbiadene), urew 
dan li ġej:
1. Huwa neċessarju li ssir operazzjoni ta' monitoraġġ u intervent rigward il-problemi marbuta mal-
preżenza ta' ilma żejjed biex jiġu evitati għargħar u tifwir u ħsara għall-uċuħ u għall-ambjent minħabba 
t-tibdil fil-klima, intervent li jeħtieġ li jsir permezz ta' miżuri għat-titjib tal-użu tal-art;
2. jeħtieġ li tittieħed azzjoni biex jiġu konservati l-karatteristiċi tipiċi tax-xaqlibiet tal-għoljiet li jinsabu 
quddiem il-muntanji, li bil-mod il-mod mhux qed jibqgħu jinżammu tajjeb, u dan qed ikollu impatt kbir 
fuq iż-żona tal-madwar u qed iżid mal-problemi li diġà qed ikunu kkawżati mit-tibdil fil-klima;
Fir-rigward tal-ewwel punt, jista' jingħad dan li ġej: 
Il-muniċipalitajiet imsemmija aktar 'il fuq ma jistgħux jimmaniġġjaw l-ilmijiet taż-żona b'mod li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom. Matul il-perjodi tas-sena meta l-aktar li tagħmel xita (il-Ħarifa u r-
Rebbiegħa), minħaba x-xaqliba u l-morfoloġija tal-art, iseħħ tifwir żgħir perjodikament, li jagħmel ħsara 
lill-uċuħ u lill-ekosistemi. Iż-żona kollha tal-għoljiet ta' quddiem il-muntanji, mix-xmara Piave sax-
xmara Livenza, hija suxxettibbli għal każijiet żgħar ta' żerżiq mal-ġnub tal-għoljiet, b'mod li teħtieġ 
manutenzjoni kontinwa u għalhekk tagħmilha impossibbli li jsiru pjanijiet għal riabilitazzjoni agrikola 
jew ambjentali; għalhekk jeħtieġ li tittieħed azzjoni li tinvolvi l-komunità lokali biex jiġi mmitigat l-impatt 
tat-tibdil fil-klima.
Ladarba l-punti kritiċi fuq ix-xaqlibiet tal-għoljiet ta' quddiem il-muntanji u fiż-żoni baxxi (tal-widien) 
ikunu ġew indikati fuq mappa, jeħtieġ li jitfasslu pjanijiet konġunti bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-riżorsi 
kollha tal-ilma jkunu ġestiti b'mod intelliġenti (jitnaddaf il-qiegħ tax-xmajjar, jiġu mgħollija l-ġnub tax-
xmajjar, jinħolqu baċiri ta' ilma, tiġi żviluppata sistema estensiva ta' irrigazzjoni). B'mod partikolari, il-
ħolqien ta' baċiri tal-ilma f'punti strateġiċi fiż-żoni tal-widien jagħti spinta lill-industrija agrikola li 
bħalissa qegħda f'sitwazzjoni ta' kriżi minħabba, fost l-oħrajn, id-diffikultajiet involuti biex jitwassal l-
ilma sal-uċuħ tul ix-xhur tas-sajf.
Fir-rigward tat-tieni punt, irriżulta dan li ġej:
Tul dawn l-aħħar 50 sena, l-għoljiet ta' quddiem il-muntanji, li huma responsabbli għal kważi terz taż-
żona kollha msemmija aktar 'il fuq, għaddew minn proċess gradwali ta' abbandun, li kkawża ħsara 
ambjentali serja. Bħalissa hemm foresti fejn qabel kien hemm il-mergħat, biex b'hekk tnaqqas l-ammont 
ta' art disponibbli għall-mergħa. Fejn qabel kien hemm irziezet żgħar tal-annimali jew mergħat tas-sajf, 
issa hemm biss għarajjex li ma jintużawx u mergħat vojta. Hu stmat li r-rata li biha l-foresta qed tieħu 
mill-art għall-mergħa hija ta' tliet metri fis-sena. B'din ir-rata, il-pajsaġġ dalwaqt se jinbidel 
kompletament, b'xi żoni jsiru inaċċessibbli. Il-fawna li tinstab fuq l-għoljiet ta' quddiem il-muntanji diġà 
qed tinbidel, b'mod li qed jidhru speċji ġodda (orsijiet, ċingjali) u li gradwalment qed joqorbu lejn żoni 
għoljin abitati. Huwa meħtieġ titjib fl-użu tal-art biex tiġi limitata l-ħsara kkawżata mit-tibdil fil-klima, u 
dan għandu jinkludi l-introduzzjoni mill-ġdid ta' uċuħ li kienu jitkabbru għal ħafna żmien f'din iż-żona 
qabel ma ġiet abbandunata l-art.
F'dan ir-rigward, huma meħtieġa l-miżuri li ġejjin: il-limitazzjoni taż-żona globali koperta mill-bosk; 
manutenzjoni ta' rutina tal-bosk (inkluż biex jitħares min-nirien, li, bħalissa, iseħħu ta' spiss); it-twaqqif 
ta' żona protetta jew park; il-ftuħ mill-ġdid ta' rotot ta' aċċess li m'għadhomx jintużaw, u l-introduzzjoni 
mill-ġdid ta' uċuħ li jippreservaw il-pajsaġġ u jimmitigaw l-impatt tat-tibdil fil-klima. Fil-qosor, dak li hu 
meħtieġ huwa sett ta' miżuri li jiżguraw ambjent muntanjuż li jmur għall-aħjar. Il-popolazzjoni taż-żona 
bħalissa hija ta' 133 050.
Ġustifikazzjoni:
Dan il-proġett huwa ta' importanza fundamentali għaliex, billi jħares l-ambjent f'konformità mal-prinċipji 
dwar it-tibdil fil-klima stipulati f'Kopenħagen, jipprova jgħin żoni li bħalissa huma mhedda bid-
depopolazzjoni u li fihom, bl-għajnuna tal-bniedem, jista' jitnaqqas sew l-impatt tat-tibdil fil-klima.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5926 === ENVI/5926 ===
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Imressqa minn Skylakakis Theodoros, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 13 04
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Riżerva

Total 400 000 400 000 400 000 400 000

Intestatura:
Artikolu 07 13 04 — Proġett Pilota - L-adattament għat-tibdil fil-klima u n-nirien kbar:L-iżvilupp ta' 
miżuri ta' prevenzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki biex jiġu miġġielda n-nirien kbar.
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Objettivi:
 L-identifikazzjoni tal-miżuri ta' prevenzjoni li jżidu kemm jifilħu l-foresti għal nirien kbar (pereżempju 
x'tip ta' 
 siġar għandhom jitħawlu meta jitqiesu l-effetti tat-tibdil fil-klima f'diversi reġjuni)
 Il-konnessjoni possibbli tal-politika dwar il-bijomass mat-tnaqqis tal-injam mejjet fil-foresti Mediterranji, 
 fejn huwa l-aktar probabbli li s-sussidji se jkunu meħtieġa. 
 It-tħejjija ta' politiki futuri li jkollhom l-għan li jadattaw għat-tibdil fil-klima, filwaqt li jtejbu r-reazzjoni 
għal 
 problema akuta eżistenti f'numru ta' pajjiżi membri.
Benefiċjarji:
L-ambjent, il-bijodiversità, l-attivitajiet u l-industriji relatati mal-foresti, l-ekonomiji lokali.
Ġustifikazzjoni:
Dan il-proġett għandu bħala għan l-adattament għat-tibdil fil-klima u għan-nirien kbar: L-iżvilupp ta' miżuri 
ta' prevenzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki biex jiġu miġġielda n-nirien kbar.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5927 === ENVI/5927 ===

Imressqa minn Skylakakis Theodoros, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 13 04
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Riżerva

Total 400 000 400 000 400 000 400 000

Intestatura:
Artikolu 07 13 04 — Proġett Pilota - Studju dwar il-konsegwenzi tal-effett tal-Gżejjer tas-Sħana Urbani 
(UHIE) fi bliet Ewropej b'densità għolja ta' popolazzjoni
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Objettivi:
 Studju tal-impatt mistenni tat-tibdil fil-klima fuq il-mikroklimi f'żoni urbani. 
 Eżami dettaljat tar-relazzjoni tiegħu mal-effett tal-gżejjer tas-sħana urbani. 
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 Studju tal-piż ekonomiku li jirriżulta mill-produttività mnaqqsa tal-popolazzjoni kif ukoll mill-impatt taż-
żieda fil-konsum tal-enerġija 
 fin-Nofsinhar tal-Ewropa u ż-żieda konsegwenti fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, relatata ma' 
dan il-konsum addizzjonali ta' enerġija. 
 Strateġiji possibbli ta' adattament biex jitnaqqas l-UHIE. 
 Skambju tal-aħjar prattiki fost bliet Ewropej ewlenin, b'karatteristiċi urbani simili. 
Duplikazzjoni potenzjali: M'hemm l-ebda duplikazzjoni potenzjali ma' inizjattivi fil-passat jew attwali 
dwar mewġiet tas-sħana, peress li dan jirreferi għad-differenza persistenti fit-temperaturi bejn iż-żoni 
urbani u rurali u l-konsegwenzi ta' din id-differenza li mhumiex limitati għall-mewġiet tas-sħana.
Benefiċjarji:
L-ambjent, il-popolazzjoni fi bliet Ewropej b'densità għolja ta' popolazzjoni (f'termini ta' kwalità tal-
ħajja, produttività ekonomika, eċċ.).
Ġustifikazzjoni:
Dan il-proġett għandu l-għan li jistudja l-konsegwenzi tal-effett tal-Gżejjer tas-Sħana Urbani (UHIE) fi bliet 
Ewropej b'densità għolja ta' popolazzjoni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5928 === ENVI/5928 ===

Imressqa minn Skylakakis Theodoros, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 17 03 11
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 11 600 000 600 000 600 000 600 000
Riżerva

Total 600 000 600 000 600 000 600 000

Intestatura:
Pilot Project - Improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services 
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Objectives
The project shall study the access and usage of immigrants and other disadvantage minority groups in 
metropolitan centres, to preventive medical services (especially concerning diseases such as tuberculosis, 
hepatitis and preventive exams like pap tests and mammography). The lack of proper access shall be 
examined in terms of cultural attitudes which generate reservations and ultimately lead to a form of social 
exclusion. Also pilot campaigns to improve access to preventive medical services will be developed, 
targeted at these specific groups in selected metropolitan centres.
The project shall also create a mechanism for exchange of best practices among local, regional and 
national authorities in different Member States; 
Beneficiaries
The people belonging to these groups, improvement of public health indicators, improvement of living 
conditions in densely populated urban environments 
Ġustifikazzjoni:
This project aims to improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Abbozz ta' emenda 5929 === ENVI/5929 ===

Imressqa minn Skylakakis Theodoros, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 15 05 56
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
15 05 56 180 000 180 000 180 000 180 000
Riżerva

Total 180 000 180 000 180 000 180 000

Intestatura:
Artikolu 15 05 56 — Proġett Pilota - Il-livell tal-esponiment tat-tfal għal dħaħen tat-tabakk fl-ambjent
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Objettivi:
 Valutazzjoni xjentifika tal-esponiment tat-tfal għal dħaħen tat-tabakk fl-ambjent fl-UE, fuq il-bażi tal-
eżistenza ta' 
 sustanzi rilevanti fis-saliva tat-tfal u paragun ta' din id-data ma' riżultati tal-opinjoni pubblika.
 Żieda fil-kuxjenza tal-ġenituri dwar l-esponiment tat-tfal tagħhom, mingħajr ma jkunu jafu, għat-tabakk. 
 Trasferiment ta' dan l-għerf lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti biex jużawh f'kampanji kontra t-tipjip.
Benefiċjarji:
It-tfal u l-ġenituri. It-tisħiħ tal-ħarsien tat-tfal mid-dħaħen fl-ambjent.
Ġustifikazzjoni:
Il-proġett għandu l-għan li jivvaluta l-livell tal-esponiment tat-tfal għal dħaħen tat-tabakk fl-ambjent.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5930 === ENVI/5930 ===

Imressqa minn Ulmer Thomas, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 17 03 11
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riżerva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intestatura:
Artikolu 17 03 11 — Proġett Pilota - Tinħoloq l-aħjar prassi għall-iskrining u t-trattament tal-Epatite B li 
twassal għall-prevenzjoni tal-kanċer fil-fwied
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20082 dwar il-Kanċer irrikonoxxew il-prevenzjoni u t-trattament tal-
epatite B bħala prevenzjoni alternattiva għall-kanċer fil-fwied. Il-proġett għandu l-għan għalhekk li 
jistabbilixxi fl-Unjoni Ewropea kollha skema skont l-aħjar prattika għall-iskrining u t-trattament ta' 

                                               
2 Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-Tnaqqis tal-Piż tal-Kanċer, il-Lussemburgu, 10 ta' Ġunju 2008 

http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/June/0609_EPSCO-
cancer.pdf
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segwitu xieraq tal-Epatite B li fl-aħħar mill-aħħar iwasslu għall-prevenzjoni tal-kanċer fil-fwied. L-
Epatite B hija vajrus li jikkawża 80% tal-każijiet kollha ta' kanċer fil-fwied fid-dinja3. Dan jagħmel lill-
Epatite B l-aktar karċinoġen komuni wara t-tipjip. Il-prevenzjoni u d-dijanjożi bikrija huma elementi 
ewlenin fir-rigward tal-effikaċja mil-lat tal-ispejjeż: Il-vaċċinazzjoni kontra l-Epatite B tgħin fil-
prevenzjoni tal-kanċer tal-fwied u tat-trapjanti tal-fwied. 
L-objettivi tal-proġett, għall-pajjiżi involuti, huma:
1. li tiżdied il-kuxjenza pubblika u dik tal-persunal mediku dwar l-Epatite u l-korrelazzjoni tagħha mal-
kanċer fil-fwied. 
2. li jiġi stabbilit il-qafas għal bażi ta' data fl-UE kollha ta' każijiet ta' Epatite li wasslu għal kanċer fil-
fwied. 
3. li jiġu vvalutati l-ispejjeż b'rabta mat-trattament ta' pazjenti li għandhom kanċer fil-fwied li ma 
bbenefikawx minn dijanjożi bikrija. 
4. li jiġu żviluppati pjanijiet ta' skrining għall-Epatite B għall-persuni kollha li huma f'riskju fl-ambjenti 
kollha rilevanti tal-kura tas-saħħa u tal-komunità.
5. li jiġi żviluppat pjan ta' segwitu effikaċi għall-pazjenti li ssirilhom dijanjożi.
6. li jixxerred il-pjan tal-aħjar prattika fl-Istati Membri 
Data meta se jibda l-proġett: 01/01/2011
Data meta se jintemm il-proġett: 31/12/2011
Bażi legali:
Żid it-test li ġej:
Proġett pilota fit-tifsira tal-Artikolu 49(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1), kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1525/2007 (ĠU L 
343, 27.12.2007, p. 9). 
Ġustifikazzjoni:
Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ġunju 2008 rrikonoxxew il-korrelazzjoni qawwija bejn l-Epatite B u l-
kanċer fil-fwied. L-iskrining tal-Epatite B huwa kruċjali peress li 80% tal-każijiet ta' kanċer primarju tal-
fwied huma attribwibbli għall-Epatite B. Il-kanċer fil-fwied ħafna drabi huwa fatali u l-inċidenza diġà 
rduppjat fl-aħħar 20 sena. Peress li hemm relazzjoni qawwija bejn l-Epatite u l-kanċer fil-fwied, jeħtieġ li 
jiġu stabbiliti pjanijiet adegwati skont l-aħjar prattika ta' skrining u ta' segwitu sabiex il-pazjenti jkunu 
jistgħu jirċievu t-trattament qabel ma jirriżulta l-kanċer.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5931 === ENVI/5931 ===

Imressqa minn Panayotov Vladko Todorov, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-
Ikel

-------------------------------
Żid: 07 03 26

Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riżerva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

                                               
3 Orjentazzjoni Ewropea favur Ġestjoni Aħjar tal-Epatite tat-Tip B fl-Ewropa, 2007
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Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Azzjoni preparatorja għall-appoġġ għall-preservazzjoni tar-riżorsi 
naturali u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima permezz ta' żieda fl-użu tal-enerġija solari (Termali u 
Fotovoltajka Solari)
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Azzjoni preparatorja ġdida għall-"Appoġġ tal-preservazzjoni tar-riżorsi naturali u l-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima permezz ta' żieda fl-użu tal-enerġija solari."
Dan il-proġett se jkollu bħala objettiv ġenerali t-tħejjija ta' proposti għall-preparazzjoni ta' azzjonijiet 
futuri għal investimenti f'pajjiżi tal-UE f'applikazzjonijiet dimostrattivi żgħar tal-enerġija solari għat-
tisħin, it-tkessiħ u l-elettriku. L-objettiv speċifiku għandu jkun li jiġu stabbiliti installazzjonijiet 
residenzjali f'dawk il-pajjiżi u r-reġjuni fejn m'hemm l-ebda sussidji jew jeżistu sussidji limitati ħafna biex 
tkun tista' sseħħ il-preżentazzjoni lill-pubbliku b'mod ġenerali ta' teknoloġiji u possibilitajiet differenti 
għall-ġenerazzjoni tas-sħana, tal-kesħa u tal-elettriku mix-xemx. Peress li dawn huma teknoloġiji ġodda 
u l-maġġoranza tal-popolazzjoni tal-UE hija inqas infurmata dwar il-vantaġġi tagħhom, l-investimenti 
residenzjali privati fl-enerġija solari jistgħu jingħataw spinta billi jinħolqu dawk l-installazzjonijiet 
dimostrattivi aktar qrib il-postijiet residenzjali tagħhom.
L-eżitu tal-proġett għandu jkun bosta installazzjonijiet solari installati fi djar u f'bini residenzjali li jkunu 
magħmula biex ikunu funzjonali u biex wieħed iżurhom. 
Ġustifikazzjoni:
Hemm il-ħtieġa ta' intervent mill-UE biex tingħata spinta lill-iżvilupp ta' applikazzjonijiet residenzjali żgħar 
għall-enerġija termali u fotovoltajka solari. L-enerġija termali solari naqset b'10% fl-2009 filwaqt li l-UE 
impenjat ruħha li żżid l-użu tal-enerġiji rinnovabbli. Iżda l-possibilitajiet li l-Istati Membri jipprovdu sussidji 
huma limitati wkoll mill-kriżi ekonomika. L-objettiv ta' din l-azzjoni preparatorja huwa li tappoġġja ż-żieda 
fin-numru ta' installazzjonijiet solari billi jinħolqu installazzjonijiet operazzjonali dimostrattivi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5932 === ENVI/5932 ===

Imressqa minn Panayotov Vladko Todorov, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-
Ikel

-------------------------------
Żid: 07 03 26

Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Riżerva

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Il-valorizzazzjoni tal-iskart tal-injam għall-ġenerazzjoni tal-elettriku 
u tat-tisħin
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Il-proġett għandu l-għan li jiżviluppa u jħaddem teknoloġija effiċjenti għall-ħruq ta' skart tal-injam biex 
jiġi prodott il-bijofaħam u biex jinkisbu riżorsi enerġetiċi.
L-objettiv huwa li jintuża b'mod effikaċi l-iskart tal-injam kemm biex jiġu ġġenerati s-sħana u l-elettriku 
kif ukoll biex jiġi prodott il-bijofaħam. Dan jaqdi skopijiet multipli. Minn naħa minnhom, dan 
jikkontribwixxi għal ġestjoni tajba tal-foresti, u min-naħa l-oħra jikontribwixxi għal provvista tal-enerġija 
lokali u reġjonali bbażata fuq il-produzzjoni ta' enerġija nadifa. Il-produzzjoni tal-bijofaħam hija metodu 
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innovattiv ta' ġenerazzjoni ta' enerġija awtosostenibbli.
Ġustifikazzjoni:
Il-mira hi li jinħoloq impjant pilota f'żona rurali li juri l-aħjar prattiki u l-aħjar riżorsi disponibbli dwar ir-
riżorsi tal-enerġija rinnovabbli. Barra minn hekk dan jiffaċilita l-ġestjoni tal-iskart tal-injam biex jiġi evitat l-
iskart tal-injam fix-xmajjar.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5933 === ENVI/5933 ===

Imressqa minn Panayotov Vladko Todorov, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-
Ikel

-------------------------------
Żid: 07 03 26

Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Riżerva

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Il-ġbir u r-riċiklaġġ ta' tagħmir elettroniku u elettriku għall-
estrazzjoni ta' komponenti ta' valur u metalli prezzjużi.
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
L-objettiv huwa li jintuża l-iskart elettroniku bħala bażi ġdida ta' riżorsi u li tiżdied il-provvista tar-riżorsi 
fl-Ewropa. 
Skont il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE, il-ġbir u r-riċiklaġġ tal-iskart elettroniku u elettriku jsir 
irrispettivament mill-elementi prezzjużi li dawk il-prodotti jkun fihom, u għalhekk jintremew metalli ta' 
valur importanti.
Ġustifikazzjoni:
Fil-qafas tar-reviżjoni attwali tad-direttiva WEEE hemm il-ħtieġa li jiżdied ir-riċiklaġġ tat-tagħmir 
elettroniku u elettriku. Huwa ta' importanza kbira li tinkiseb provvista ta' materja prima bbażata fuq riċiklaġġ 
imtejjeb ta' tagħmir elettroniku u elettriku eżistenti. Għalhekk għandna niffaċilitaw kanali ġodda għall-
provvista tar-riżorsi, b'mod partikolari l-provvista ta' metalli prezzjużi u strateġiċi li huma indispensabbli 
għall-kompetittività tal-industrija Ewropea.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5934 === ENVI/5934 ===

Imressqa minn Panayotov Vladko Todorov, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-
Ikel

-------------------------------
Żid: 07 03 26

Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Riżerva

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - L-iżvilupp ta' teknoloġiji u metodi ġodda għall-produzzjoni tal-
platinu u l-palladju
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Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Il-platinu u l-palladju huma elementi ewlenin fl-istruttura taċ-ċellula tal-fjuwil tal-idroġenu. Dawn l-
elementi jiffaċilitaw il-proċessi kimiċi fiċ-ċellula tal-fjuwil tal-idroġenu. Barra minn hekk, il-platinu u l-
palladju huma metalli rari u li jiswew ħafna, u l-prezzijiet tagħhom ivarjaw fis-suq. Għalhekk, huwa 
kruċjali li jiġu żviluppati metodi xjentifiċi ġodda biex jiġu estratti u jinkisbu l-platinu u l-palladju.
Ġustifikazzjoni:
Il-platinu u l-palladju għandhom rwol ewlieni fil-kisba ta' ekonomija tal-idroġenu u fid-diversifikazzjoni tal-
provvista tal-enerġija. L-użu tal-idroġenu bħala fjuwil huwa biss fattibbli jekk jirnexxielna niksbu platinu u 
palladju li jkunu għal butna. Ladarba għandna riżorsi skarsi ta' platinu u palladju fl-UE, jeħtieġilna 
niskrutinizzaw il-possibilità li niżviluppaw modi effiċjenti mil-lat tal-ispejjeż għall-produzzjoni tagħhom. Ir-
riċerka u l-iżvilupp f'dan il-qasam se jikkontribwixxu għall-użui ta' ċelluli tal-fjuwil tal-idroġenu bi spejjeż 
baxxi u fuq skala kbira.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5935 === ENVI/5935 ===

Imressqa minn Panayotov Vladko Todorov, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-
Ikel

-------------------------------
Żid: 07 03 26

Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Riżerva

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Trasferiment teknoloġiku bejn l-UE u l-Amerika Latina biex 
jintużaw u jiġu ġestiti aħjar ir-riżorsi naturali u tinkiseb provvista ta' materja prima
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Fl-UE hemm dipendenza kbira fuq materja prima impurtata b'mod partikolari fl-industrija elettronika, 
fit-telekomunikazzjonijiet, fit-teknoloġiji l-ġodda tal-enerġija, eċċ. Sadanittant, il-pajjiżi fl-Amerika 
Latina għandhom depożiti sinifikanti li jistgħu iwieġbu għad-domanda fis-suq Ewropew. Għalhekk ikun 
ta' benefiċċju reċiproku li jkun hemm kooperazzjoni teknoloġika msaħħa bejn l-UE u l-Amerika Latina 
fis-settur tal-mini u tal-enerġija. Barra minn hekk, għandha tipprovdi l-bażi għat-trasferiment ta' 
teknoloġija mill-UE għall-Amerika Latina u bi tpattija għal materja prima mill-Amerika Latina għall-UE.
Il-mira tal-proġett pilota hija li jiġu appoġġati l-pajjiżi fl-Amerika Latina biex jiġġieldu t-tibdil fil-klima 
billi jiġu pprovduti teknoloġiji aktar nodfa għall-ħarsien ambjentali u għall-ġestjoni tar-riżorsi naturali 
fis-settur tal-mini. L-eżitu tal-proġett għandu jkun l-ilħuq ta' ftehim kummerċjali ta' tpartit tal-materja 
prima.
Ġustifikazzjoni:
Dan il-proġett għandu l-għan li jilħaq objettivi, bħall-ksib ta' provvista ta' materja prima għall-UE, it-tisħiħ 
tad-djalogu teknoloġiku u xjentifiku ma' pajjiżi terzi mill-Amerika Latina, il-preservazzjoni tal-
kompetittività industrijali tal-UE u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. L-UE teħtieġ li tistabbilixxi sħubijiet 
strateġiċi fuq perjodu twil ta' żmien ma' pajjiżi terzi li għandhom ħafna riżorsi naturali, bl-objettiv li tikseb 
materja prima bi prezzijiet li wieħed jiflaħ għalihom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5936 === ENVI/5936 ===
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Imressqa minn Yannakoudakis Marina, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 03 26
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riżerva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Kampanja ta' tqajjim ta' kuxjenza fl-UE kollha dwar in-Natura 2000
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
In-Natura 2000 hija s-sinsla tal-ħidma ekoloġika tagħna fl-UE u strument ewlieni fl-isforzi tal-UE biex 
twaqqaf it-telf tal-bijodiversità. Meta wieħed iqis l-importanza tagħha, in-Natura 2000 mhijiex magħrufa 
u appoġġata biżżejjed miċ-ċittadini tal-UE. Fil-fatt, servejs riċenti juru li inqas minn 20% taċ-ċittadini tal-
UE saħansitra semgħu dwar in-Natura 2000. Għalhekk nipproponu li nibdew kampanja ta' tqajjim ta' 
kuxjenza fl-UE kollha dwar in-Natura 2000, bl-użu ta' midja differenti bħall-internet, l-awdjoviżiv, l-
istampa u attivitajiet bħal Jiem tan-Natura 2000. Il-kampanja għandha tkun edukattiva, filwaqt li tkun 
immirata lejn iż-żgħażagħ u l-adulti. Għal din ir-raġuni, jaf ikun jeħtieġ li jintużaw strateġiji differenti ta' 
kuxjenza għal gruppi u pajjiżi distinti sabiex dan il-proġett jirnexxi. Dan il-proġett pilota mhux biss se 
jqajjem kuxjenza dwar in-Natura 2000 iżda se jżid il-profil tagħha bħala waħda mill-aktar inizjattivi 
ambjentali importanti u rilevanti tal-Unjoni Ewropea.
Ġustifikazzjoni:
Irrifukajna l-Proġett Puilota tagħna biex niffukaw fuq kampanja ta' tqajjim ta' kuxjenza fl-UE kollha dwar 
in-Natura 2000 biex niżguraw li l-akbar numru possibbli ta' nies fl-Ewropa kollha jitgħallmu dwar l-iskema. 
It-tqajjim ta' kuxjenza dwar in-Natura 2000 se jibbenefika s-soċjetà Ewropea kollha peress li ċ-ċittadini 
jistgħu jħossuhom imħeġġa jgħinu f'ħidma lokali ta' konservazzjoni, li huwa vitali jekk irridu nwaqqfu t-telf 
tal-bijodiversità. Se jżid ukoll il-profil tal-ħidma tal-UE f'dan il-qasam.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5937 === ENVI/5937 ===

Imressqa minn Parvanova Antonyia, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 03 26
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Riżerva

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Iċ-ċiklu tar-riċiklaġġ tal-plastik u l-impatt fuq l-ambjent marin
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri proġett pilota li jivvaluta l-effikaċja taċ-ċiklu tar-riċiklaġġ 
tal-plastik fil-livell tal-UE u l-lakuni potenzjali tiegħu, b'enfasi speċifika fuq l-impatti fuq l-ilma u l-
ambjent marin. F'dan il-proġett pilota jistgħu jiġu żviluppati wkoll valutazzjonijiet dettaljati lokali jew 
reġjonali, kif ukoll studji li jiffokaw fuq iż-żoni kostali, biex jiġu identifikati sfidi konkreti, prattiki tajba u 
rakkomandazzjonijiet għall-azzjoni. 
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Il-valutazzjoni u l-istudju mwettqa f'dan il-proġett pilota għalhekk ikollhom l-għan li jidentifikaw lakuni 
u nuqqasijiet tekniċi fil-katina tar-riċiklaġġ tal-plastik fl-UE, kif ukoll titjib leġiżlattiv potenzjali biex 
jonqos l-ammont ta' plastik ibbażat fuq l-art li joħroġ fl-ambjent marin. 
Ġustifikazzjoni:
Ir-radam marin (jew skart marin) huwa kwalunkwe materjal solidu persistenti, manifatturat jew proċessat 
mormi, mitluq jew abbandunat fl-ambjent marin u kostali. Il-plastik jammonta għal bejn 60% u 80% tar-
radam marin. 80% tal-iskart plastiku ġej minn sorsi bbażati fuq l-art, u 20% mill-vapuri. Dan il-proġett jgħin 
sabiex ikollna stampa u fehim aħjar tat-tniġġis marin bil-plastik u biex inressqu alternattivi għal katina 
mtejba tar-riċiklaġġ tal-plastik fil-livell tal-UE.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5938 === ENVI/5938 ===

Imressqa minn Vălean Adina-Ioana, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 03 26
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Riżerva

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Valutazzjoni tal-impatt ta' projbizzjoni tal-użu taċ-ċjanur fit-taħfir 
għad-deheb
Ġustifikazzjoni:
Wara l-adozzjoni mill-PE tar-riżoluzzjoni li titlob li jkun hemm projbizzjoni tal-użu taċ-ċjanur fit-taħfir 
għad-deheb, hu meħtieġ studju li jikkunsidra l-kwistjoni minn perspettiva usa'. Dan għandu jivvaluta l-impatt 
ta' projbizzjoni bħal din fuq il-lokal, fuq l-industriji estrattivi Ewropej u fuq l-investimenti futuri, u għandu 
jesplora t-teknoloġiji eżistenti użati fit-taħfir għad-deheb, l-impatt tagħhom fuq l-ambjent u teknoloġiji futuri 
alternattivi. Il-valutazzjoni għandha wkoll tipproponi għażliet ta' politika għall-iżvilupp ta' settur sostenibbli 
tat-taħfir għad-deheb mill-perspettiva ekonomika, soċjali u ambjentali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5939 === ENVI/5939 ===

Imressqa minn Lepage Corinne, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 02 02 10
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
02 02 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Riżerva

Total 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Intestatura:
Artikolu 02 02 10 — Proġett Pilota - Skema ta' garanzija tal-ekoinnovazzjoni
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Qabel ma jiġi introdott strument finanzjarju ġdid li jappoġġa l-ekoinnovazzjoni fil-perspettivi finanzjarji 
futuri, huwa ta' importanza kbira li jiġu ttestjati l-arranġamenti tiegħu anke bil-kooperazzjoni u bl-
appoġġ ta' istituzzjonijiet finanzjarji bħall-BEI u l-FEI.
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Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri proġett pilota bl-għan li jittestja l-arranġamenti biex jiġu 
appoġġati finanzjarjament, permezz ta' garanziji, proġetti ekoinnovattivi li diġà kellhom suċċess, iżda li 
jsibuha diffiċli li jkollhom aċċess għal sorsi tradizzjonali ta' finanzjament minħabba r-riskji li għadhom 
jinvolvu meta mqabbla mal-benefiċċji li jistgħu jġibu għall-parteċipanti finanzjarji tradizzjonali, u 
għalhekk jiżviluppaw l-operazzjonijiet tagħhom bħala prodotti strutturati fis-suq.
L-idea tibni fuq ir-riżultati ta' studju riċenti kkummissjonat mill-Kummissjoni li sab li ħafna proġetti tal-
ekoinnovazzjoni bħalissa mhumiex eliġibbli għal finanzjament u kkonkluda li huwa rakkomandabbli li 
jingħata appoġġ permezz ta' sistema ta' fond ta' garanzija biex ikun possibbli li jkun hemm aktar aċċess 
għall-kapital u għal tipi ta' finanzjament permezz ta' self.
Kwistjoni oħra li ta' spiss tiġi diskussa hija li jiġi żgurat li r-riżultati ta' proġetti ffinanzjati fil-livell 
Ewropew li jkollhom suċċess ma jinżammux milli jilħqu s-swieq minħabba nuqqas ta' finanzjament 
xieraq. Il-proġett pilota, sa fejn ikun possibbli, se jindirizza din il-kwistjoni u, filwaqt li wieħed iżomm 
quddiem għajnejh ir-regoli tal-Għajnuna Statali u tal-Kompetizzjoni, se jesplora t-twaqqif ta' triq 
preferenzjali għal proġetti ekoinnovattivi rilevanti li diġà ġew iffinanzjati minn programmi Ewropej bħall-
FP7, il-LIFE+ Environment jew il-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni u għandhom 
diffikultajiet biex jiksbu finanzjament addizzjonali. Billi jagħmel hekk, il-proġett pilota se jipprova jibni 
sinerġiji ma' dawk il-programmi u jiżgura li r-riżultati li jkollhom valur ma jintilfux.
Il-proġett pilota se jkun miftuħ ukoll għal programmi nazzjonali oħrajn li jistgħu jibbenefikaw mit-tip ta' 
appoġġ mogħti b'dan il-proġett pilota. 
Il-proġett pilota se jiġi implimentat b'mod li jiġu kkoordinati l-isforzi tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti (jiġifieri l-BEI u l-FEI) biex ifasslu teknikament dan l-istrument u jindirizzaw kwistjonijiet 
rigward l-implimentazzjoni tiegħu bħar-regoli tal-għajnuna statali u tal-kompetizzjoni, id-daqs xieraq tal-
proġetti, l-istruttura ġuridika tal-faċilità u n-netwerk tal-istituzzjonijiet finanzjarji addizzjonali li 
għandhom jiġu involuti. Meta wieħed iqis il-kumplessità teknika ta' strumenti bħal dawn, tal-proċess tat-
twaqqif, tal-implimentazzjoni u tal-ksib ta' riżultati, il-faċilità x'aktarx tibqa' għaddejja lil hinn mill-2011.
Il-proġett pilota għandu jiżgura li l-ħila esperta u l-lezzjonijiet li jkunu ħarġu minn strumenti finanzjarji 
eżistenti jintużaw fit-tfassil sa fejn dan ikun posibbli. 
L-objettiv addizzjonali ta' dan il-proġett pilota huwa wkoll li jittestja strumenti finanzjarji li jistgħu jiġu 
implimentati fil-kuntest tal-pjan ta' azzjoni għall-Ekoinnovazzjoni li daqt se jsir u tal-perspettiva 
finanzjarja ta' wara l-2013.
Ġustifikazzjoni:
Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri proġett pilota bl-għan li jittestja l-arranġamenti biex jiġu 
appoġġati finanzjarjament, permezz ta' garanziji, proġetti ekoinnovattivi li diġà kellhom suċċess, iżda li 
jsibuha diffiċli li jkollhom aċċess għal sorsi tradizzjonali ta' finanzjament minħabba r-riskji li għadhom 
jinvolvu meta mqabbla mal-benefiċċji li jistgħu jġibu għall-parteċipanti finanzjarji tradizzjonali, u għalhekk 
jiżviluppaw l-operazzjonijiet tagħhom bħala prodotti strutturati fis-suq.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5940 === ENVI/5940 ===

Imressqa minn Lepage Corinne, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 02 02 10
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
02 02 10 250 000 250 000 250 000 250 000
Riżerva

Total 250 000 250 000 250 000 250 000

Intestatura:
Artikolu 02 02 10 — Proġett Pilota - Sħubija Internazzjonali biex tiġi promossa l-Ekoinnovazzjoni 
f'ekonomiji li qed Jiżviluppaw u oħrajn li għaddejjin minn Tranżizzjoni
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Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri proġett pilota li għandu l-għan li jittestja modi ġodda kif 
jiġu promossi teknoloġiji ambjentali f'pajjiżi li qed jiżviluppaw.
Il-Pjan ta' Azzjoni għat-Teknoloġiji Ambjentali (ETAP) kien attiv b'ħafna modi fil-promozzjoni tal-
ekoinnovazzjoni globalment, imma fid-dawl tal-ħtieġa, prevista fil-kuntest tal-Pjan ta' Azzjoni għall-
Ekoinnovazzjoni li jmiss, li jiżdiedu l-isforzi f'dan il-qasam, hemm bżonn li jiġu ttestjati pjattaformi ġodda 
ta' kooperazzjoni ma' parteċipanti internazzjonali ewlenin bħall-UNEP.
Il-proġett pilota se jkollu l-għan li joħloq sħubijiet ma' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti (bħall-
UNEP jew l-OKŻE) li jippromwovu l-ekoinnovazzjoni, jiġifieri l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 
primarjament permezz tal-espansjoni ta' netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Produzzjoni aktar Nadifa. In-
netwerk se jgħin l-iżvilupp tal-kapaċitajiet, jappoġġa l-proġetti ta' dimostrazzjoni u jiffinanzja proġetti tal-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, filwaqt li jimmira b'mod partikolari lejn l-ekonomiji li qed jiżviluppaw u dawk 
li għaddejjin minn tranżizzjoni. 
Dan it-tip ta' ttestjar se jippermetti fehim aħjar ta' kemm il-Kummissjoni għandha tinvesti f'dawn it-tipi 
ta' kooperazzjoni speċjalment fid-dawl tal-perspettiva finanzjarja ta' wara l-2013.
Ġustifikazzjoni:
Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri proġett pilota li għandu l-għan li jittestja modi ġodda kif jiġu 
promossi teknoloġiji ambjentali f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-proġett pilota se jkollu l-għan li joħloq 
sħubijiet ma' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti li jippromwovu l-ekoinnovazzjoni, jiġifieri l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, primarjament permezz tal-espansjoni ta' netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' 
Produzzjoni aktar Nadifa. In-netwerk se jgħin l-iżvilupp tal-kapaċitajiet, jappoġġa l-proġetti ta' 
dimostrazzjoni u jiffinanzja proġetti tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5941 === ENVI/5941 ===

Imressqa minn Uggias Giommaria, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 17 03 11
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Riżerva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intestatura:
Artikolu 17 03 11 — Proġett Pilota - L-intensifikazzjoni tar-riċerka dwar l-isklerożi multipla fl-Ewropa
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
L-objettiv ta' dan il-proġett pilota huwa li tiżdied ir-riċerka dwar l-isklerożi multipla, b'attenzjoni 
partikolari għall-identifikazzjoni tal-fatturi li jistgħu jwasslu għal differenza fl-inċidenza tal-marda bejn 
il-partijiet tat-Tramuntana u dawk tan-Nofsinhar tal-Ewropa.
Fl-Unjoni Ewropea, iktar minn 400 000 persuna jbatu bl-isklerożi mulipla, waħda mill-aktar mardiet 
komuni tas-sistema nervuża ċentrali u l-kawża l-aktar mifruxa ta' diżabilità li tolqot lill-adulti żgħażagħ 
(bejn l-20 u l-40 sena).
Minkejja l-ħafna sforzi tar-riċerka, bħalissa l-isklerożi multipla ma titfejjaqx (għallinqas mhux b'terapija 
speċifika). Għaldaqstant, ir-riċerka dwar il-kawżi u l-kuri ta' din il-marda għandha potenzjal kbir u hija 
importanti ħafna.
Il-proġett se jinvolvi netwerk ta' amministrazzjonijiet pubbliċi, servizzi, strutturi tas-saħħa u laboratorji 
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ta' eċċellenza speċjalizzati f'dan it-tip ta' kundizzjoni fil-livell Ewropew, li se jkunu f'kuntatt kostanti ma' 
assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet mhux governattivi fis-settur.
Dawn se jieħdu ħsieb, permezz ta' persunal ikkwalifikat ħafna, li jikkontribwixxu għal riċerka u għal 
studju iktar fil-fond dwar il-marda, kif ukoll li jikkoordinaw dawn l-attivitajiet u li jxerrdu r-riżultati 
tagħhom, anke permezz tal-ħolqien ta' bażijiet ta' dati speċifiċi.
Il-proġett se jdum għaddej sentejn.
Ġustifikazzjoni:
Ir-riċerka hija importantissima biex jinftiehem x'inhuma l-fatturi li jistgħu jwasslu għal inċidenza differenti 
tal-marda fit-Tramuntana u fin-Nofsinhar tal-Ewropa. Fid-dawl tad-differenzi fl-approċċ lejn l-istudju u l-
kura ta' din il-kondizzjoni, kif ukoll fil-prestazzjoni u l-kwalità tas-servizzi li jingħataw lill-persuni affettwati 
mill-isklerożi multipla fl-Unjoni Ewropea kollha, jeħtieġ li r-riċerka f'dan is-settur tkun ikkoordinata.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5942 === ENVI/5942 ===

Imressqa minn Pirillo Mario, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Artikolu 07 03 07 — LIFE+ (Strument Finanzjarju għall-Ambjent — mill-2007 sa l-2013)
Emenda ċifri, rimarki u bażi legali kif ġej:

Baġit 2010 Abbozz tal-baġit 2011 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 
2011 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000
Riżerva

Total 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000

Kummenti:
Wara l-paragrafu:
Kull dħul mill-kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi kandidati .......... l-Artikolu 18(1)(d) tar-Ir-Regolament 
Finanzjarju.
Żid it-test li ġej:
Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-appoġġ finanzjarju għal miżuri u proġetti li 
jikkontribwixxu għat-twettiq, l-aġġornament u l-iżvilupp tal-liġi u l-politiki tal-Unjoni fil-qasam tal-
ambjent, inkluża l-integrazzjoni tad-dimensjoni ambjentali f'politiki oħrajn, bl-għan li jingħata kontribut 
għal żvilupp sostenibbli. B'mod partikolari, il-LIFE+ se joffri appoġġ għat-twettiq tas-sitt programm ta' 
azzjoni għall-ambjent, inklużi l-istrateġiji tematiċi, u se jiffinanzja miżuri u proġetti b'valur miżjud 
Ewropew fi tliet setturi prijoritarji: in-natura u l-bijodiversità, il-politika ambjentali u l-governanza, l-
informazzjoni u l-komunikazzjoni.
Mill-inqas 78% tal-approprjazzjonijiet se jintużaw biex jiffinanzjaw proġetti, u mill-inqas 50% minnhom 
se jintużaw għal proġetti favur il-konservazzjoni tan-natura u tal-bijodiversità. L-għażla tal-proġetti li se 
jibbenefikaw mill-finanzjament se ssir wara sejħa għal proposti. Il-proġetti ffinanzjati għandhom ikunu 
ta' interess għall-Unjoni, teknikament u finanzjarjament koerenti, fattibbli u vantaġġjużi fir-rigward tar-
relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji.
Biex jiġi garantit il-valur miżjud Ewropew u jiġi evitat il-finanzjament ta' attivitajiet rikorrenti, il-proġetti 
ffinanzjati permezz tal-għotjiet għal azzjoni jridu jkunu konformi ma' wieħed mill-kriterji li ġejjin:
- proġetti li jirrigwardaw l-aħjar prattiki jew proġetti dimostrattivi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 
79/409/KEE jew tad-Direttiva 92/43/KEE, jew
- proġetti innovattivi jew proġetti dimostrattivi li jirrigwardaw l-objettivi tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent, 
inklużi l-iżvilupp jew it-tixrid tal-aħjar prattiki, il-kompetenza esperta jew it-teknoloġiji, jew
- kampanji ta' sensibilizzazzjoni u taħriġ speċjali għall-persunal involut fl-operazzjonijiet ta' prevenzjoni 
ta' nirien, jew
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proġetti għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-għanjiet tal-Unjoni li jkollhom rabta mal-monitoraġġ fuq 
skala wiesgħa, armonizzat, komprensiv u għat-tul tal-foresti u tal-interazzjonijiet ambjentali.
Il-miżuri ffinanzjati mill-programm LIFE+ għandhom ikopru, inter alia:
- appoġġ għall-organizzazzjonijiet mhux governattivi indipendenti u mingħajr skop ta' profitt li 
jikkontribwixxu għall-elaborazzjoni u t-twettiq tal-politiki u tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-
ambjent, 
- appoġġ għall-Kummissjoni fir-rwol tagħha li tagħti bidu għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politiki 
ambjentali permezz ta' studji u valutazzjonijiet, seminars u workshops bil-parteċipazzjoni ta' esperti u 
partijiet interessati, netwerks u sistemi tal-IT, attivitajiet ta' informazzjoni, pubblikazzjoni u tixrid, inklużi 
avvenimenti, wirjiet u azzjonijiet oħrajn simili ta' sensibilizzazzjoni.
Il-proġetti u l-miżuri ffinanzjatji mil-LIFE+ jistgħu jitwettqu permezz ta' għotjiet jew proċeduri ta' 
akkwist pubbliku u jistgħu jikkonsistu fi:
- studji, investigazzjonijiet, żvilupp ta' mudelli u ta' xenarji, 
- azzjonijiet ta' kontroll, inkluża s-sorveljanza tal-foresti,
- azzjonijiet għar-riafforestazzjoni, 
- azzjonijiet kontra t-tniġġis marin tal-Baħar Mediterranju u l-erożjoni tal-kosta,
- għajnuna għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet, 
- taħriġ, workshops u laqgħat, inkluż it-taħriġ tal-aġenti li jipparteċipaw fl-inizjattivi ta' prevenzjoni tan-
nirien fil-foresti, 
- pjattaformi ta' netwerking u tal-aħjar prattiki, 
- azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni, inklużi kampanji ta' sensibilizzazzjoni u, b'mod 
partikolari, kampanji ta' sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar in-nirien fil-foresti, 
- dimostrazzjoni ta' strateġiji politiċi, teknoloġiji, metodi u strumenti innovattivi, 

- appoġġ għal attivitajiet operattivi speċifiċi tal-NGOs li joperaw prinċipalment fil-qasam tal-ħarsien u tat-
titjib tal-ambjent fil-livell Ewropew u li jipparteċipaw fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tal-politiki u tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
- żvilupp u manutenzjoni ta' netwerks, bażijiet ta' data u sistemi tal-IT marbuta direttament mal-
implimentazzjoni tal-liġijiet u tal-politiki tal-Unjoni fil-qasam ambjentali, b'mod partikolari meta jtjebu l-
aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni fil-qasam ambjentali. L-ispejjeż koperti għandhom jinkludu l-
ispejjeż tal-iżvilupp, tal-manutenzjoni, tat-tħaddim u tal-appoġġ (ħardwer, softwer u servizzi) tas-sistemi 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni. Minbarra dan se jiġu koperti l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-proġetti, 
tal-kontroll tal-kwalità, tas-sikurezza, tad-dokumentazzjoni u tat-taħriġ marbuta mal-applikazzjoni ta' 
dawn is-sistemi,
- azzjonijiet speċifiċi għall-komponent "natura u bijodiversità": il-ġestjoni tas-siti u tal-ispeċji u l-
ippjanar tas-siti, inkluż it-titjib tal-koerenza ekoloġika tan-netwerk Natura 2000, il-kontroll tal-istat ta' 
konservazzjoni, inkluż, iżda mhux biss, il-ħolqien ta' proċeduri u strutturi għal dan il-kontroll, l-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni għall-konservazzjoni tal-ispeċji u tal-ħabitats, l-estensjoni 
tan-netwerk Natura 2000 fiż-żoni marini u, f'każijiet limitati, l-akkwist ta' art.
Jeħtieġ barra minn hekk li jingħata appoġġ finanzjarju għat-tiġdid tal-impjanti li ġew esposti għal 
avvenimenti ambjentali jew klimatiċi negattivi bl-għan li tiġi garantita l-produttività fuq perjodu twil ta' 
żmien.
Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-impatt tal-mekkaniżmi tal-proġetti (CDM/JI) fuq il-pajjiżi 
ospitanti, b'mod partikolari rigward l-objettivi ta' żvilupp ta' dawn tal-aħħar, f'konformità mar-rekwiżiti 
tad-Direttiva 2004/101/KE (id-Direttiva ta' konnessjoni).
Id-dħul eventwali mill-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi kandidati u, jekk ikun il-każ, tal-pajjiżi kandidati 
potenzjali tal-Balkani tal-Punent, għall-parteċipazzjoni fil-programmi tal-Unjoni, imdaħħla fil-partita 6 0 
3 1 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jistgħu jagħtu lok għall-allokazzjoni ta' approprjazzjonijiet addizzjonali 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 18(1)(d) tar-Regolament Finanzjarju.
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Bażi legali:
Wara l-paragrafu:
Ir-Regolament (KE) Nru 614/2007 tal-Parlament Ewropew .......... għall-Ambjent (LIFE+) (ĠU L 149, 
9.6.2007, p. 1).
Żid it-test li ġej:
Ir-Regolament (KE) Nru 614/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2007 rigward l-
Istrument Finanzjarju għall-Ambjent (LIFE+) (ĠU L 149, 9.6.2007, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Hu meqjus li l-interventi speċifiċi kontra t-tniġġis marin tal-Baħar Mediterran u l-erożjoni tal-kosta jridu 
jkunu parti integrali mill-objettivi tal-LIFE+.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5943 === ENVI/5943 ===

Imressqa minn Pirillo Mario, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 03 26
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 03 26 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Riżerva

Total 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Skema ta' garanzija tal-ekoinnovazzjoni
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Dan il-proġett pilota għandu l-għan li jinvestiga:
- l-appoġġ għall-ekoinnovazzjoni permezz ta' sistema ta' fond ta' garanzija, li tippermetti aċċess ikbar 
għall-kapital u għal finanzjament permezz ta' self.
- l-iżgurar li r-riżultati ta' proġetti ffinanzjati fil-livell Ewropew li jkollhom suċċess ma jinżammux milli 
jilħqu s-swieq minħabba nuqqas ta' finanzjament xieraq. 
- l-ittestjar ta' strumenti finanzjarji li jistgħu jiġu implimentati fil-kuntest tal-pjan ta' azzjoni għall-
Ekoinnovazzjoni li daqt se jsir u tal-perspettiva finanzjarja ta' wara l-2013.
Filwaqt li wieħed iżomm quddiem għajnejh ir-regoli tal-Għajnuna Statali u tal-Kompetizzjoni, il-proġett 
se jesplora t-twaqqif ta' triq preferenzjali għal proġetti ekoinnovattivi rilevanti li diġà ġew iffinanzjati 
minn programmi Ewropej bħall-FP7, il-LIFE+ Ambjent jew il-Programm għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni u għandhom diffikultajiet biex jiksbu finanzjament addizzjonali. Se jiġu żviluppati sinerġiji 
ma' programmi eżistenti.
Il-proġett pilota se jkun miftuħ ukoll għal programmi nazzjonali oħrajn li jistgħu jibbenefikaw mit-tip ta' 
appoġġ mogħti b'dan il-proġett pilota. 
Il-proġett pilota se jgħin biex jiġu kkoordinati l-isforzi tal-istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti (jiġifieri l-
BEI u l-FEI) biex ifasslu teknikament dan l-istrument u jindirizzaw kwistjonijiet ta' implimentazzjoni. 
Meta wieħed iqis il-kumplessità teknika ta' strumenti bħal dawn, tal-proċess tat-twaqqif, tal-
implimentazzjoni u tal-ksib ta' riżultati, il-faċilità x'aktarx tkompli wara l-2011.
Ġustifikazzjoni:
Il-proġett pilota jibni fuq ir-riżultati ta' studju riċenti kkummissjonat mill-Kummissjoni li sab li ħafna 
proġetti tal-ekoinnovazzjoni bħalissa mhumiex eliġibbli għal finanzjament. Qabel ma jiġi introdott strument 
finanzjarju ġdid li jappoġġa l-ekoinnovazzjoni fil-perspettivi finanzjarji futuri, huwa ta' importanza kbira li 
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jiġu ttestjati l-arranġamenti tiegħu anke bil-kooperazzjoni u bl-appoġġ ta' istituzzjonijiet finanzjarji bħall-
BEI u l-FEI.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5944 === ENVI/5944 ===

Imressqa minn Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
ta' l-Ikel

-------------------------------
Żid: 17 01 04 32

Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

17 01 04 32 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Riżerva

Total 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Intestatura:
Proġett Pilota - It-tibdil tal-imġiba tal-konsumaturi rigward il-konsum sostenibbli
Ġustifikazzjoni:
Dan il-proġett pilota għandu l-għan li jittestja l-istrateġiji ta' komunikazzjoni biex iqajjem il-kuxjenza tal-
konsumaturi dwar l-impatti ambjentali tal-konsum u biex jistimola l-użu ta' strumenti politiċi tal-UE li 
jappoġġaw għażliet infurmati mill-konsumaturi bbażati fuq kunsiderazzjonijiet ta' sostenibilità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5945 === ENVI/5945 ===

Imressqa minn Ronzulli Licia, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

Żid: 07 03 26
Baġit 2010 DIFFERENZA Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Riżerva

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - 'Greening' - Il-kreattività fis-servizz ta' dinja ekoloġika
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Il-proġett 'Greening' huwa proġett iffukat fuq it-titjib tal-prestazzjoni ambjentali ta' komunità li tuża 
spazju komuni, bħal uffiċċju pubbliku (jiġifieri l-kwartieri ġenerali tal-UE), kampus universitarju, sit 
kulturali (jiġifieri sit tal-Unesco). Il-proġett jibda bil-kejl tal-livell attwali ta' skart ambjentali marbut mal-
istruttura fiżika tiegħu, it-tagħmir teknoloġiku tiegħu u l-imġiba tal-utenti tiegħu. It-tieni pass huwa l-
valutazzjoni tal-bidliet mixtieqa bl-għan li jitnaqqas dan l-iskart: minn din il-valutazzjoni, professjonist 
kreattiv (jew artist, jew perit jew disinjatur) jikkonċepixxi u jwettaq interventi li jaffettwaw il-kuxjenza u l-
prestazzjoni ambjentali, permezz ta' oġġetti, sinjali, ħsus u kwalunkwe mezz ta' komunikazzjoni u tiżjin li 
jista' jkollu impatt fuq l-għażliet, id-deċiżjonijiet u l-imġiba tal-utenti. Wara perjodu stabbilit (li ma jkunx 
iqsar minn tliet xhur), il-prestazzjoni ambjentali tal-komunità wara l-intervent tista' terġa' titkejjel, biex 
jiġi vverifikat it-tnaqqis reali fl-iskart u l-introduzzjoni kkonsolidata ta' stili u imġiba ambjentali ġodda.
L-ottimizzazzjoni ta' proċess bħal dan se jwassal għad-definizzjoni ta' profil standard għar-responsabilità 
ambjentali fil-komunitajiet, u għat-twaqqif eventwali ta' tikketta tal-UE għal siti ekoloġiċi. 
L-iskadenza tal-proġett tista' tiġi identifikata f'sena waħda: xahar għall-analiżi preparatorja, tliet xhur 
għall-ewwel valutazzjoni, xahar għat-tħejjija u t-twettiq tal-azzjoni kreattiva, erba' xhur għar-reazzjoni 
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tal-komunità u għall-adattament għall-istili l-ġodda, xahrejn għat-tieni valutazzjoni, xahar għall-analiżi 
kritika tar-riżultati.
Il-baġit tal-proġett huwa ugwali għal EUR 1 000 000.00 (miljun), li għandu jinqasam kif ġej:
analiżi u valutazzjoni xjentifika € 150,000.00.-
azzjoni teknika (kejl) € 500,000.00.-
azzjoni kreattiva (u twettiq) € 150,000.00.-
rapport finali u tixrid € 150,000.00.-
vjaġġar u akkomodazzjoni € 50,000.00,-
Ġustifikazzjoni:
L-importanza tal-proġett tinsab fil-kapaċità doppja tiegħu li minn naħa minnhom itejjeb il-prestazzjoni 
ambjentali, u li min-naħa l-oħra jislet proċess oriġinali kreattiv biex jinterpreta l-azzjonijiet mixtieqa ta' 
komunità, li għandu jħalli marka aktar permanenti kemm fil-perċezzjonijiet u fil-konvinzjonijiet tal-
individwu kif ukoll f'dawk kollettivi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5946 === ENVI/5946 ===
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Intestatura:
Artikolu 07 03 26 — Proġett Pilota - Ambjent, l-Implimentazzjoni tal-Politika u tal-Leġiżlazzjoni 
Ambjentali tal-UnjoniAzzjoni Preparatorja:Studju tal-impatt viżwali tal-bini fi bliet u f'żoni rurali.
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
1.- Objettiv
L-objettiv tal-Azzjoni Preparatorja huwa li jiġu studjati l-impatti viżwali u ambjentali fil-bliet u fiż-żoni 
rurali, biex jitfasslu indikaturi komuni, isiru rakkomandazzjonijiet għal kriterji oġġettivi għall-
valutazzjoni tal-impatti viżwali u tal-implimentazzjoni tagħhom. 
2.- Implimentazzjoni
L-implimentazzjoni għandha sseħħ kif ġej:
— Studju Kumparattiv tar-regolamenti differenti u l-leġiżlazzjoni applikabbli fil-pajjiżi Ewropej 
differenti, fir-rigward tal-eżistenza ta' kunċett ta' impatt viżwali f'żoni urbani u naturali. U jekk jeżisti, 
kontroll tal-kriterji u l-istruzzjonijiet għall-implimentazzjoni tiegħu. 
— It-twaqqif ta' gropp ta' esperti minn pajjiżi u istituzzjonijiet differenti biex titfassal proposta leġiżlattiva 
relatata mar-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali, fir-rigward tas-suġġetti 
msemmijin fiha. 
— L-iżvilupp ta' kriterji li jistgħu jintużaw minn min jiżviluppa enerġiji rinnovabbli u mill-awtoritajiet 
lokali fir-rigward tal-għażla tal-postijiet xierqa fejn għandhom ikunu jinsabu dawn l-installazzjonijiet 
kbar. 
— It-tfassil ta' ċerti linji gwida u istruzzjonijiet għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar 
il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali fir-rigward tal-impatt viżwali li għandhom ikunu l-punt tat-tluq 
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għall-abbozz ta' dokument li għandu jintuża mill-amministrazzjoni li tadotta d-deċiżjoni. 
3.- Tbassir Indikattiv
— l-ewwel u t-tieni xahar: il-ħolqien ta' task force għad-definizzjoni tal-proġett u tal-aħjar mudell għas-
sejħa jew għall-formula l-oħra li tista' titnieda skont il-leġiżlazzjoni applikabbli. Allokazzjoni minn qabel 
tal-istudju kumparattiv tal-liġi relatata mal-impatt viżwali u l-implimentazzjoni tiegħu fl-Istati Membri u 
f'pajjiżi oħrajn. 
— bejn it-tielet u t-tnax-il xahar: l-integrazzjoni tal-istituzzjonijiet interessati u dawk b'esperjenza f'dawn 
il-kwistjonijiet bħall-Kunsill tal-Ewropa, l-Unesco u Organizzazzjonijiet Kulturali oħrajn, Universitajiet u 
NGOs Ambjentali, eċċ.
— bejn it-tlettax u l-ħmistax-il xahar: preżentazzjoni tal-istudji kumparattivi u diskussjonijiet f'diversi 
seminars fil-Parlament Ewropew u fl-Istati Membri li jistgħu jkunu interessati. Laqgħa mal-esperti, l-
NGOs, l-Istituzzjonijiet Pubbliċi u Privati u partijiet interessati oħrajn. 
— bejn is-sittax u t-tnejn u għoxrin xahar: preżentazzjoni tal-istudju u tal-proposta leġiżlattiva. 
Bażi legali:
Żid it-test li ġej:
Azzjoni preparatorja fit-tifsira tal-Artikolu 49(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
L-istudju tal-impatt viżwali tad-diversi bini u kostruzzjonijiet kemm fil-bliet kif ukoll fiż-żoni rurali huwa 
importanti ħafna fi żmien fejn teknoloġiji ġodda, pereżempju enerġiji rinnovabbli, jipproduċu impatt kbir fil-
pajsaġġ naturali u dak urban. Il-wirt kulturali u ambjentali tal-Ewropa huwa riżors fraġli u li ma jibqax għal 
dejjem li jeħtieġ li jiġi ġestit u ppreservat.


