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Abbozz ta' emenda 6303 === ENVI/6303 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Żid: 02 04 02 04

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

02 04 02 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 — Raggruppamenti reġjonali ta' SMEs għal ekonomija ċirkolari
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Il-biża' ta' skarsezza ta' firxa ta' riżorsi li jintemmu, il-pressjoni dejjem akbar fuq ir-riżorsi rinnovabbli, 
il-prezzijiet relatati tas-suq u l-flutwazzjonijiet u l-biżgħat ta' instabbilità ekonomika u ta' diżgwid soċjali 
mexxew l-aġenda politika biex tiżviluppa u timplimenta strumenti u miżuri dwar l-użu tar-riżorsi li jgħinu 
biex jiżguraw li jintlaħqu l-bżonnijiet ta' popolazzjoni globali dejjem akbar, mingħajr ma' jiġu pperikolati 
l-ġenerazzjonijiet futuri. Fil-livell tal-UE, dan jinkludi Pjan Direzzjonali tal-UE għal Ewropa li tuża r-
Riżorsi b’Effiċjenza li nħareġ fl-2011. Il-pjan direzzjonali hu msejjes fuq storja ta' leġiżlazzjoni u politiki 
(pereżempju d-Direttiva Eko-disinn, l-Istrateġija Tematika dwar ir-Riżorsi Naturali, il-politiki dwar l-
iskart)* u jipprovdi qafas għal politiki aktar speċifiċi bħad-disinjar mill-ġdid tal-prodotti, użu mill-ġdid 
akbar, riċiklar u sostituzzjoni ta' materjali u tfaddil ta' riżorsi.
Għalkemm sar progress, hemm min jargumenta l-kisba ta' effiċjenza akbar fl-użu tar-riżorsi mhijiex 
biżżejjed peress li l-gwadanji fl-effiċjenza spiss iwasslu għal użu akbar (pereżempju l-effett rebound). 
B'segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-miżuri ta' stimolu għal ekonomija ambjentali 
ċirkolari**, kien enfasizzat il-bżonn li l-aġenda għall-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi*** tiġi stabbilizzata u 
ċċarata aktar. Kien imtenni li l-ħolqien ta' "ekonomija ċirkolari" hu mezz importanti biex wieħed jersaq 
fid-direzzjoni ta' dematerjalizzazzjoni u żieda fl-użu mill-ġdid tal-materjali, riċiklar u sostituzzjoni. Iċ-
Ċina pereżempju għandha l-għan li tikseb "ekonomija ċirkolari" fil-leġiżlazzjoni tagħha għall-attivitajiet 
ta' tnaqqis, użu mill-ġdid u riċiklar tagħha imwettqa fi proċessi ta' produzzjoni, ċirkolazzjoni u konsum. 
Fil-livell tal-UE, għalkemm teżisti leġiżlazzjoni għall-promozzjoni tal-ekoinnovazzjoni, hemm l-idea li 
mhemmx approċċ globali ambizzjuż, koerenti u strateġiku, biex issir il-bidla mill-innovazzjonijiet 
gradwali għal dawk radikali. Min naħa l-oħra l-inċertezza regolatorja u politika hi kkunsidrata bħala 
xkiel għall-kompetittività ta' industrija eko u dejjem aktar ċirkolari ta' suċċess. U l-potenzjal ta' benefiċċji 
hu enormi.
F'analiżi pprovduta minn McKinsey għall-Ellen MacArthur Foundation****, l-iffrankar nett ta' nefqa 
ta' materjali ta' ekonomija ċirkolari kienu stmati ta' USD 340 sa 380 biljun fis-sena għal "xenarju ta' 
tranżizzjoni" u ta' USD 520 sa USD 630 biljun għal "xenarju avvanzat" fil-livell tal-UE sal-2025, u dan 
meta titqies parti biss tal-industrija tal-manifattura. Benefiċċji addizzjonali oħrajn jinkludu t-tnaqqis fil-
volatilità tal-prezzijiet u fir-riskji ta' provvista, benefiċċji potenzjali ta' impjieg, tnaqqis fl-esternalitajiet u 
reżiljenza fuq il-perjodu twil ta' żmien għall-ekonomija. Il-kisba ta' dawn il-benefiċċji tfisser li għandhom 
jittieħdu passi kuraġġużi u kreattivi biex jitkisser il-mudell linjari ta' "Ħu-Uża-Iddisponi".
Deskrizzjoni tal-proġett
Objettivi
Numru ta' kumpaniji pijuniera diġà ppruvaw jimxu lejn ekonomija ċirkolari. Dawn jinkludu dawk li 
jappoġġjaw d-disinn ċirkolari, pereżempju l-approċċ Cradle to Cradle® , kif ukoll mudelli kummerċjali 
innovattivi bħal dawk dwar il-konsum kollaborattiv*****. L-Ellen MacArthur Foundation ddefinit il-
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prinċipji li ġejjin għal ekonomija ċirkolari: 1) Out waste ta' produzzjoni – prodotti li jkunu maħsuba għal 
ċiklu ta' diżassemblar u użu mill-ġdid 2) divrenjar strett ta' komponenti għall-konsum u li jtawlu fiż-
żmien – prodotti għall-konsum għandhom jiġu ritornati b'mod sigur lill-bijosfera u dawk li jtawlu fiż-
żmien għandhom isegwu ċikli ta' manteniment differenti għall-użu mill-ġdid/distribuzzjoni mill-ġdid 
għall-istadju aħħari tar-riċiklaġġ 3) Enerġija li tħaddem iċ-ċikli għandhom tkun rinnovabbli min-natura 
tagħha.
Proġett pilota ta' parteċipazzjoni kollaborattiva trans-settorjali fil-livell lokali u reġjonali jista' jagħti 
informazzjoni reali fl-implimentazzjoni attwali tal-kunċett u jista' jkun każ importanti ta' użu u għarfien, 
anke biex jiġu definiti mill-ġdid il-passi ċirkolari. F'dan ir-rigward l-attivitajiet fost l-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju fir-raggruppamenti lokali jistgħu jirrappreżentaw punt tat-tluq importanti.
L-isfidi li ġejjin ġew identifikati bħala ta' importanza partikolari biex jiġu indirizzati ******. L-analiżi 
empirika tagħhom għaldaqstant tirrappreżenta għan ewlieni tal-proġett pilota ppreżentat.
Il-qafas ta' politika Ewropew u nazzjonali eżistenti jista' jkun deċisiv jew fil-promozzjoni ta' tranżizzjoni 
mgħaġġla jew joħloq sfidi li jistgħu jxekklu l-implimentazzjoni b'suċċess. Il-programmi ta' politika u ta' 
finanzjament attwali jagħtu biżżejjed appoġġ? L-għan hu li jiġu esplorati l-isfidi regulatorji u ta' politiki li 
jiffaċċjaw il-kumpaniji u liema strumenti jistgħu joffru l-inċentivi għal innovazzjoni radikali.
- Inizjattivi industrijali attwali bħall-Programm ta' Simbjożi Industrijali Nazzjonali tar-Renju Unit, 
wassal għal tfaddil fl-enerġija u fl-effiċjenza tar-riżorsi, iżda huma rarament sfidaw it-tendenzi 
fundamentali ta' produzzjoni u konsum. Pjattaforma li tappoġġja l-ġbir u l-qsim ta' dejta, id-distribuzzjoni 
tal-aħjar prattika u l-promozzjoni ta' kollaborazzjoni bejn intrapriża u oħra huma kruċjali għall-
organizzazzjoni u l-parteċipazzjoni ta' ġabra aktar divrenzjata ta' setturi industrijali u ta' bosta kumpaniji 
differenti. Jista' jkun punt tat-tluq importanti għal progress aktar profond u mħaffef. 
- It-tnaqqis tad-distakk attwali fl-għarfien kif ukoll il-kollaborazzjoni bejn ix-xjenza tal-materjali, l-
iskejjel ta' disinn u kumpaniji għandu jiġi ffaċilitat biex jippermetti trasferiment ulterjuri tal-għarfien.
- Hemm bżonn ukoll tad-dokumentazzjoni dwar in-nuqqasijiet u s-suċċessi tal-implimentazzjoni ta' 
ekonomija ċirkolari, sabiex ikun jista' jseħħ skambju ta' informazzjoni dwar il-ħolqien ta' valur u l-isfidi 
futuri li għandhom jiġu kkunsidrati.
- L-Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) b'mod partikolari jiffaċċjaw disponibilità, kwalità u 
konsistenza fqira ta' dejta u ta' informazzjoni fir-rigward tal-passi differenti lejn ekonomija ċirkolari. 
Huma kkunsidrati bħala li aktarx għandhom possibilità akbar li jiffaċċjaw pressjonijiet qawwija u spejjeż 
ta' tranżizzjoni potenzjalment għoljin ħafna( pereżempju kapaċitajiet, żvilupp ta' ħiliet). Għalkemm jeżistu 
pjattaformi inizjali għall-iskambju, pereżemju Ekonomija Ċirkolari 100 tal-Ellen Mac Arthur 
Foundation, dawn għandhom it-tendenza li jiffokaw fuq kumpaniji kbar jew fuq skala globali. Dan 
iwassal għar-riskju li l-SMEs jidħlu f'punt meta sezzjonijet kbar tas-swieq emerġenti diġà huma msawra 
minn ftit kumpaniji kbar. Madankollu, l-SMEs huma meqjusa bħala ċentrali għall-istabilità ekonomika 
tal-Ewropa minħabba ir-rwol tagħhom bħala ċentri ta' innovazzjoni u ta' opportunitajiet ta' impjieg.
It-triq 'il quddiem
S'issa, il-proġetti pilota eżistenti relatati mal-ekonomija ċirkolari ffokaw b'mod prinċipali fuq ċirki li qed 
jingħalqu relatati mal-metalli u l-minerali. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Mejju 2012, dwar Ewropa 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi *******, taħt l-intestatura ta' servizzi ta' kapital naturali u ta' ekosistema, il-
Parlament Ewropew jitlob 
lill-Kummissjoni sabiex tagħmel użu mill-aħjar prattiċi fil-qasam tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi sabiex 
tfassal kriterji xierqa u tibda proġetti pilota għal diversi riżorsi, bħal pereżempju l-fosforu, bil-għan li 
jkun hemm użu mill-ġdid ta’ kważi 100% fl-2020 kif ukoll l-aħjar użu u riċiklaġġ tagħhom. u jenfasizza li 
dawn il-proġetti piloti għandhom ikunu finanzjati b’mod diretti mill-UE;
Wara din is-sejħa u d-deskrizzjoni ġenerali tal-objettivi ewlenin imsemmija aktar 'il fuq, il-proġett pilota 
proposta għandu l-għan li jifforma 2-3 raggruppamenti li jinkludu firxa ta' kumpaniji minn setturi 
industrijali differenti. Dawn jinkludu kumpaniji li jipprovdu kemm komponenti għall-konsum u li jtawlu 
fiż-żmien, sabiex l-inizjattiva tittieħed lil hinn mis-sempliċi ħarsa lejn il-materjali individwali. Biex dan 
iseħħ il-proġett jeħtieġ għarfien espert fil-bidla organizzattiva kif ukoll l-aktar għarfien xjentifiku reċenti. 
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Tal-ewwel jista' jingħata appoġġ permezz ta' konsulenza fil-ġestjoni tal-bidla u fl-iżvilupp organizzattiv, 
filwaqt li tal-aħħar jista' jinkiseb bi sħubija mal-istituzzjonijiet xjentifiċi u ċ-ċentri għall-innovazzjoni, 
kooperazzjoni u trasferiment tat-teknoloġija.
Il-kumpaniji pijunieri essenzjalment għandhom jinkludu intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, sabiex ikun 
esplorat il-potenzjal ta' spejjeż, kapaċità u bżonnijiet ta' kapaċitajiet ta' tranżizzjoni għoljin, u fl-istess ħin 
jintuża l-potenzjal innovattiv tagħhom. Il-kumpaniji għandhom ikunu raggruppati reġjonalment, 
għalkemm fl-istess waqt għandhom ikunu attivi f'aktar minn Stat Membru wieħed biex jippermettu ħjiel 
dwar ofsqa regulatorji u ta' politika nazzjonali differenti. Dan jista' jseħħ billi l-SMEs jiġu ffokati fuq 
reġjuni transkonfinali, bħall-the Euregio Tyrol – South Tyrol – Trentino********.
Mezzi li jistgħu jintużaw jinkludu l-iżvilupp ta' pjattaformi attwali jew virtwali, workshops speċifiċi u 
seminars ta' taħriġ għall-promozzjoni tal-iskambju ta' dejta rilevanti, l-aħjar prattiki, kif ukoll il-qsim ta' 
ħiliet. Għandhom jiġu ffurmati firxa ta' gruppi ta' ħidma li jkollhom l-għan li jelaboraw b'mod speċifiku 
l-passi differenti tal-ekonomija ċirkolari li għandha tiġi ttestjata bl-iżvilupp ta' parks industrijali jew ta' 
mudelli ta' kummerċ ta' konsum kollaborattiv. Il-proġett pilota għandu jkun marbut ukoll ma' inizjattivi 
globali bħall-Circular Economy 100 jew il-Pjattaforma għall-Innovazzjoni Soċjali tal-Ewropa għall-
promozzjoni ta' sinerġiji permezz tal-parteċipazzjoni ta' rappreżentanti u ta' avvenimenti inter-konnessi.
Ir-riżultat mistenni għandu jkun l-iżvilupp ta' pjan organizzattiv għall-appoġġ ta' inizjattivi futuri relatati.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts 
on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Institute for European 
Environmental Policy (IEEP).
** Kunsill tal-UE (2012), Konklużjonijiet dwar il-ħolqien ta' qafas għas-Seba' Programm ta' Azzjoni 
għall-Ambjent tal-UE. 3173 laqgħa tal-Kunsill għall-Ambjent.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Towards a 7th Environment Action 
Programme: Priorities and action needs. IEEP Policy Paper Sept. 2012.
****Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition. Renju Unit.
*****Dan jinkludi inizjattivi bħall-caruso car sharing, pjattaforma tal-internet li ġġib flimkien lis-sidien 
tal-karozzi u l-utenti tal-karozzi www.carusocarsharing.com. Is-sit tal-internet li jmiss jagħti lista 
komprensiva ta' kumpaniji attivi f'dan il-qasam. www.meshing.it.
******Hislop H. and Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. 
Green Alliance, Renju Unit& Preston F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular Economy. 
Briefing Paper 2012/2. Chatham House, Renju Unit.
*******Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Mejju 2012 dwar Ewropa effiċjenti fl-użu tar-
Riżorsi (2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Filwaqt li jeżistu inizjattivi għall-promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, hemm min jargumenta li ma 
teżisti l-ebda strateġija koerenti u strateġika li timxi minn innovazzjoni inkrimentali għal waħda radikali. L-
inċertezza regolatorja tista' potenzjalment ixxekkel il-kompetittività ta' industrija ċirkolari ta' suċċess. Proġett 
pilota dwar il-kollaborazzjoni transsettorjali fil-livell lokali jista' jagħti indikazzjonijiet reali fil-bidla minn 
"Ħu, Uża, Iddisponi" għal ekonomija f'ħoloq. Jista' jservi ta' każ ta' studju importanti għad-definizzjoni mill-
ġdid ta' passi ċirkolari lil hinn mill-materja prima, b'iffokar fuq il-kooperazzjoni fost l-SMEs 
f'raggruppamenti lokali.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 6312 === ENVI/6312 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Żid: 07 02 07

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Riżerva

Total 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Intestatura:
Proġett pilota — il-Ħolqien ta' ċentru reġjonali tax-Xlokk tal-Ewropa dwar ir-riċiklar avvanzat ta' skart 
elettriku u elettroniku
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Il-proġett pilota għandu l-għan li jixpruna r-riċiklar tal-iskart elettriku u elettroniku fir-reġjun tal-
Balkani. L-istudju għandu jinsisti dwar il-bżonn li tiġi żviluppata infrastruttura favur l-ambjent li tkun 
tista’ tipprovdi wkoll benefiċċji ekonomiċi u soċjali lill-ekonomiji lokali. Dawn il-benefiċċji jistgħu 
jirriżultaw fi profitt għall-komunitajiet lokali permezz tal-ħolqien ta’ impjiegi b’mod iktar sostenibbli u 
għall-industrija biċ-ċentru ta’ reċiklaġġ billi jiġi pprovdut aċċess aħjar għall-materji primi kemm għar-
reġjun kif ukoll għall-UE. Dan il-proġett għandu jkun pass importanti 'l quddiem fil-proċess tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni u l-kooperazzjoni reġjonali fir-reġjun tal-Balkani kif ukoll għandu jservi ta' sors importanti 
ta' materja prima sekondarja għall-industriji tal-UE, biex b'hekk tingħata spinta lill-mira fuq il-perjodu 
twil ta' żmien tal-UE għat-titjieb fl-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi ta' materjali, id-dipendenza akbar tagħha 
fuq l-importazzjoni ta' xi materja prima minn pajjiżi terzi, u t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari.
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
B'żieda għall-benefiċċji ambjentali tal-impjant ta' riċiklaġġ, l-impjant għandu ukoll isaħħaħ il-ħoloq 
ekonomiċi u soċjali reġjonali. Barra minn hekk din it-tip ta' kooperazzjoni għandha tgħin it-tħejjija tal-
adeżjoni fl-UE ta' kandidati uffiċjali bl-integrazzjoni tagħhom fi prattiki, proċessi u netwerks għall-ġestjoni 
tal-iskart tal-UE. Dan il-proġett għandu jkompli jsaħħaħ il-kooperazzjoni ekonomika, ambjentali u politika 
kif ukoll l-iskambju tal-għarfien u tat-teknoloġija ma' msieħba reġjonali strateġiċi tal-UE u għandu joħloq 
opportuunitajiet għall-prosperità u l-iżvilupp sostenibbli tar-reġjun kollu.

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

Abbozz ta' emenda 6306 === ENVI/6306 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Żid: 07 02 77 26

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
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Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

07 02 77 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:
Projecto-piloto — Reabilitação ambiental e reflorestação de áreas atingidas pela doença do nemátode do 
pinheiro e outras espécies invasorasProġett pilota — Ir-rijabilitazzjoni u r-riforestazzjoni ta' żoni milquta 
mill-marda tan-nematode tal-arżnu u ta' speċi invażivi oħrajn
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Dan il-proġett pilota għandu l-għan li jservi bħala strument għar-rijabilitazzjoni ambjentali u r-
riforestazzjoni ta' żoni milquta minn speċi ta' pjanti invażivi eżotiċi u minn mard bħan-nematode tal-
arżnu. Hu maħsub biex jikkumplimenta diġà mwettqa skont l-intestaturi baġitarji attwali, u għandu jidħol 
fis-seħħ wara l-kontroll tal-aġenti patoġeni invażivi u r-restawr taż-żoni milquta.
Stadji tal-proġett:
 1. L-identifikazzjoni taż-żoni milquta f'kull reġjun;
2. L-identifikazzjoni ta' strateġiji għar-rijabilitazzjoni taż-żoni ta' foresta milquta;
3. L-analiżi tal-aħjar prattika u ta' każijiet ta' suċċess;
4. L-appoġġ għall-proġetti lokali u reġjonali għar-rijabilitazzjoni tal-foresti milquta;
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Dan il-proġett pilota għandu l-għan li jservi bħala strument għar-rijabilitazzjoni ambjentali u r-
riforestazzjoni ta' żoni milquta minn speċi ta' pjanti invażivi eżotiċi u minn mard bħan-nematode tal-arżnu. 
Hu maħsub biex jikkumplimenta diġà mwettqa skont l-intestaturi baġitarji attwali, u għandu jidħol fis-seħħ 
wara l-kontroll tal-aġenti patoġeni invażivi u r-restawr taż-żoni milquta.

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

Abbozz ta' emenda 6307 === ENVI/6307 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Żid: 07 02 77 26

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 02 77 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:
Proġett pilota — Kooperazzjoni f'metodoloġija komuni u rekwiżiti minimi għall-immappjar tal-perikoli u 
tar-riskji
Kummenti:
Żid it-test li ġej:



8

Dan il-proġett pilota għandu l-għan li jikseb l-objettiv li jkun żgurat it-tqabbil u l-analiżi ta' dejta relatata 
mal-immappjar tal-perikoli u tar-riskji, abbażi ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.
Il-proposta għall-proġett ġejja mir-rapport Ferreira dwar il-prevenzjoni ta' diżastri naturali u kkawżati 
mill-bniedem, li flimkien mal-proposta għall-ħolqien ta' netwerk magħmul mir-rappreżentanti tas-servizzi 
nazzjonali kompetenti differenti fl-Istati Membri kollha, li jopera fl-ambitu ta' kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali b'responsabilitajiet fil-ġestjoni tad-diżastri, ippjanar spazjali u l-
immappjar u l-ġestjoni ta' riskji.
B'mod aktar speċifiku, dan il-proġett għandu l-għan:
1. Li jiġbor dejta kwantitattiva u kwalitattiva dwar l-immappjar tal-perikoli u tar-riskji;
2. Li jistudja tal-possibilità ta' metodoloġiji komuni u ta' rekwiżiti minimi għall-immappjar tal-perikoli u 
tar-riskji;
3. Li jipproponi metodoloġija komuni għall-immappjar tal-perikoli u tar-riskju, abbażi tal-istudji u tal-
ħidma mwettqa min-netwerk, bil-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tas-settur agrikolu, u abbażi tas-seduti 
ta' smigħ tal-UNEP u tal-organizzazzjonijiet soċjali u non-governattivi li jaħdmu f'dan il-qasm u atturi 
oħrajn li għandhom rabta mill-qrib maż-żona agrikola.
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Dan il-proġett pilota għandu l-għan li jikseb l-objettiv li jkun żgurat it-tqabbil u l-analiżi ta' dejta relatata 
mal-immappjar tal-perikoli u tar-riskji, abbażi ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

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

Abbozz ta' emenda 6308 === ENVI/6308 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Żid: 07 02 77 26

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

07 02 77 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:
Proġett pilota — Il-ħarsien tar-riżervi tal-ilma u r-rijabilitazzjoni tal-infrastruttura relata ma' dan fiż-żoni 
rurali
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Dan il-proġett għandu l-għan li jippromwovi azzjoni għall-ħarsien tar-riżervi tal-ilma f'żoni rurali sabiex 
jiġu ffaċċjati n-nuqqasijiet staġonali tal-ilma, partikolarment fl-agrikoltura, bil-għan li jsir użu aktar 
effiċjenti tal-ilma moħli fix-xitwa u biex dan jiġi maħżun għall-użu fis-sajf, kemm fil-biedja u bħala ilma 
għax-xorb fil-funtani pubbliċi.
Stadji tal-proġett:
1. L-istudju tal-possibilità ta' metodoloġiji komuni u ta' rekwiżiti minimi għall-ħarsien tar-riżervi tal-ilma;
2. It-tfasil ta' pjanijiet ta' proġetti għall-ħarsien u rijabilitazzjoni tar-riżervi tal-ilma, abbażi tal-istudji 
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mwettqa u tal-informazzjoni miġbura;
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Il-proġett pilota għandu l-għan li jikseb l-objettiv tal-ħarsien tar-riżervi tal-ilma u r-rijabilitazzjoni tal-
infrastruttura relatata f'żoni rurali, bil-għan li tkun salvagwardjata l-provvista tal-ilma għall-biedja fl-istaġuni 
tan-nixfa u biex jiġu rijabilitati l-funtani pubbliċi.

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

Abbozz ta' emenda 6309 === ENVI/6309 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Żid: 07 02 77 26

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

07 02 77 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:
Proġett Pilota – Inċentiv biex il-popolazzjoni tibqa tgħix f'żoni rurali – Il-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Dan il-proġett pilota għandu l-għan li jħeġġeġ lin-nies jibqgħu jgħixu f'żoni rurali. Għandu l-għan li 
jwassal għal għarfien aħjar tal-fatturi li jistgħu jħeġġu lin-nies jibqgħu jgħixu f'dawn iż-żoni. Jipproponi 
l-iżvilup ta' metodoloġija għall-ħolqien ta' proġetti lokali u reġjonali li jħeġġu lill-popolazzjoni tibqa' 
tgħix f'żoni rurali, li tinvolvi l-identifikazzjoni tal-bżonnijiet u l-potenzjal f'kull komunità lokali jew 
reġjun.
Stadji tal-proġett:
1. Il-ġbir ta' informazzjoni fl-Istati Membri dwar il-bżonnijiet li għandhom jintlaħqu sabiex il-
popolazzjoni titħeġġeġ tibqa' tgħix f'żoni rurali (inkluż bil-parteċipazzjoni tal-komunitajiet lokali u tal-
parteċipanti interessati differenti u tal-awtoritajiet lokali);
2. L-identifikazzjoni ta' problemi u l-potenzjal f'kull reġjun għall-kisba ta' dan l-objettiv;
3. L-analiżi tal-aħjar prattika u ta' każijiet ta' suċċess;
4. It-tfassil ta' proġetti lokali u reġjonali li jħeġġu lill-popolazzjoni tibqa' tgħix f'żoni rurali.
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Hu essenzjali li n-nies jibqgħu jgħixu fiż-żoni rurali sabiex tkun garantita l-koeżjoni territorjali, titwaqqaf id-
deżertifikazzjoni, jitreġġa' lura l-proċess fejn tkun rinunzjata l-biedja, jiġi promoss l-iżvilupp ekonomiku, u 
jkunu evitati d-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem. Dan il-proġett pilota għandu l-għan li 



10

jiżviluppa metodoloġija għat-tfassil ta' proġetti lokali u reġjonali li jħeġġu lin-nies jibqgħu jgħixu f'żoni 
rurali.

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

Abbozz ta' emenda 6310 === ENVI/6310 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Żid: 07 02 77 26

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

07 02 77 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:
Proġett pilota — Evalwazzjoni u studju ta' fattibilità "Lejn ferry b'emissjonijiet żero"
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
L-għan ta' dan il-proġett pilota hu li jiġu evalwati l-passi fl-evoluzzjoni, il-possibilità ta' implimentazzjoni, 
u biex jitfassal studju ta' fattibilità dwar vapur tal-ferry b'emissjonijiet żero, li jaħdem b'sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli bħall-idroġenu fiċ-ċelloli tal-fjuwil.
Filwaqt li teżisti evidenza tal-prinċipju tal-użu ta' ċelloli tal-fjuwil tal-idroġenu bħala sors ta' enerġija 
f'entitajiet tat-trasport żgħar bħal karozzi tal-linja, l-użu fil-vapuri l-kbar tal-ferry (eżempju RoPax 
ferries) għandu jiġi evalwat aktar sabiex jiġu vvalutati l-possibilitajiet ta' implimentazzjoni. Studju ta' 
evalwazzjoni u fattibilità għal dan il-metodu u rotta ta' trasport għandu joffri valutazzjoni aktar ċara dwar 
ir-riskji u l-opportunitajiet tal-użu tal-idroġenu bħala fjuwil għat-trasport u ċ-ċelloli tal-fjuwil bħala 
mezzi ta' konverżjoni tal-enerġija fil-ferries.
L-istudju ta' evalwazzjoni u fattibilità għandu jiffoka b'mod partikolari dwar il-possibilitajiet li tintuża 
enerġija żejda mill-operat matul il-lejl tal-park eoliku sabiex ikunu iġġenerat fjuwil tal-idroġenu, li 
mbgħad jipprovdi enerġija għall-propulsjoni tal-vaxxell u għall-konsum elettriku tas-servizzi abbord. 
Għandhom jiġu evalwati ukoll sorsi tal-enerġija mħallta, bħall-pannelli solari u l-flettner rotors abbord 
jfornu lill-vaxxell b'enerġija addizzjonali, fid-dawl tal-objettiv ġenerali tal-ebda emissjonijiet ta' karbonju, 
kubrit jew nitroġenu.
Sabiex ikunu ottimizzati l-possibilitajiet ta' implimentazzjoni, l-evalwazzjoni għandha tiffoka fuq rotot ta' 
baħar qosra b'kunsiderazzjoni tal-prerekwiżiti infrastrutturali u naturali sabiex tkun żgurata provvista 
effikaċi ta' sorsi ta' enerġija alternattiva (b'mod partikolari l-parks eoliċi), kif ukoll il-lokalità tal-
kompetenza esperta u l-preżenza ta' ċentri ta' teknoloġija rilevanti u ta' msieħba potenzjali mis-settur 
privat. Bħala l-ewwel pass għandha tinħoloq mappa ta' postijiet adegwati, sabiex ikunu identifikati rottot 
possibbli u ottimali għal servizzi ta' ferry b'emissjonijiet żero fl-UE.
L-istudju ta' evalwazzjoni u fattibilità għandu jinkludi l-ippjanar tal-passi meħtieġa biex jitqiesu l-effeti 
tal-ibridi, batteriji, ċelloli tal-fjuwil u tipi ta' fjuwil fit-triq tal-emissjonijiet sabiex il-vantaġġi tal-effikaċja 
jkunu jistgħu jittieħdu hekk kif it-teknoloġiji jilħqu livell ta' maturazzjoni xieraq, iżda ukoll biex tinkiseb 
esperjenza u biex jitfassal żvilupp ġejjieni.
B'żieda ma' dan, valutazzjoni tas-suq fuq ir-rotot identifikati tista' tagħti stampa aktar ċara dwar in-nefqa 
tal-implimentazzjoni u tal-operat ta' ferry b'emissjonijiet żero u biex finalment ikun ivvalutat jekk servizz 
tal-ferry kif deskritt aktar kmieni jkunx ekonomikament vijabbli skont il-kondizzjonijiet attwali tas-suq.
Il-proġett pilota hu previst li jtawwal sena jew sentejn, bl-għażla ta' rotta tal-ferry waħda jew aktar.
Bażi ġuridika:
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Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Filwaqt li t-trasport bil-baħar hu l-aktar mezz ta' trasport effiċjenti b'kunsiderazzjoni tal-volumi ttrasportati, 
dan il-qasam għandu nuqqas fil-possibilitajiet ta' disinn ta' teknoloġija sostenibbli meta mqabbel ma' mezzi 
oħrajn ta' trasport, minħabba għexieren ta' snin ta' nuqqas ta' regolamentazzjoni. Il-bżonn li ssir il-bidla għal 
fjuwils alternattivi ġie deskritt fil-komunikazzjoni tal-KE "Enerġija nadifa għat-trasport: Strateġija Ewropea 
għall-fjuwils alternattivi" (COM(2013)17 finali).. L-għanijiet għat-trasport fil-futur huma bosta: is-
sitwazzjoni ambjentali u tal-klima titlob it-teħid ta' azzjoni u barra minn hekk id-dipendenza tat-trasport tal-
UE fuq iż-żejt trid tieqaf.

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

Abbozz ta' emenda 6313 === ENVI/6313 ===

Imressqa minn Gerben-Jan Gerbrandy, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Żid: 07 02 77 26

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000

Riżerva

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intestatura:
Proġett pilota — Użu effiċjenti fir-riżorsi ta' skart imħallat
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
L-iskart imħallat: sors importanti ħafna ta' riżorsi fl-Ewropa
Ir-riċiklar tal-iskart hu pilastru importanti tal-aġenda għall-Effiċjenza fir-Riżorsi. Madankollu r-riċiklar 
ta' kwalità għolja fl-Ewropa hu limitat u attwalment hu żviluppat tajjeb fi ftit Stati Membri, għaldaqstant 
il-potenzjal għoli tar-riżorsi li jistgħu jiġu rkuprati hu attwalment traskurat. Filwaqt li fl-Ewropa hemm 
enfasi qawwija fuq l-iskart solidu muniċipali (MSW), dan jirrappreżenta perċentwal żgħir tal-iskart kollu 
disponibbli. L-iskart imħallat niexef bħall-Iskart Kummerċjali u Industrijali, l-iskart domestiku goff u l-
Iskart mill-Kostruzzjoni u d-Demolizzjoni (C&DW) jinkludi ħafna aktar riżorsi li jistgħu jiġu estratti 
ħafna aktar faċilment mill-materjali li joħroġu mill-MSW(imxarrab). Minn dan it-tip ta' skart kollu, is-
C&DW hu sinifikanti ħafna, minħabba l-volum tiegħu (dan jirrappreżenta terz tal-iskart kollu fl-UE) u 
minħabba l-mira li attwalment hemm iffissata għalih skont id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart (70% 
riċiklat).
L-iżvilupp tar-riċiklar C&DW (u effettivament ir-riċiklar ta' kwalunkwe tip ta' skart) isegwi ċerta 
tendenza "ġenerika", kif muri storikament mill-pajjiżi bi prestazzjoni għolja. Dan ifisser li l-mekkaniżmi 
ġenerali għar-riċiklae jistgħu jiġu identifikati u l-aħjar prattiki jistgħu jiġu deskritti. Mudelli u linjigwida 
msejsa fuq madwar 30 sena ta' riċiklae fi ftit Stati Membri, għandhom ikunu magħmula disponibbli lil 
dawk l-Istati Membri fejn ir-riċiklar għadu fil-bidu. Jenħtieġ li r-riċiklar fl-Ewropa jkun stimolat bit-
trasferiment tal-għarfien u l-kompetenza esperta.
Elementi importanti tar-riċiklar huma pereżempju l-kontroll tajjeb tal-flussi tal-iskart u l-garanzija tal-
kwalità. L-industrija u l-awtoritajiet tar-riċiklar f'numru ta' Stati Membri żviluppaw għodod għal dan il-
għan, bħal ma hu s-sistema msejħa Tracemat (materjali tal-intraċċar) u skemi ta' garanzija tal-kwalità 
inkluż l-ittestjar ambjentali u ċ-ċertifikazzjoni.
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Jenħtieġ li r-riċiklar ta' skart imħallat niexef jiġi żviluppat. Materjali ta' valur bħall-injam u l-plastik 
jistgħu jiġu rkuprati u mħejjija għal użu ġdid. L-impjanti ta' riċiklae jistgħu ukoll jintużaw biex jitrattaw 
l-MSW jekk il-perċentwal niexfa tkun separata skont is-sors. Il-bini ta' din it-tip ta' kapaċità ta' ssortjar hi 
possibilità f'dawk l-Istati Membri li jridu jsibu bilanċ ġust bejn ir-riċiklaġġ u l-inċinerazzjoni.
Mira
Dan il-proġett għandu l-għan li jixpruna r-riċiklaġġ fl-Istati MEmbri, b'mod speċifiku fir-rigward tas-
C&DW u dak marbut mal-iskart imħallat niexef, bl-implimentazzjoni tat-trasferiment effiċejenti tal-
għarfien u tal-kompetenza esperta. Għandu jgħin ukoll lill-Istati Membri biex jilħqu l-miri stipulati skont 
id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart. Il-fattur ewlieni ta' suċċess għandu dak tal-parteċipazzjoni tal-industrija 
tal-iskart. L-esperti huma rikonoxxuti bħala dawk li għandhom din il-kompetenza esperta u għarfien. 
B'mod speċifiku, il-proġett għandu l-għan li jniedi, fuq bażi xierqa, ir-riċiklar tas-C&DW fi tliet Stati 
Membri (reġjuni). L-esperjenza storika għandha sservi bħala eżempju għal dawk l-Istati Membri fejn dan 
it-tip ta' riċiklar għadu ma bediex. Fir-rigward ta' tipi oħrajn ta' skart imħallat niexef, il-każijiet ta' 
suċċess għandhom jiġu analizzati u għandhom jiġu żviluppati pjanijiet ta' mudelli għal Stati Membri 
oħrajn. Dan it-tip ta' riċiklar għandu jiġu mniedi fi Stat Membru wieħed (reġjun ta').
Kwistjoni ewlenija f'dan il-proġett hu li juri l-implimentazzjoni b'suċċess tal-ewwel passi lejn ir-riċiklar 
tas-C&DW f'reġjuni partikolari fl-Ewropa. Biex dan iseħħ hemm bżonn li l-parteċipanti interessati 
f'dawn ir-reġjuni jaqblu dwar pjan ta' implimentazzjoni. Dan il-pjan jiddeskrivi l-miri li għandhom 
jinkisbu u l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu. Fil-parti l-kbira tagħhom, dawn l-azzjonijiet għandhom 
jirriflettu l-aħjar prattiki żviluppati abbażi tal-esperjenzi fi Stati Membri bi prestazzjoni ta' suċċess. Il-
parteċipanti interessati jaqblu dwar l-azzjonijiet u jiġu assenjati l-partijiet għal kull azzjoni. Kwistjonijiet 
ewlenin huma l-intraċċar affidabbli tal-iskart u l-kontroll ta' kwalità dwar prodotti riċiklati.
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Ir-riċiklar tal-iskart hu pilastru importanti tal-aġenda għall-Effiċjenza fir-Riżorsi. Madankollu r-riċiklar tal-
kwalità fl-Ewropa hu limitat u attwalment hu żviluppat tajjeb biss fi ftit Stati Membri. Dan il-proġett għandu 
l-għan li jixpruna r-riċiklar fl-Unjoni Ewropea u li jisfrutta l-potenzjal tar-riżorsi li jistgħu jkunu rkuprati.

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

Abbozz ta' emenda 6302 === ENVI/6302 ===

Imressqa minn Riikka Pakarinen, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, Anneli 
Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Żid: 09 04 04

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Riżerva

Total 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Intestatura:
Proġett pilota — Soluzzjonijiet ta' Benesseri u ta' Kura tas-Saħħa f'netwerks FTTH b'Aċċess Miftuħ
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Din il-proposta għal proġett pilota għandu l-għan li jittestja l-applikazzjoni tas-servizzi tal-benesseri u tal-
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kura tas-saħħa f'Netwerks FTTH b'Aċċess Miftuħ. Il-provvista futura ta' servizzi ta' benesseri u ta' kura 
tas-saħħa hi msejsa fuq soluzzjonijiet ibbażati fuq l-FTTH, u fuq it-twettiq ta' soluzzjoni ta' eSaħħa 
rapida u fuq skala kbira, li għandha tikkontribwixxi biex tinkiseb waħda mill-miri tal-Aġenda Diġitali tal-
UE.
Il-proġett għandu jesplora, jidentifika u jittestja applikazzjoni ta' eSaħħa ġodda u eżistenti u jtejjeb il-
profitabilità u l-użu tas-servizzi. Il-proġett għandu l-għan, pereżempju, li jevalwa l-għoti tas-setgħa lill-
pazjent u l-kapaċità ta' professjonisti tal-benesseri u tal-kura tas-saħħa biex jaqsmu informazzjoni dwar 
il-pazjent. Netwerks FTTH b'Aċċess Miftuħ għandhom il-potenzjal li jwettqu firxa ta' soluzzjonijiet ta' 
eSaħħa, pereżempju l-ġestjoni tal-informazzjoni personali dwar is-saħħa, il-monitoraġġ fid-dar tal-
pazjent, it-trasferiment ta' X-rays mill-isptar ċentrali għaċ-ċentru tal-mediċina fiż-żona rurali u t-
telefiżjoterapija.
Dan il-proġett għandu jiġi implimentat f'reġjuni rurali b'netwerks tal-FTTH fuq distanza twila u diġà 
eżistenti bbażati fuq il-kooperazzjoni li joperaw skont prinċipju ta' aċċess miftuħ reali. Dan it-tip ta' 
netwerk jeżisti pereżempju fin-Nofsinhar tal-Ostrobothnia. Minħabba d-distanza minn fornituri ta' 
servizzi fiżiċi u minħabba sfidi demografiċi, iż-żoni rurali għandhom isiru l-mira ewlenija fil-provvista ta' 
soluzzjonijiet ta' benesseri u ta' kura tas-saħħa elettroniċi fil-futur.
L-FTTH hi l-iktar tekonoloġija avvanzata għall-appoġġ ta' applikazzjoni ta' benesseri u tal-kura tas-
saħħa, b'konnessjonijiet simmetriċi rapidi u b'livell ta' dewmien baxx, b'mod partikolari bil-provvista ta' 
veloċitajiet rapidi kemm downstream u ukoll upstream. Apparti minn hekk, il-mudell b'aċċess miftuħ 
jippermetti lill-fornituri kollha tas-servizz li joffru s-servizzi tagħhom b'xejn fuq l-istess kanal. Din il-
kompetizzjoni ġusta hi meqjusa li ttejjeb il-promozzjoni tas-servizzi, l-valur għall-flus u l-aċċessibilità.
Din hi proposta unika u mhijiex żejda jew f'kunflitt mal-ebda programm nazzjonali jew tal-UE. L-użu ta' 
netwerks tal-broadband mhuwiex l-punt ewlieni ta' din il-proposta, sabiex b'hekk ma xxekkilx il-
programmi nazzjonali jew tal-UE għall-użu tal-broadband fl-Istati Membri.
Dan il-proġett pilota għandu jkollu tul ta' sentejn.
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
In-numru ta' persuni bi bżonnijiet ta' kura d-dar u t-talba għal servizzi ta' eSaħħa qegħdin jiżdiedu madwar l-
UE, speċjalment f'reġjuni rurali. Din hi sfida kbira għas-sistemi tal-kura tas-saħħa. Soluzzjonijiet elettroni 
f'netwerks tal-FTTH jistgħu jipprovdu monitoraġġ u komunikazzjoni regolari għal dawk fil-bżonn. 
Soluzzjonijiet elettroniċi jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż, jikkuraw in-nies, jipprevjenu mard futur, u jħeġġu stil ta' 
ħajja aħjar li jappoġġa l-benesseri. Dan il-proġett pilota jikkonforma bis-sħiħ mal-Pjan ta' Azzjoni Ewropew 
dwar l-eSaħħa u jista' jservi ta' eżempju tajjeb għall-użu ta' soluzzjonijiet prattiċi ta' eSaħħa b'veloċità għolja.

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

Abbozz ta' emenda 6301 === ENVI/6301 ===

Imressqa minn Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-
Ikel

-------------------------------



14

SECTION III — COMMISSION
Żid: 17 03 09

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

17 03 09 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 — Azzjonijiet Ewropej għal ambjent skolastiku b'saħħtu
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Il-"Proġett Pilota - Azzjonijiet Ewropej għal ambjent skolastiku b'saħħtu" jinkludi riċerka kumplessa, u 
riċerka ffokata fuq l-azzjoni dwar is-saħħa tat-tfal u l-ambjent skolastiku. Fosthom – inter alia – analiżi 
tal-effetti tal-materjali ta' kostruzzjoni u ta' prodotti oħrajn fl-iskola, il-kwalità tat-trasport u tal-kwalità 
tal-arja barra fil-viċinanzi tal-iskola u t-tibdil fil-klima, kif ukoll ż-żieda fl-għarfien biex jitnaqqsu r-riskji 
tas-saħħa fost it-tfal.
Objettivi tal-proġett pilota:
Il-proġett pilota hu mfassal biex jevalwa
- l-interrelazzjonijiet profondi bejn il-kwalità tal-arja ta' ġewwa u ta' barra u s-saħħa tat-tfal;
- l-effetti sinifikanti fuq is-saħħa tal-materjali għall-kostruzzjoni tal-iskejjel u ta' prodotti oħrajn użati fl-
iskejjel;
- il-livell ta' kumdità tat-tfal u l-ventilazzjoni tal-bini, sabiex titkompla l-valutazzjoni tal-interrelazzjonijiet 
bejn is-sorsi/kawżi ta' inkwinament u l-impatti tas-saħħa fuq it-tfal; kif ukoll
- il-ġabra ta' sorso fiżiċi, kimiċi u bijoloġiċi tal-inkwinament tal-arja ta' ġewwa.
Fl-analiżi tar-riżulatati tad-dejta dwar ir-riċerka, il-proġett pilota għandu l-għan li
- jabbozza linji gwida li jindirizzaw il-problemi relatati mill-kwalità tal-arja ta' ġewwa, u ukoll bl-
inklużjoni tal-inkwinament ta' barra;
- jevalwa l-effikaċja tal-miżuri meħuda sabiex titjieb is-sitwazzjoni fl-iskejjel.
Data tal-bidu tal-proġett: 01.01.2014
Data tat-tmiem tal-proġett: 31. 12. 2015
Ir-riżultat tal-proġett pilota:
Ir-riżultat tal-proposta attwali għandu jkun il-"Ġabra ta' Għodod għal Skejjel b'Saħħithom fl-Ewropa", 
riżorsa ta' valur li għandha tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-tnaqqis tar-riskji għas-saħħa fost l-
istudenti fl-iskejjel Ewropej. Ir-riżultati tar-riċerka għandhom jikkontribwixxu għal għarfien komprensiv 
ġdid u għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet lokali u lill-iskejjel Ewropej, b'għodod għall-ġestjoni tar-
riskju.
Ir-riżultati tal-istudju komprensiv għandhom jappoġġjaw ukoll l-politika ambjentali u tas-saħħa sabiex it-
tfal tal-lum u l-ġenerazzjonijiet futuri jiġu protetti minn firxa wiesa' ta' sintomi respiratorji u fil-
promozzjoni tas-saħħa u tal-benesseri tul il-ħajja. Il-proġett għandu jikkontribwixxi għal ambjent aħjar u 
għal governanza tas-saħħa billi jiffaċilita l-iskambji ta' esperjenza u l-organizzazzjoni ta' taħriġ għall-
istituzzjonijiet u l-awtoritajiet tal-ambjent u tas-saħħa.
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
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Peress li t-tfal u ż-żgħażagħ jqattgħu l-parti l-kbira tal-ħin tagħhom tul il-ġimgħa fil-binjiet tal-iskejjel, huma 
jinsabu partikolarment vulnerabbli għal problemi relatati mill-kwalità fqira tal-arja fuq ġewwa, li tista' tkun 
partikolarment ta' ħsara fil-każ ta' studenti li jsofru minn allerġiji u minn ażma. Peress li l-2013 hi s-Sena 
Ewropea tal-Arja, hu ta' importanza ewlenija li l-ambjent skolastiku jiġu segwit f'bosta pajjiżi Ewropej u li 
jinħoloq l-għarfien li jgħin biex titjieb il-kwalità tal-arja ta' ġewwa u b'hekk tas-saħħa tat-tfal fl-Ewropa.

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

Abbozz ta' emenda 6300 === ENVI/6300 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Żid: 17 03 77 12

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 77 12 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 — Tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-saħħa: bini ta' għarfien espert u evalwazzjoni ta' 
azzjonijiet.
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Din hi proposta għal proġett pilota li għandu l-għan li jtejjeb il-qsim ta' għarfien u azzjonijiet biex 
jitnaqqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa fl-UE – b'mod partikolari fl-Istati Membri u fir-reġjuni bl-akbar 
bżonnijiet, u għal riċevituri ta' fondi ta' koeżjoni.
Għandu jistabbilixxi netwerk ta' skambju bejn esperti u konsulenti ta' politika madwar l-UE, li jiffoka fuq 
l-appoġġ u t-taħriġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politiki, kif ukoll numru ta' attivitajiet speċifiċi 
li jindirzzaw l-inugwaljanzi fis-saħħa fil-livell nazzjonali u subnazzjonali/reġjonali.
Il-prijoritajiet għan-netwerk għandhom jinkludu b'mod partikolari żvilupp fl-għarfien fi kwistjonijiet 
relatati mal-effikaċja tal-prevenzjoni ta' politiki, differenzi u diskriminazzjoni fl-aċċess għall-kura tas-
saħħa, kif ukoll strateġiji li jtaffu l-fatturi soċjali, ambjentali u ta' imġiba li jikkontribwixxu għall-
inugwaljanzi tas-saħħa.
Il-proġett pilota għandu ukoll jwettaq rieżami u evalwazzjonijiet ta' attivitajiet li jindirizzaw l-
inugwaljanzi fis-saħħa li diġà jirċievu appoġġ mill-fondi strutturali u mill-programmi tal-UE. Attivitajiet 
speċifiċi mwettqa skont dan il-proġett pilota għandhom jiġu definiti wara proċess ta' konsultazzjoni fost l-
Istati Membri involuti u fost il-parteċipanti interessati fil-qasam ta' politika tas-saħħa pubblika u ta' kura 
tas-saħħa.
Dan il-proġett pilota għandu l-għan li jtejjeb s-sensibilità u l-għarfien fi gruppi mira ewlenin għal politika 
dwar l-importanza li jiġu indirizzati l-inugwaljanzi fis-saħħa u l-opportunitajiet biex dan isir, b'mod 
partikolari permezz tal-fondi strutturali. Għandu ukoll jeżamina mill-ġdid u jevalwa azzjonijiet meħuda 
permezz tal-fondi u l-programmi strutturali f'din il-kwistjoni, biex b'hekk ikun promoss l-iżvilupp ta' 
tfassil ta' politika aħjar fil-futur.
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
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Ir-riżoluzzjoni tal-PE dwar l–inugwaljanzi fis-saħħa u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-
inugwaljanzi fis-saħħa COM(2009)567, enfasizzaw l-importanza tad-diskrepanza fis-saħħa bejn u fi ħdan l-
Istati Membri tal-UE. Jeżistu diskrepanzi fl-istennija għall-ħajja bejn l-ogħla gruppi u dawk l-aktar baxxi 
edukatttivi u ta' dħul ta' madwar 5-10 snin f'bosta pajjiżi u ukoll bejn l-Istati Membri u r-reġjuni. It-tnaqqis 
ta' dawn id-diskrepanzi jirrikjedi politiki li jkopru bosta oqsma ta' politika fil-livelli kollha ta' gvern. Filwaqt 
li hemm għarfien tajjeb tal-kawżi ta' inugwaljanzi tas-saħħa, hemm ħafna anqas għarfien dwar kif għandhom 
jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet.

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

Abbozz ta' emenda 6304 === ENVI/6304 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Żid: 17 03 77 12

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Riżerva

Total 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Intestatura:
Proġett pilota — L-iżvilupp ta' strateġiji bbażati fuq l-evidenza għat-titjib tas-saħħa ta' persuni iżolati u 
vulnerabbli
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Madwar l-Istati Membri tal-UE qed tiżdied b'mod qawwi l-okkorrenza ta' mard li ma jitteħidx (NCD). Fl-
istess ħin, aktar u aktar Ewropej qed isibu problemi biex jiffaċċjaw problemi li jitrattaw pereżempju l-
obeżità u s-saħħa mentali. Il-persuni iżolati u vulnerabbli, b'mod speċjali qegħdin jiġġieldu kontra 
nuqqas ta' saħħa. Għalkemm il-kwistjonijiet dwar is-saħħa mhumiex l-istess u għandhom jiġu indirzzati 
b'mod differenti, kemm l-irġiel, kif ukoll in-nisa jsofru minn dan l-iżvilupp.
Fl-2011 il-Kummissjoni ppubblikat rapport komprensiv dwar l-istat tas-saħħa tal-irġiel Ewropej li xehed 
inugwaljanzi importanti bejn is-saħħa tan-nisa u tal-irġiel. Waħda mid-dikjarazzjonijiet ewlenin tar-
rapport hi "It-titjib tas-saħħa tal-irġiel għandu ukoll benefiċċji diretti u indiretti fuq in-nisa u t-tfal." Fl-
2009, il-Kummissjoni ppubblikat rapport simili dwar l-istat tas-saħħa tan-nisa Ewropej.
Jidher li hemm rikonoxximent dejjem akbar tal-fatt li l-problemi tas-saħħa tal-irġiel u tan-nisa 
għandhom jiġu trattati minn aspetti differenti u għalhekk dan il-proġett għandu l-objettivi li ġejjin:
1. Li jiġbor u jevalwa – pereżempju permezz tal-Indikaturi tas-Saħħa tal-Komunità Ewropea (ECHI) – l-
informazzjoni eżistenti dwar id-differenti bejn is-saħħa tal-irġiel u tan-nisa (b'mod partikolari f'dawk 
iżolati u vulnerabbli) fl-Istati Membri parteċipanti u dwar il-prattiki eżistenti biex tkun indirizzata din il-
kwistjoni.
2. Li jżid l-għarfien dwar l-istili ta' ħajja u l-attitudnijiet lejn is-saħħa, prevenzjoni, trattament u 
rijabilitazzjoni individwali (inkluż mentali) ta' persuni iżolati u vulnerabbli u r-raġunijiet għalfejn jidher 
li hemm riluttanza akbar f'dan il-grupp partikolari ta' persuni biex jinbidlu l-istili ta' ħajja u biex tintalab 
l-għajnuna tat-tobba jew ta' servizzi tas-saħħa oħrajn – l-istudji jistgħu jkunu kemm partikolari fuq il-
marba kif ukoll ibbażati fuq il-popolazzjoni.
3. Li janalizza s-sistemi tas-saħħa madwar l-Istati Membri differenti biex jiġu identifikati l-kawżi tan-
nuqqas ta' użu tas-servizzi tas-saħħa mill-gruppi anqas vantaġġjati u x'jista' jsir biex dawn jiġu 
indirizzati.
4. Abbażi tal-evidenza miġbura jiġu żviluppati u ttestjati strateġiji immirati (ġeneru) biex titjieb is-saħħa 
ta' dawn il-persuni, u biex ikun iffaċilitat l-aċċess tagħhom għas-servizzi tas-saħħa u biex jiġu evitati l-
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problemi għas-saħħa.
5. Li jqassam ir-riżultati u l-eżempji tal-aħjar prattika lill-Istati Membri, b'mod partikolari lill-fornituri 
tas-saħħa fis-settur primarju u biex iħeġġeġ l-eżami tar-riżultati
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Solidarjetà fis-Saħħa: Tnaqqis tal-Inugwaljanzi fis-Saħħa fl-UE" 
tindirizza l-problema bl-inugwaljanzi tas-saħħa fl-Istati Membri u jidher li hemm fehim li l-għarfien u l-
implimentazzjoni ta' strateġiji immirati jistgħu jnaqqsu dawn l-inugwaljanzi u jżidu l-kwalità tal-ħajja għall-
individwu. Barra minn hekk għandu joħloq aktar impjiegi. Dan kollu hu rikonoxxut fil-Konklużjonijiet tal-
Kunsill "Il-Patt Ewropew għas-Saħħa Mentali u l-Benesseri", Ġunju 2011.

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

Abbozz ta' emenda 6311 === ENVI/6311 ===

Imressqa minn Zofija Mazej Kukovič, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Żid: 17 03 77 12

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 77 12 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 — L-effett ta' Modalitajiet Divrenzjati ta' Kura ta' Mard Kroniku tal-Kliewi u l-Prattiki ta' 
Trapjant dwar in-Nefqa dwar is-Saħħa u r-Riżultati tal-Pazjenti
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Qasam propost ta' investigazzjoni:
Aktar minn 10% tal-popolazzjoni Ewropea ssoffri minnn mard kroniku tal-kliewi (CKD), b'riskju qawwi 
li din twassal għall-falliment totali tal-kliewi u għaldaqstant għal terapija ta' bdil tal-kliewi – dijalisi jew 
trapjant. L-epidemija dejjem akbar tad-dijabete u ta' mard kardjovaskulari qed ikomplu jkabbru dawn in-
numri. Id-dijalisi tiddependi ħafna fuq ir-riżorsi, u tiswa madwar EUR 40 000 sa EUR 80 000, għal kull 
pazjent, skont il-pajjiż u skont il-metodu li jintuża, filwaqt li t-trapjant tal-kliewi jiswa daqs id-dijalisi fl-
ewwel sena, iżda mbgħad anqas minn 40% ta' dak l-ammont fis-snin ta' wara. Il-pronjosi, inkluż l-
istennija għall-ħajja u l-kwalità tal-ħajja, hi bil-wisq aħjar wara t-trapjant tal-kliewi milli wara d-dijalisi.
Dan il-proġett pilota għandu l-għan li jqabbel, minn perspettiva makro-ekonomika, il-metodi ta' 
trattament differenti għas-CKD fl-Istati Membri Ewropej, bl-investigazzjoni ta' fatturi li jinfluwenzaw l-
għażla tat-trattament (mill-pazjent u mit-tabib) u l-impatt tal-għażla fuq il-baġits għall-kura tas-saħħa. Il-
proġett pilota għandu l-għan li jagħti tweġiba għall-mistoqsija, "Għalfejn hemm varjazzjoni daqstant kbir 
fil-ġestjoni ġenerali tas-CKD fl-Ewropa u kif dawn il-prattiki jistgħu jiġu armonizzati sabiex tkun żgurata 
kwalità ta' kura ndaqs u aħjar, filwaqt li jitnaqqsu l-ispejjeż?"
Fi żminijiet ta' kriżi ekonomika, hu kruċjali li jinstabu mezzi biex titjieb l-effikaċja tas-sistemi għall-kura 
tas-saħħa fl-Istati Membri Ewropej. Attwalment jeżistu żewġ metodi ta' trattament ewlenin għas-CKD: id-
dijalisi u t-trapjant tal-kliewi.



18

Fir-rigward tad-dijalisi, jenħtieġ li ssir valutazzjoni ta' liema tip ta' dijalisi għandha tagħti eżitu aħjar 
minn żewġ perspettivi: l-ewwel għall-pazjent (titjib fil-kwalità tal-ħajja u aċċettazzjoni akbar) u t-tieni, 
mill-aspett tal-ekonomija tas-saħħa.
Fir-rigward tat-trapjant tal-kliewi, dan it-tip ta' trattament ma jintużax biżżejjed metq mqabbel mad-
dijalisi, għalkemm dan jippermetti kwalità tal-ħajja ħafna aħjar u aktar kost-effikaċi. Għaldaqstant hu 
importanti li ssir valutazzjoni tal-prattiki organizzattivi nazzjonali differenti li għandhom rwol li 
jiffaċilitaw it-trapjant (jiġifieri politiki differenti dwar id-donazzjoni tal-organi, sistemi differenti ta' 
kunsens tad-donaturi, l-eżistenza ta' koordinaturi tat-trapjant, ftehimiet bilaterali jew multilaterali għall-
iskambju transkonfinali ta' organi bejn Stati Membri, eċċetera), sabiex ikunu identifikati l-fatturi li 
jaffettwaw l-għażla ta' trattament u l-prattiki li fl-aħħar mill-aħħar għandhom impatt sinifikanti fuq iż-
żminijiet ta' stennija għal trapjant.
Id-differenzi fil-politiki tad-donaturi jaffettwaw bil-kbir iż-żminijiet ta' stennija għat-trapjant u ż-żminijiet 
ta' stennija twal għad-dijalisi u għandhom effetti negattivi immens fuq il-kandidati għat-trapjant tal-
kliewi:
1) Huma jesperjenzaw rata akbar ta' mewt waqt li l-pazjent ikun f'dijalisi meta mqabbel mar-rata ta' 
sopravivenza bi trapjant.
2) Aktar ma jitwal iż-żmien ta' stennija fuq dijalisi, anqas ikun is-suċċess tat-trapjant u anqas tkun ir-rata 
ta' sopravivenza tal-pazjent.
3) Fl-aħħar nett in-nefqa tad-dijalisi hi ħafna aktar għolja minn dik assoċjata ma' trapjant tal-kliewi li 
jiffunzjona, għaldaqstant aktar ma jkun iż-żmien ta' stennija għad-dijalisi, akbar hi n-nefqa totali.
Dawn il-fatturi kollha mhux biss għandhom impatt sinifikanti fuq l-aċċess għat-trapjant iżda ukoll fuq in-
nefqa globali għat-trattament tas-CKD. Għalhekk, hu essenzjali li tinġabar l-informazzjoni meħtieġa 
dwar l-impatt tagħhom fuq l-eżitu tat-trattament finali, kemm f'termini ta' kwalità ta' kura tas-saħħa u 
tal-kost-effiċjenza.
Attwalment, xi Stati Membri Ewropej huma organizzati aħjar minn oħrajn fir-rigward tat-trattament tad-
dijalisi u tat-trapjant tal-kliewi. Waħda mir-raġunijiet hi li bosta pajjiżi tal-UE ħolqu kollaborazzjoni mill-
qrib u koordinata permezz ta' netwerks speċjalizzati bħall-Eurotransplant u l-Scandiatransplant.
Dan il-proġett għandu l-għan li jevalwa s-sitwazzjoni fl-Istati Membri tal-UE, permezz tal-qsim u bini ta' 
kompetenza esperta u dejta mill-inizjattivi u r-reġistri eżistenti. B'żieda ma' dan il-proġett għandu 
jikkunsidra l-ħidma mwettqa fil-qafas ta' proġetti oħrajn f'dan il-qasam, bħall-EULID, ELIPSY u l-
Ftehim għal Azzjoni Konġunta li jiffoka fuq id-donazzjoni ħajja.
Billi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki tas-saħħa, inkluż politiki ta' donazzjoni, politiki ta' 
allokazzjoni, u politiki dwar listi ta' stennija huma magħmulin mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, il-
proġett jipprevjedi l-involviment ta' dawn l-awtoritajiet fil-konsorzju ta' koordinament flimkien mas-
soċjetajiet professjonali, universitajiet u organizzazzjonijiet tal-pazjenti. Il-proġett pilota għandu ukoll 
jsejjaħħ għal kooperazzjoni u informazzjoni esperta minn organizzazzjonijiet speċjalizzata bħas-Soċjetà 
Ewropea għat-Trapjant tal-Organi (ESOT) u l-Organizzazzjoni ta' Koordinaturi tat-Trapjanti Ewropej 
(ETCO).
Riżultati mistennija:
Fil-qosor, l-investigazzjoni ta' fatturi diversi li jinfluwenzaw l-għażla ta' metodi ta' trattament tas-CKD 
għall-pazjenti tal-kliewi u tal-prattiki organizzattivi differenti li għandhom rwol fl-iffaċilitar tat-trattament 
tal-kliewi, għandha tgħin biex ikunu implimentati prattiki ta' trattament aħjar u aktar kost-effikaċi tal-
mard tal-kliewi fl-Istati Membri tal-UE.
Il-mira ġenerali tal-proġett hi li tingħata deskrizzjoni globali tal-metodi ta' trattament differenti u tal-
fatturi li jinfluwenzaw l-għażla tal-prattiki tal-metodi fl-Istati Membri. L-għan aħħari għandu jkun li r-
riżultati tal-proġett jintużaw biex ikunu armonizzati t-trattamenti għall-mard tal-kliewi fl-aħħar stadju u 
biex titjieb id-disponibilità ta' trapjant madwar l-Istati Membri filwaqt li fl-istess ħin titnaqqas in-nefqa 
għall-kura tas-saħħa u titjieb il-kwalità tal-kura.
Hu mistenni li xi Stati Membri jipparteċipaw fil-proġett ikunu jistgħu jużaw dan il-proċess bħala pass 
intermedju għall-implimentazzjoni b'suċċess tad-Direttiva 2010/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
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Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 dwar l-istandards ta' kwalità u sigurtà tal-organi umani previsti għat-trapjant 
u tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għad-Donazzjoni u t-Trapjant tal-Organi.
Data tal-bidu tal-proġett: Ġunju 2014.
Data tat-tmiem tal-proġett: Ġunju 2016.
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Pjan ta' Azzjoni dwar id-Donazzjoni u t-Trapjant tal-Organi (2009-2015): Kooperazzjoni msaħħa bejn l-
Istati Membri, 8 ta' Diċembru 2008.
Direttiva 2010/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010, dwarl-istandards ta' kwalità 
u s-sigurtà tal-organi umani maħsuba għat-trapjant.
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar d-Donazzjoni u t-Trapjamt tal-Organi, 7 ta' Diċembru 2012
DIRETTIVA TA' IMPLIMENTAZZJONI tal-KUMMISSJONI 2012/25/UE tad-9 ta' Ottubru 2012 li 
tistipula proċeduri ta' informazzjoni għall-iskambju bejn l-Istati Membri ta' organi umani previsti għat-
trapjant.

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

Abbozz ta' emenda 6314 === ENVI/6314 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Żid: 17 03 77 12

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Riżerva

Total 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Intestatura:
Proġett pilota — fattibilità u sostenibilità fit-tul ta' netwerk ta' sorveljanza pan-Ewropew għas-sejbien 
bikri ta' thedid ġdid f'allerġiji
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Dan il-proġett pilota għandu l-għan li jipprova s-sostenibilità fuq il-perjodu twil tan-netwerk ta' 
sorveljanza Pan-Ewropew għas-sejbien bikri ta' theddid ġdid fl-allerġiji, flimkien mal-objettivi għal 
perjodu twil ta' żmien ta' dan in-Netwerk:
1. Il-ħolqien ta' bażi ta' dejta ċentali, il-ġbir ta' dejta (fuq il-livell ta' pajjiż individwali u fil-livell tal-UE 
kollha), l-analiżi u l-pubblikazzjoni regolari tad-dejta.
2. L-identifikazzjoni ta' tendenzi ġodda f'mard allerġiku li jittieħed, qabel ma dawn isiru problema serja 
għas-saħħa pubblika li tista' toħloq piż addizzjonali fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa Ewropej.
3. Ir-rappurtar lil min jieħu deċiżjonijiet dwar politika u t-twissija f'ħin xieraq dwar allerġiji ġodda meta 
jkun hemm bżonn li tittieħed azzjoni.
4. Il-bini ta' sistema sostenibbli ta' għarfien aħjar, li tibda fl-iskejjel, sabiex jitnaqqas il-piż tal-allerġiji 
fuq is-soċjetà.
Azzjonijiet:
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1. Il-valutazzjoni tas-sistemi nazzjonali attwali għas-sorveljanza tal-allerġiji li tista' tkun marbuta man-
netwerk ta' sorveljanza,
2. L-inklużjoni tal-infrastruttura li diġà teżisti ta' aktar minn 100 ċentru tal-Allerġiji, li tkopri l-Unjoni 
Ewropea kollha kemm hi, Dan in-netwerk ilu jiffunzjona għal aktar minn 7 snin u għadu qiegħed 
jespandi, b'konferma tas-sostenibilità tal-proġett.
3. L-użu ta' serje standardizzata ta' allerġeni inalaturi u tal-ikel (b'kunsiderazzjoni tad-diversità reġjonali) 
f'100 ċentru għall-pazjenti kollha u biex din l-attività tixtered mal-UE kollha kemm hi. Dan jippermetti l-
monitoraġġ konsistenti ta' tendenzi allerġeniċi fil-pazjenti skont metodu standardizzat.
4. L-użu fi studju pilota ta' grupp ta' pazjenti, imsejħa "reporters" għall-monitoraġġ konsistenti ta' 
allerġija f'ċentri partikolari bl-użu tat-teknoloġija tal-internet u tat-telefonija intelliġenti (netwerk ta' 
sorveljanza aeroallerġeniku).
5. Ir-rappurtar ta' każijiet ta' allerġiji mhux magħrufa fil-qasam ta' allerġiji inhalanti, ta' ikel, mediċini 
jew ta' kuntatt, f'bażi ta' dejta ċentrali, għas-sejbien bikri ta' allerġeni ġodda li jidħlu fl-UE.
6. Id-distribuzzjoni tar-riżultati lil dawk li jieħdu deċiżjonijiet dwar il-politika, il-professjonisti għall-kura 
tas-saħħa u l-pubbliku in ġenerali.
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Aktar minn 30% tal-popolazzjoni Ewropea ssofri minn allerġiji u hemm żieda f'din it-tendenza. Allerġeni 
ġodda jevolvu b'mod rapidu minħabba bidliet fil-klima, tniġġis tal-arja u tibdil fl-imġiba nutrittiva. 
Attwalment ma jeżisti l-ebda netwerk ta' sorveljanza fl-Ewropa li jimmonitorja u jwissi lil min jieħu d-
deċiżjonijiet ta' politika dwar dawn it-tendenzi ġodda fl-allerġiji, filwaqt li hemm żieda sinifikanti fl-ispejjeż 
soċjo-ekonomiċi marbutin ma' mard allerġiku li jittieħed jew mhux trattat tajjeb u fiż-żieda fin-numru ta' 
ġranet ta' skola u ta' ħidma mitlufa.

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

Abbozz ta' emenda 6305 === ENVI/6305 ===

Imressqa minn Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston 
Franco, Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Żid: 34 01 05

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid
Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet

34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Riżerva

Total 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Intestatura:
Proġett pilota — Użu effikaċi tal-Finanzjament għall-Klima tal-UE: l-użu tat-toroq bħala indikatur ta' 
prestazzjoni bikri għall-proġett REDD+
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
L-UE impenjat riżorsi sinifikanti; Ipprovdiet inċentivi pożittivi għall-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sabiex 
inaqqsu l-emissjonijiet mid-Deforestazzjoni u d-Degradazzjoni tal-foresti permezz tar-REDD+. L-UE 
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għandha l-akbar sehem ta' finanzjament tal-programm, anke meta jitqiesu l-kontributi mill-Istati Membri 
individwali tagħha.
Evalwazzjonijiet bikrin jissuġġerixxu li n-nuqqas ta' metodoloġiji komuni u ta' riżorsi suffiċjenti (umani, 
tekniċi u finanzjarji) għal previżjoni, kejl, rappurtar, verifika u tqabbil (FMRVC) tal-emissjonijiet tal-
foresta fuq perjodu ta' żmien u bejn il-pajjiżi bħala punt dgħajjef ewlieni tar-REDD+.
Dan il-Proġett Pilota jipproponi l-użu tat-toroq eżistenti u tal-espansjoni għall-aċċessibilità, bil-ftuħ ta' 
toroq ġdda, bħala indikatur ta' prestazzjoni bikri, għal proġetti li għandhom l-għan li Jnaqqsu (l-
emissjonijiet mill-Gassijiet b'Effett ta' Serra) d-Deforestazzjoni (REDD+) u li jsaħħu l-Infurzar, il-
Ġestjoni u l-Kummerċ tal-Liġi dwar il-Foresti (FLEGT). Fl-istess ħin dan il-Proġett Pilota għandu l-għan 
li jintegra l-informazzjoni dwar l-aċċessibilità (pereżempju netwerk ta' toroq) f'metodoloġiji FMRVC 
armonizzati bħala mezz biex titjieb l-effikaċja u l-affidabilita tar-rappurtar tar-REDD+, biex b'hekk 
jitħejja r-reġim klimatiku post 2020, li għandu jintlaħaq ftehim dwaru fil-COP-21 UNFCCC f'Pariġi, 
f'Diċembru 2015.
F'żoni tropikali, id-dejta mis-satellita u mill-art tindika li l-ftuħ ta' triq ġdida minn foresta ġeneralment 
twassal għall-bini ta' toroq sekondarji (pavimentati jew le) li jikkawżaw aktar degradazzjoni u 
deforestazzjoni (konverżjoni għall-agrikoltura jew ranching). Rapporti xjentifiċi jaqblu fuq il-fatt l-
maġġoranza tad-deforestazzjoni, frammentazzjoni u degradazzjoni tal-foresti sseħħ f'"żona ta' riskju" 
madwar netwerks ta' infrastruttura jew aċċess.
Għaldaqstant il-bini ta' toroq ġodda hu mhux biss kawża ta' aktar deforestazzjoni u ta' degradazzjoni tal-
foresta, iżda hu ukoll indikatur effikaċi tal-possibilità ta' emissjonijiet tal-foresta u telf tal-bijodiversità. 
Jistgħu jinħolqu "Mapep ta' Żoni mingħajr Toroq" mill-informazzjoni spazjali, inklużi t-toroq, u 
korrisposta b'mapeo aġġornati tal-foresta sabiex issir valutazzjoni bikrija tal-impatti tal-politiki settorjali 
tal-UE u tal-effikaċja tal-attivitajiet REDD+ li jappoġġjaw. Jista' jikkontribwixxi ukoll għal mira 
strateġika tal-UE misluta mill-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika. Sal-2020, ir-rata ta' telf 
tal-ħabitats naturali kollha, inkluż il-foresti għandha mill-anqas titnaqqas bin-nofs u fejn fattibli tinġieb 
fix-xejn, u b'hekk id-degradazzjoni u l-frammentazzjoni jitnaqqsu b'mod sinifikanti.
Il-valutazzjoni tal-impatt tal-espansjoni tal-aċċessibilità tista' tgħin il-kejl tal-prestazzjoni tal-ħames 
attivitajiet inklużi fir-REDD+ (deforestazzjoni, degradazzjoni tal-foresta, konservazzjoni, ġestjoni, tisħiħ 
tal-istokk tal-karbonju mill-foresta). B'żieda ma' dan, l-ippjanar għat-toroq hi għodda strateġika 
rikonoxxuta li tista' tintuża kemm mid-donaturi u mill-benefiċjarji tal-iskema REDD+ u hu marbut mal-
mexxejja internazzjonali tad-deforestazzjoni (inkluż l-importazzjonijiet tal-UE).
Il-Proġett Pilota u l-approprjazzjoni relatata għandhom jikkontribwixxu l-forniment u biex tkun kopruta 
n-nefqa ta':
- il-ħolqien ta' mappa globali aġġornata ta' żoni mingħajr toroq f'reġjuni foresta, b'enfasi fuq il-foresti 
tropiċi (abbażi tal-aħjar dejta spazjali disponibbli u tal-aħjar immaġni mis-satellita). Dawn il-maperp 
għandhom ikunu magħmula disponibbli għall-pubbliku fuq sit elettroniku apposta,
L-iżvilupp ta' mudell ta' previżjoni ta' deforestazzjoni u ta' degradazzjoni tal-foresta abbżi tal-eżistenza u 
tal-iżvilupp previst ta' toroq f'żoni prijoritarji,
It-tfassil tal-fuljett dwar il-politika fir-rigward tal-impati tal-politiki settorjali tal-UE (pereżempju 
infrastruttura, agrikoltura u estrazzjoni mill-minjieri u degradazzjoni tal-foresta,
Il-preżentazzjoni tal-informazzjoni msemmija aktar kmieni f'workshops u sinpożji (speċjalment bħala 
avvenimenti sekondarji tul il-UNFCCC u CBD COPs) u t-tqassim tal-materjal rilevanti.
Bażi ġuridika:
Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
L-UE tappoġġja bosta objettivi globali relatati mal-foresti sal-2020 u l-iktar sal-2030:
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- Tnaqqas, twaqqaf u treġġa' lura t-telf globali ta' kopertura ta' foresti,
- Tnaqqas bin-nofs ir-rata ta' telf tal-ħabitats naturali kollha, inkluż il-foresti u jekk fattibbli ġġibhom fix-
xejn, kif ukoll tnaqqis tad-degradazzjoni u tal-frammentazzjoni,
- Tisħiħ tar-reżiljenza tal-ekosistaema u l-kontribut għall-bijodiversità tal-istokks tal-karbonju permezz tar-
riforestazzjoni ta' mill-anqas 15% ta' ekosistemi degradati, biex b'hekk jikkontribwixxi biex tittaffa l-bidla u 
l-adattazzjoni tal-klima,
- Telimina, tnaqqas gradwalment jew tirriforma l-inċentivi, inkluż dawk is-sussidji li huma ta' ħsara għall-
bijodiversità.

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

Abbozz ta' emenda 6315 === ENVI/6315 ===

Imressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-
Ikel

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Żid: 34 02 77 02

Baġit 2013 Abbozz tal-baġit 2014 Il-pożizzjoni tal-Kunsill 2014 Differenza Ammont ġdid

Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet Impenji Ħlasijiet
34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000

Riżerva

Total 800 000 800 000 800 000 800 000

Intestatura:
Proġett Pilota — Tħaddir tal-bliet –Aktar għarfien biex il-popolazzjoni tkun imħeġġa tadatta id-djar 
privati u l-madwar għat-tendenzi tat-tibdil fil-klima
Kummenti:
Żid it-test li ġej:
Tinħoloq il-linja baġitarja li jmiss (PP). Proġett pilota li jħeġġeġ lill-popolazzjoni tadatta d-djar u ż-żoni 
tal-madwar għat-tibdil fil-klima blu-użu ta' soluzzjonijiet ġodda jew tradizzjonali.
Wara l-valutazzjoni tal-Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, 
skont il-limiti tal-pjaneti tagħna", waħda mill-prijoritajiet hi li titqajjem "kuxjenza dwar l-importanza tal-
ambjenti naturali fiż-żoni urbani u l-konservazzjoni tal-bijodiversità permezz ta' azzjonijiet bħall-
introduzzjoni mill-ġdid tan-natura fl-ambjent urban". F'dan il-kuntest, ir-rwol tal-prattiki kollha għat-
tħaddir tal-binjiet u taż-żoni tal-madwar, ir-rwol tan-natura, bħas-siġar u elementi oħrajn jista' 
jirrappreżenta azzjoni importanti biex l-ambjent urban jiġi adattat aħjar għat-tibdil fil-klima.
Dan il-proġett pilota għat-tħaddir tal-bliet, għandu l-għan li jqajjem kuxjenza fost il-popolazzjoni għall-
adattament tad-djar u taż-żoni tal-madwar għall-kesħa u għas-sħana, bl-użu ta' tekniki u prattiki 
tradizzjonali u teknoloġiji ġodda, sabiex jingħata appoġġ lill-bidla lejn ekonomija b'livell baxx ta' 
karbonju u lejn ambjent urban sostenibbli f'perspettiva ta' perjodu medju jew twil ta' żmien. Dawn il-
prattiki individwali jistgħu jwasslu għat-tħaddir tal-belt kollha u għal reżistenza akbar tal-binjiet u ta' 
mkejjen pubbliċi għal- varjazzjonijiet ta' temperatura u biex jiġu stimolati l-flussi tal-arja.
Stadji tal-proġett:
- Il-ġbir ta' informazzjoni fl-Istati Membri dwar is-soluzzjonijiet tradizzjonali u l-aħjar prattiki li huma 
applikati primarjament fil-pajjiżi tan-nofsinhar biex ikessħu d-djar u l-imkejjen pubbliċi;
- L-involviment tal-atturi, komunitajiet, awtoritajiet u diversi parteċipanti interessati lokali.
- L-analiżi tal-aħjar prattika u riżultati pożittivi;
- Il-ħolqien ta' proġetti mudell lokali u reġjonali li jħeġġu lill-popolazzjoni tittrasforma d-djar.
- Ir-rakkomandazzjonijiet u r-riżultati għandhom ikunu disponibbli b'mod pubbliku b'mod diġitali
Bażi ġuridika:
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Żid it-test li ġej:
Proġett bi prova skont it-tifsira tal-Artikolu 49(6), tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2992, p. 1).
Ġustifikazzjoni:
Teżisti ħafna mir-riċerka tal-pajjiżi tat-Tramuntana dwar it-tisħin u dwar problemi oħrajn li jikkonċernaw il-
kondizzjonijiet klimatiċi tagħhom, iżda hemm ftit li xejn għarfien dwar soluzzjonijiet integrali fil-pajjiżi tan-
nofsinhar fir-rigward tal-ħabitat tal-binjiet, ir-rwol ta' gardening houses u tal-applikazzjoni ta' soluzzjonijiet 
tradiżżjonali ta' kostruzzjoni kif insibu fl-arkitettura kollha tal-bliet Mediterranji, kif ukoll prattiki applikati 
biex tkun preservata l-varjazzjoni tat-temperatura u biex jitnaqqas il-bżonn għall-enerġija.


