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*** Proċedura ta’ approvazzjoni
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***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0874),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0498/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta' April 
20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-...2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 
l-Enerġija u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva hu biss 

                                               
1 ĠU C, 0, 0.0.0000, p. 0.
2 ĠU C, 0, 0.0.0000, p. 0.
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indikazzjoni għall-awtorità leġiżlattiva u 
ma jistax jiġi stabbilit sakemm jintlaħaq 
qbil rigward il-proposta għal regolament 
li tistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
multiannwali għas-snin 2014-2020;

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
 Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-esperjenza tal-programm LIFE+ 
uriet li l-użu tal-finanzjament disponibbli 
LIFE kien inugwali ħafna bejn l-Istati 
Membri differenti, minkejja l-
mekkaniżmu ta’ allokazzjonijiet 
nazzjonali indikattivi. Għandu jingħata l-
aċċess għall-fondi, l-assistenza speċifika u 
l-bini tal-kapaċità lill-Istati Membri bl-
akbar diffikultajiet f’dan ir-rigward, 
speċjalment permezz ta’ sistema ta’ punti 
ta’ kuntatt nazzjonali u reġjonali u 
servizzi konsultattivi provduti minn 
benefiċjarji ta’ proġetti li ġew magħżula. 
Is-solidarjetà u l-qsim tal-isforzi tal-
Unjoni m’għandhomx jiġu riflessi 
permezz tal-allokazzjoni tal-ishma 
baġitarji u b’hekk jikkompromettu l-
kwalità tal-proġett, iżda permezz ta’ 
għajnuna mmirata u l-għoti ta’ punti 
addizzjonali ta’ mertu għal reġjuni bi 
bżonnijiet partikolari relatati mal-ambjent 
jew klimatiċi.  L-Istati Membri infushom 
jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikati 
għaż-żieda fl-użu tal-finanzjament LIFE 
billi jsaħħu s-sistema tagħhom ta’ punti 
ta’ kuntatt nazzjonali jew reġjonali, billi 
jappoġġaw it-tħejjija tal-proġetti u 
jistabbilixxu fondi ambjentali jew 
mekkaniżmi oħra biex jiżguraw id-
disponibbiltà tal-fondi korrispondenti.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
 Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Is-solidarjetà għandha tieħu wkoll il-
forma ta’ disseminazzjoni wiesgħa u 
kontinwa tar-riżultati tal-proġetti sabiex l-
Istati Membri u r-reġjuni b’inqas proġetti 
jibbenefikaw mit-tagħlim u t-teknoloġiji 
jew mill-proċeduri li ġew żviluppati minn 
proġetti magħżula. Il-proġetti LIFE 
għandhom, għalhekk, jagħtu importanza 
partikolari lill-attivitajiet ta’ networking u 
għad-disseminazzjoni tar-riżultati tal-
proġett, u għandhom jagħtu pariri lill-
partijiet interessati lil hinn min-network 
LIFE. Il-Kummissjoni għandha tkompli 
ssaħħaħ l-attivitajiet tagħha dwar id-
disseminazzjoni mmirata tar-riżultati tal-
proġetti fi ħdan u lil hinn min-network 
LIFE, b’attenzjoni speċjali fuq l-Istati 
Membri b’użu baxx ta’ fondi LIFE. 

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
 Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minħabba l-karatteristiċi u d-daqs 
tiegħu, il-Programm LIFE ma jistax isolvi 
l-problemi ambjentali u klimatiċi kollha. 
Aktar minn hekk, l-objettiv tiegħu għandu 
jkun li jikkatalizza bidliet fl-iżvilupp u fl-
implementazzjoni tal-politika billi 
jipprovdi u jiddissemina soluzzjonijiet u l-
aħjar prassi biex jintlaħqu l-għanijiet 

(5) Minħabba l-karatteristiċi u d-daqs 
tiegħu, il-Programm LIFE ma jistax isolvi 
l-problemi ambjentali u klimatiċi kollha. 
Aktar minn hekk, l-objettiv tiegħu għandu 
jkun li jikkatalizza bidliet fl-iżvilupp u fl-
implementazzjoni tal-politika billi 
jipprovdi u jiddissemina soluzzjonijiet u l-
aħjar prassi biex jintlaħqu l-għanijiet 
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ambjentali u klimatiċi. ambjentali u klimatiċi. F’dan l-isforz 
tiegħu, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-Programm ta’ 
Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni. Fir-
riżoluzzjoni tal-20 ta’ April 2012 dwar ir-
rieżami tas-sitt Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali u l-istipular tal-prijoritajiet 
għas-seba’ Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali – Ambjent aħjar għall-ħajja 
aħjar1, il-Parlament Ewropew enfasizza li 
l-Programmi ta’ Azzjoni Ambjentali 
jikkontribwixxu biex jiżguraw il-
koordinazzjoni meħtieġa forst id-diversi 
politiki tal-Unjoni u jqis li, fid-deċenju li 
jmiss, se jkun aktar kruċjali li l-
kwestjonijiet ambjentali jiġu indirizzati 
b’approċċ aktar koerenti u integrat li jqis 
il-konnessjonijiet bejniethom u li jimla l-
ispazji li jibqa’, inkella jista’ jirriżulta 
dannu irreversibbli. Il-Parlament 
Ewropew enfasizza wkoll li s-seba' 
Programm ta’ Azzjoni Ambjentali għandu 
jipprovdi qafas tajjeb li jiżgura 
finanzjament adegwat, inkluż għall-
innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp u li l-
objettivi ambjentali finanzjarji, f'sinerġija 
ma' LIFE, u li jintegraw b'mod sħiħ il-
ħarsien ambjentali, għandhom ikunu 
parti importanti mill-qafas finanzjarju 
multiannwali li jmiss, mir-riforma tal-
Politika Agrikola Komuni (PAK), u l-
Politika tas-Sajd Komuni (PSK), mill-
Politika ta' Koeżjoni u l-Orizzont 2020; 
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en



PR\901913MT.doc 9/51 PE489.483v01-00

MT

Emenda 5

Proposta għal regolament
 Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament jistabbilixxi, għad-
durata kollha tal-Programm LIFE, pakkett 
finanzjarju ta’ EUR 3 618-il miljun li 
jkollu r-referenza primarja, skont it-tifsira 
tal-punt 17 tal-Proposta tal-Kumissjoni 
għal Ftehim Interistituzzjonali tas-
29 ta’ Ġunju 2011 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji marbuta mal-baġit 
fir-rigward ta’ ġestjoni finanzjarja soda, 
għall-awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali. 

(6) Dan ir-Regolament jistabbilixxi, għad-
durata kollha tal-Programm LIFE, pakkett 
finanzjarju ta’ EUR [...] miljun li jkollu r-
referenza primarja, skont it-tifsira tal-
punt 17 tal-Proposta tal-Kumissjoni għal 
Ftehim Interistituzzjonali tas-
29 ta’ Ġunju 2011 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji marbuta mal-baġit 
fir-rigward ta’ ġestjoni finanzjarja soda, 
għall-awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali. 

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
 Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-rekwiżiti ambjentali u klimatiċi 
għandhom ikunu integrati f'politiki u 
attivitajiet tal-Unjoni Il-Programm LIFE 
għandu għalhekk jikkomplementa 
programmi ta' finanzjament oħra tal-
Unjoni, inkluż il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, u 
Orizzont 2020. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw din il-
komplementarjetà fil-livelli kollha. Fil-
livell tal-Unjoni, il-komplementarjetà 
għandha tiġi żgurata billi tiġi stabbilita 
kooperazzjoni strutturata bejn il-Programm 

(10) Ir-rekwiżiti ambjentali u klimatiċi 
għandhom ikunu integrati f'politiki u 
attivitajiet tal-Unjoni Il-Programm LIFE 
għandu għalhekk jikkomplementa 
programmi ta' finanzjament oħra tal-
Unjoni, inkluż il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, u 
Orizzont 2020. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw din il-
komplementarjetà fil-livelli kollha. Fil-
livell tal-Unjoni, il-komplementarjetà 
għandha tiġi żgurata billi tiġi stabbilita 
kooperazzjoni strutturata bejn il-Programm 
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LIFE u programmi ta' finanzjament tal-
Unjoni b'immaniġġjar konġunt fil-Qafas 
Strateġiku Komuni, partikolarment biex 
jiġi promoss il-finanzjament tal-attivitajiet 
li jikkomplimentaw il-Proġetti Integrati 
jew jiġi sostnut l-użu ta’ soluzzjonijiet, 
metodi u approċċi żviluppati fi ħdan il-
Programm LIFE. Il-Programm LIFE 
għandu wkoll jinkoraġġixxi l-introduzzjoni 
tar-riżultati ta' riċerka u innovazzjoni 
b'rabta mal-ambjentali u l-klima ta’ 
Orizzont 2020. Fi ħdan dan il-kuntest 
għandu joffri opportunitajiet ta’ 
kofinanzjament għal proġetti b’benefiċċji 
ambjentali u klimatiċi cari sabiex jiġu 
żgurati sinerġiji. Il-koordinazzjoni hija 
meħtieġa sabiex jiġi evitat finanzjament 
doppju. 

LIFE u programmi ta' finanzjament tal-
Unjoni b'immaniġġjar konġunt fil-Qafas 
Strateġiku Komuni, partikolarment biex 
jiġi promoss il-finanzjament tal-attivitajiet 
li jikkomplimentaw il-Proġetti Integrati 
jew jiġi sostnut l-użu ta’ soluzzjonijiet, 
metodi u approċċi żviluppati fi ħdan il-
Programm LIFE. Biex jiggarantixxi ċ-
ċarezza legali u l-fattibilità prattika tal-
Proġetti Integrati LIFE, il-kooperazzjoni 
bejn il-fondi l-oħra tal-Unjoni u l-Proġetti 
Integrati għandha tkun espliċitament 
prevista fir-Regolament 
(UE) Nru .../…[Ir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni]1. Għandhom 
jitwaqqfu arranġamenti speċifiċi biex tiġi 
stabbilita kooperazzjoni fi stadju bikri, 
sabiex il-vantaġġi tal-Proġetti Integrati 
jitqiesu matul it-tħejjija tal-kuntratti ta' 
sħubija u l-programmi operattivi jew il-
programmi dwar l-iżvilupp rurali. Il-
Programm LIFE għandu wkoll 
jinkoraġġixxi l-introduzzjoni tar-riżultati ta' 
riċerka u innovazzjoni b'rabta mal-
ambjentali u l-klima ta’ Orizzont 2020. Fi 
ħdan dan il-kuntest għandu joffri 
opportunitajiet ta’ kofinanzjament għal 
proġetti b’benefiċċji ambjentali u klimatiċi 
cari sabiex jiġu żgurati sinerġiji. Il-
koordinazzjoni hija meħtieġa sabiex jiġi 
evitat finanzjament doppju.
_______________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-twaqqif u t-treġġigħ lura tat-telf tal-
bijodiversità u t-titjib fl-effiċjenza fl-użu 

(11) It-twaqqif u t-treġġigħ lura tat-telf tal-
bijodiversità u t-titjib fl-effiċjenza fl-użu 
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tar-riżorsi, flimkien mal-indirizzar tal-
preokkupazzjonijiet b'rabta mal-ambjent u 
s-saħħa, jibqgħu l-isfidi ewlenin għall-
Unjoni. Dawn l-isfidi jeħtieġu sforzi ikbar 
fil-livell tal-Unjoni biex jiġu pprovduti 
soluzzjonijiet u l-aħjar prattiki li jgħinu 
jinkisbu l-miri tal-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Ewropa 2020: strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv "(minn hawn 'il quddiem "L-
Istrateġija Ewropa 2020"). Barra minn 
hekk, governanza mtejba, partikolarment 
permezz tas-sensibilizzazzjoni u l-
involviment tal-partijiet konċernati, hija 
essenzjali għall-ilħuq tal-objettivi 
ambjentali. Għalhekk is-sottoprogramm 
għall-Ambjent għandu jkollu tliet oqsma 
prijoritarji għall-azzjoni: Ambjent u 
Effiċjenza fir-Riżorsi, Bijodiversità, u 
Governanza Ambjentali u Informazzjoni. 
Ghandu jkun possibbli għall-proġetti 
ffinanzjati mill-Programm LIFE li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi ta' iktar minn wieħed minn dawn 
l-oqsma prijoritarji u li jinvolvu l-
parteċipazzjoni ta' iktar minn Stat Membru 
wieħed. 

tar-riżorsi, flimkien mal-indirizzar tal-
preokkupazzjonijiet b'rabta mal-ambjent u 
s-saħħa, jibqgħu l-isfidi ewlenin għall-
Unjoni. Dawn l-isfidi jeħtieġu sforzi ikbar 
fil-livell tal-Unjoni biex jiġu pprovduti 
soluzzjonijiet u l-aħjar prattiki li jgħinu 
jinkisbu l-miri tal-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Ewropa 2020: strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv "(minn hawn 'il quddiem "L-
Istrateġija Ewropa 2020"). Barra minn 
hekk, governanza mtejba, partikolarment 
permezz tas-sensibilizzazzjoni u l-
involviment tal-partijiet konċernati, hija 
essenzjali għall-ilħuq tal-objettivi 
ambjentali. Għalhekk is-sottoprogramm 
għall-Ambjent għandu jkollu tliet oqsma 
prijoritarji għall-azzjoni: Ambjent u 
Effiċjenza fir-Riżorsi, Natura u 
Bijodiversità, u Governanza Ambjentali u 
Informazzjoni. Ghandu jkun possibbli 
għall-proġetti ffinanzjati mill-Programm 
LIFE li jikkontribwixxu għall-kisba tal-
objettivi speċifiċi ta' iktar minn wieħed 
minn dawn l-oqsma prijoritarji u li jinvolvu 
l-parteċipazzjoni ta' iktar minn Stat 
Membru wieħed. 

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "L-assigurazzjoni 
ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: 
strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-
2020" (minn hawn 'il quddiem "L-
Istrateġija tal-Unjoni għall-Bijodiversità 
sal-2020") stabilixxiet miri biex twaqqaf u 

(13) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "L-assigurazzjoni 
ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: 
strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-
2020" (minn hawn 'il quddiem "L-
Istrateġija tal-Unjoni għall-Bijodiversità 
sal-2020") stabilixxiet miri biex twaqqaf u 
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treġġa' lura t-telf tal-bijodiversità. Dawn il-
miri jinkludu fost oħrajn, l-
implementazzjoni sħiħa tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u d-Direttiva 
2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, kif 
ukoll iż-żamma u r-restawr tal-ekosistemi u 
tas-servizzi tagħhom. Il-Programm LIFE 
għandu jikkontribwixxi biex jinkisbu dawk 
il-miri. Għalhekk, il-qasam prijoritarju 
Bijodiversità għandu jiffoka fuq l-
implementazzjoni u l-immaniġjar tan-
netwerk ta’ Natura 2000 stabilit bid-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, 
partikolarment fir-rigward tal-Oqfsa ta’ 
Azzjoni Prijoritizzata previsti fl-Artikolu 8 
tal-istess Direttiva, dwar l-iżvilupp u t-
tixrid tal-aħjar prattiki fir-rigward tal-
bijodiversità, u d-Direttivi 2009/147/KE u 
92/43/KEE, kif ukoll dwar l-isfidi usa' tal-
bijodiversità identifikati mill-Istrateġija tal-
Unjoni għall-Bijodiversità sal-2020; 

treġġa' lura t-telf tal-bijodiversità. Dawn il-
miri jinkludu fost oħrajn, l-
implementazzjoni sħiħa tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u d-Direttiva 
2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, kif 
ukoll iż-żamma u r-restawr tal-ekosistemi u 
tas-servizzi tagħhom. Il-Programm LIFE
għandu jikkontribwixxi biex jinkisbu dawk 
il-miri. Għalhekk, il-qasam prijoritarju 
Natura u Bijodiversità għandu jiffoka fuq 
l-implementazzjoni u l-immaniġjar tan-
netwerk ta’ Natura 2000 stabilit bid-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, 
partikolarment fir-rigward tal-Oqfsa ta’ 
Azzjoni Prijoritizzata previsti fl-Artikolu 8 
tal-istess Direttiva, dwar l-iżvilupp u t-
tixrid tal-aħjar prattiki fir-rigward tal-
bijodiversità, u d-Direttivi 2009/147/KE u 
92/43/KEE, kif ukoll dwar l-isfidi usa' tal-
bijodiversità identifikati mill-Istrateġija tal-
Unjoni għall-Bijodiversità sal-2020; Il-
kontribut ta’ LIFE għall-ħtiġijiet annwali 
ta’ finanzjament għan-network 
Natura 2000, stmat għal 
EUR 5 800 miljun1, għandu jitqies u jkun 
determinat fil-kuntest tal-ispejjeż tal-
bijodiversità b’kopertura li tiġi minn fondi 
oħra tal-Unjoni. Fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-20 ta’ April 2012 dwar l-assigurazzjoni 
ta’ ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: 
strateġija tal-UE għall-bijodiversità għall-
20202  il-Parlament Ewropew talab lill-
Kummisjoni u l-Istati Membri jiżguraw li 
tal-anqas EUR 5 800 miljun kull sena 
huma provduti permezz ta’ finanzjament 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri u li l-
finazjament adegwat jitqiegħed għad-
dispożizzjoni permezz ta’ diversi fondi tal-
Unjoni (pereżempju l-fondi PAK, il-Fond 
Ewropew Marittimu u tas-Sajd, il-Fondi 
ta’ Koeżjoni u l-fond LIFE+ imsaħħaħ), 
b’koordinament u koerenza aħjar bejn 
dawn il-fondi, inter alia permezz tal-
kunċett tal-Proġetti Integrati, filwaqt li 
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b’hekk titjieb it-trasparenza għar-reġjuni 
differenti li jirċievu l-fondi tal-Unjoni; 

_____________
1Il-Finanzjament ta’ Natura 2000. 
Ninvestu f’Natura 2000: L-għoti ta’ 
benefiċċji għan-natura u l-persuni. 
Dokument ta' Ħidma għall-Istaff tal-
Kummissjoni SEC(2011) 1573.
2 P7_TA(2012)0146.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-qasam prijoritarju Mitigazzjoni tal-
Bidla Klimatika għandu jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni b'rabta 
mal-klima, partikolarment fir-rigward tal-
monitoraġġ u r-rapportar tal-gassijiet serra, 
il-politiki relatati mal-użu tal-art, il-bidla 
fl-użu tal-art u l-forestrija, is-sistemi tan-
negozjar tal-emissjonijiet, l-isforzi tal-Istati 
Membri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra, il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, 
l-enerġija rinovabbli, l-effiċjenza 
enerġetika, it-trasport u l-fjuwils, il-
protezzjoni tas-saff tal-ożonu u l-gassijiet 
fluworinati. 

(16) Il-qasam prijoritarju Mitigazzjoni tal-
Bidla Klimatika għandu jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni b'rabta 
mal-klima, partikolarment billi 
jippromwovi s-sinerġiji ma’ objettivi 
ambjentali oħra, bħall-bijodiversità fl-
oqsma tal-monitoraġġ u r-rapportar tal-
gassijiet serra, il-politiki relatati mal-użu 
tal-art, il-bidla fl-użu tal-art u l-forestrija, 
is-sistemi tan-negozjar tal-emissjonijiet, l-
isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-qbid u l-
ħżin tal-karbonju, l-enerġija rinovabbli, l-
effiċjenza enerġetika, it-trasport u l-fjuwils, 
il-protezzjoni tas-saff tal-ożonu u l-
gassijiet fluworinati. 

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Diġà qed naraw l-ewwel konsegwenzi 
tal-bidla klimatika fl-Ewropa u madwar id-
dinja, bħalma huma kundizzjonijiet estremi 
tat-temp li wasslu għal għargħar u nixfiet, 
u temperaturi u livelli tal-baħar eskalenti. 
Il-qasam prijoritarju l-Adattament għall-
Bidla Klimatika għandu għalhekk 
jikkontribwixxi għall-adattament għal 
dawn l-impatti attravers popolazzjonijiet, 
is-setturi ekonomiċi u r-reġjuni kollha biex 
tkun żgurata Unjoni aktar reżiljenti 
permezz ta’ miżuri u strateġiji speċifiċi ta' 
adattament. Azzjonijiet f'dan il-qasam 
għandhom ikunu komplimentari għall-
azzjonijiet eliġibbli għal finanzjament fi 
ħdan l-istrument finanzjarju għall-
protezzjoni ċivili.

(17) Diġà qed naraw l-ewwel konsegwenzi 
tal-bidla klimatika fl-Ewropa u madwar id-
dinja, bħalma huma kundizzjonijiet estremi 
tat-temp li wasslu għal għargħar u nixfiet, 
u temperaturi u livelli tal-baħar eskalenti. 
Il-qasam prijoritarju l-Adattament għall-
Bidla Klimatika għandu għalhekk 
jikkontribwixxi għall-adattament għal 
dawn l-impatti attravers popolazzjonijiet, 
is-setturi ekonomiċi u r-reġjuni kollha biex 
ikun żgurat ambjent tal-Unjoni aktar 
reżiljenti permezz ta’ miżuri u strateġiji 
speċifiċi ta' adattament. Azzjonijiet f’dan 
il-qasam għandhom ikunu komplimentari 
għall-azzjonijiet eliġibbli għal 
finanzjament fi ħdan l-istrument 
finanzjarju għall-protezzjoni ċivili u 
għandhom jappoġġaw l-użu kosteffikaċi 
tar-riżorsi billi jiġġeneraw kobenefiċċji 
ma’ objettivi ambjentali oħra.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tittejjeb l-implementazzjoni 
tal-politika ambjentali u klimatika u 
tittejjeb l-integrazzjoni tal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali f'politiki oħra, il-
Programm LIFE għandu jippromwovi 
proġetti li jappoġġaw approċċi integrati 
lejn l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni u 
politika ambjentali u klimatika. Għas-
sottoprogramm Ambjent, dawk il-proġetti 

(21) Sabiex tittejjeb l-implementazzjoni 
tal-politika ambjentali u klimatika u 
tittejjeb l-integrazzjoni tal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali f'politiki oħra, il-
Programm LIFE għandu jippromwovi 
proġetti li jappoġġaw approċċi integrati 
lejn l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni u 
politika ambjentali u klimatika. Għas-
sottoprogramm Ambjent, dawk il-proġetti 
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għandhom jiffokaw primarjament fuq l-
implementazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Bijodiversità sal-2020, b'attenzjoni 
partikolari għall-immaniġjar u l-
konsolidazzjoni effikaċi tan-netwerk 
Natura2000 stabbilit bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE permezz tal-
implementazzjoni tal-Oqfsa ta’ Azzjoni 
Prijoritizzata prevista fl-Artikolu 8 tal-
istess Direttiva, tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2000 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, u l-leġiżlazzjoni tal-Iskart 
u l-Arja. Dawk il-proġetti filwaqt li 
jiffokaw fuq it-temi identifikati ser ikunu 
mekkaniżmu ta’ eżekuzzjoni bi skopijiet 
diversi (eż. bil-mira ta' benefiċċji 
ambjentali u l-bini tal-kapaċità) li 
jippermetti biex jintlaħqu riżultati f'oqsma 
oħra ta' politika, partikolarment id-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (id-Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija tal-Ambjent 
Marin) . Dawk it-tipi ta' proġetti jistgħu 
jkunu kkunsidrati f’oqsma ambjentali oħra. 
Għas-sottoprogramm għall-Azzjoni 
Klimatika, dawk il-proġetti għandhom 
jiffokaw partikolarment fuq l-istrateġiji u l-
pjanijiet ta' azzjoni ta’ mitigazzjoni u ta' 
adattament għall-bidla klimatika. Dawk it-
tipi ta’proġetti għandhom jappoġġaw biss 
sensiela ta' attivitajiet u miżuri speċifiċi, 
waqt li attivitajiet oħra li jikkomplementaw 
dawk inklużi fil-proġett għandhom jiġu 
sostnuti minn programmi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni, kif ukoll minn fondi 
nazzjonali, reġjonali u mis-settur privat. 
Finanzjament mill-Programm LIFE għandu 
jisfrutta s-sinerġiji u jiżgura konsistenza 
bejn sorsi differenti ta’ finanzjament mill-
Unjoni billi jipprovdi attenzjoni strateġika 
ambjentali u klimatika. 

għandhom jiffokaw primarjament fuq l-
implementazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Bijodiversità sal-2020, b'attenzjoni 
partikolari għall-immaniġjar u l-
konsolidazzjoni effikaċi tan-netwerk 
Natura2000 stabbilit bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE permezz tal-
implementazzjoni tal-Oqfsa ta’ Azzjoni 
Prijoritizzata prevista fl-Artikolu 8 tal-
istess Direttiva, tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2000 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, u l-leġiżlazzjoni tal-Iskart 
u l-Arja. Dawk il-proġetti filwaqt li 
jiffokaw fuq it-temi identifikati ser ikunu 
mekkaniżmu ta’ eżekuzzjoni bi skopijiet 
diversi (eż. bil-mira ta' benefiċċji 
ambjentali u l-bini tal-kapaċità) li 
jippermetti biex jintlaħqu riżultati f'oqsma 
oħra ta' politika, partikolarment id-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (id-Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija tal-Ambjent 
Marin) . Dawk it-tipi ta' proġetti jistgħu 
jkunu kkunsidrati f’oqsma ambjentali oħra. 
Għas-sottoprogramm għall-Azzjoni 
Klimatika, dawk il-proġetti għandhom 
jiffokaw partikolarment fuq l-istrateġiji u l-
pjanijiet ta' azzjoni ta’ mitigazzjoni u ta' 
adattament għall-bidla klimatika. Dawk it-
tipi ta’proġetti għandhom jappoġġaw biss 
sensiela ta' attivitajiet u miżuri speċifiċi, 
waqt li attivitajiet oħra li jikkomplementaw 
dawk inklużi fil-proġett għandhom jiġu 
sostnuti minn programmi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni, kif ukoll minn fondi 
nazzjonali, reġjonali u mis-settur privat. 
Finanzjament mill-Programm LIFE għandu 
jisfrutta s-sinerġiji u jiżgura konsistenza 
bejn sorsi differenti ta’ finanzjament mill-
Unjoni billi jipprovdi attenzjoni strateġika 
ambjentali u klimatika. Il-Proġetti 
Integrati se jibbenefikaw minn fondi oħra 



PE489.483v01-00 16/51 PR\901913MT.doc

MT

billi jżidu l-kapaċità ta’ assorbiment tal-
infiq relatat mal-ambjent u mal-klima.
Minħabba n-novità u n-nuqqas ta’ 
esperjenza wiesgħa mal-approċċ ‘Proġett 
Integrat’, il-partijiet interessati 
għandhom, jekk ikun meħtieġ, jiġu 
appoġġati permezz ta’ żieda fir-rata ta’ 
kofinanzjament u assistenza teknika fil-
fażi ta’ tħejjija.  Minbarra dan, il-fażi tal-
applikazzjoni għandha titħaffef permezz 
ta’proċedura ta’ selezzjoni f’żewġ passi. 
Jeħtieġ li jkunu ffaċilitati l-iskambji 
rigward l-approċċi integrati li ġew 
magħżula, filwaqt li jiġu involuti s-setturi 
amministrattivi kompetenti u l-partijiet 
interessati.  L-esperjenza tal-ewwel snin 
tal-ipprogrammar wriet li l-fatturi li 
jiddeterminaw l-aħjar funzjonament u s-
suċċess tal-Proġetti Integrati għandhom 
ikunu analizzati. Abbażi ta’ din l-analiżi u 
tal-fondi disponibbli, jistgħu jiġu inklużi 
setturi ġodda fl-ambitu tal-applikazzjoni 
tal-Proġetti Integrati.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-Proġetti Integrati għandhom 
iservu ta’ mudell bil-għan li jappoġġaw l-
Istati Membri fl-użu effikaċi tal-fondi u 
biex jistabbilixxu kooperazzjoni 
kostruttiva u kontinwa bejn is-setturi 
amministrattivi differenti sabiex 
jindirizzaw l-isfidi ewlenin tal-
implementazzjoni. Peress li dawn l-isfidi 
jeżistu fl-Unjoni kollha, l-esperjenza tat-
tip ġdid ta’ proġett għandha tkun wiesgħa 
kemm jista’ jkun. Għandu jiġi garantit li 
kull Stat Membru għandu, għalhekk, 
jirċievi fondi tal-anqas għal tliet Proġetti 
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Integrati f’setturi differenti, matul il-
perjodu ta’ programmar, sakemm 
jintlaħqu r-rekwiżiti bażiċi ta’ kwalità. Il-
Kummissjoni tista’ tistipula miri tematiċi 
pan-Ewropej ulterjuri ta’ tip distributtiv.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex twettaq ir-rwol tagħha fil-varar 
tal-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika ambjentali u klimatika, il-
Kummissjoni għandha tuża r-riżorsi mill-
Programm LIFE biex issostni l-varar, l-
implementazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-politika u l-leġiżlazzjoni ambjentali u 
klimatika tal-Unjoni, inkluż ix-xiri ta’ 
servizzi u oġġetti. Ir-riżorsi finanzjarji 
allokati għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni 
skont dan ir-Regolament għandhom ikopru 
wkoll komunikazzjoni korporattiva dwar 
il-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni. 

(23) Sabiex twettaq ir-rwol tagħha fil-varar 
tal-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika ambjentali u klimatika, il-
Kummissjoni għandha tuża r-riżorsi mill-
Programm LIFE biex issostni l-varar, l-
implementazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-politika u l-leġiżlazzjoni ambjentali u 
klimatika tal-Unjoni, inkluż ix-xiri ta’ 
servizzi u oġġetti. Ir-riżorsi finanzjarji 
allokati għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni 
skont dan ir-Regolament għandhom ikopru 
wkoll komunikazzjoni korporattiva dwar 
il-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni. Il-
Kummissjoni għandha tiddedika wkoll ir-
riżorsi finanzjarji biex ittejjeb l-attivitajiet 
tal-komunikazzjoni u s-sistemi tal-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
tal-leġislazzjoni ambjentali ewlenija 
kollha tal-Unjoni, kif deskritt fil-
Komunikazzjoni tagħha tas-
7 ta’ Marzu 2012 intitolata “Nisfruttaw 
aħjar il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali 
tal-UE:  nibnu l-fiduċja permezz ta’ 
għarfien u rispons aħjar"1. Dan għandu 
jinkludi, bħala l-ewwel pass urġenti, il-
pubblikazzjoni onlajn u l-aġġornament 
regolari tal-indikazzjonijiet preċiżi dwar 
jekk, kif u meta ġew implimentati d-
direttivi tal-Unjoni fil-qasam klimatiku u 
ambjentali, u wkoll ġew trasposti, f’kull 
Stat Membru. Tali sommarju aċċessibbli 
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b’mod wiesa’ se jikkomplimenta l-fokus 
ta’ implimentazzjoni tal-proġetti LIFE, 
jipprovdi sfond ta’ informazzjoni utli 
għad-disinn tal-proġetti u, b’mod aktar 
ġenerali, iżid il-kuxjenza taċ-ċittadini 
dwar l-applikazzjoni wiesgħa, l-impatt 
pożittiv mal-Unjoni kollha, u b’hekk l-
importanza tal-liġi tal-Unjoni.
_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa, u l-
finanzjament għandu jiffoka fuq 
kategoriji aktar speċifiċi ta’ spejjeż. 
Permezz ta' kumpens għal spejjeż 
ineliġibbli u sabiex jinżamm il-livell 
effettiv ta’ sostenn ipprovdut mill-
Programm LIFE, ir-rati ta’ 
kofinanzjament għandhom ikunu ta’ 
70 % bħala regola ġenerali u 80 % f' 
każijiet speċifiċi.

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa. Il-Kummissjoni 
għandha tqis l-introduzzjoni ta’ proċeduri 
ta’ applikazzjoni f’żewġ fażijiet għall-
proġetti u l-opzjonijiet kollha biex 
taċċellera l-proċedura ta’ selezzjoni, 
inkluż il-provvista ta’ spazju iqsar bejn is-
selezzjoni u l-bidu ta’ proġett. Il-
Kummissjoni għandha wkoll tipprova 
tissimplifika, jekk tkun mitluba, il-kuntatt 
bejn l-applikanti interessati u l-
benefiċjarji ta’ proġetti f’oqsma simili 
biex tippermetti l-iskambju tal-esperjenzi 
fil-fażijiet ta’ applikazzjoni u ta’ 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura wkoll li jiġu provduti 
raġunijiet dettaljati għaċ-ċaħda ta’ 
proġett u li dawk ir-raġunijiet jiġu 
kkomunikati qabel it-tħabbir tas-sejħa 
sussegwenti għal proposti.  F’każijiet fejn 
jeżistu prattiki aħjar minn fondi oħra, 
għandhom isiru t-tibdiliet rispettivi għall-
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programm LIFE, fejn dan ikun adegwat. 

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Sabiex jiġi miżmum il-livell effikaċi 
ta’ appoġġ provdut mill-Programm LIFE, 
ir-rati ta’ kofinanzjament għandhom 
ikunu 50 % bħala regola ġenerali u 60 % 
għal Proġetti Integrati u proġetti rispettivi 
tal-assistenza teknika.  Biex iżidu l-
aċċessibilità tal-finanzjament LIFE għal 
reġjuni b’inqas kapaċitajiet għall-
provvista ta’ fondi korrispondenti, ir-
reġjuni l-anqas żviluppati, kif definiti fir-
Regolament (UE) Nru .../... [ir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni], għandhom jiġu intitolati għal 
rata ta’ kofinanzjament sa 75 %.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi żieda fir-rata ta’ kofinanzjament biex tikkumpensa għal-
limitazzjoni proposta tal-eliġibilità tal-VAT u tal-ispejjeż tal-persunal permanenti.  Dan ir-
rapport jerġa’ jintroduċi din l-eġibilità għal diversi każijiet. Iż-żieda sinifikanti fir-rata ta’ 
kofinanzjament se tkun possibbli biss fuq spiża tat-total tan-numru ta’ proġetti u l-effett ta’ 
ingranaġġ tal-istrument LIFE.  Madankollu, minħabba li n-nuqqas ta’ fondi korrispondenti 
ġie identifikat bħala ostakolu importanti għall-użu limitat tal-finanzjament LIFE f’xi Stati 
Membri, ir-reġjuni anqas żviluppati għandhom jiġu intitolati għal rata ta’ kofinanzjament 
aktar għolja.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 26b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26b) Minħabba d-daqs żgħir tal-
istrument LIFE, speċjalment meta 
mqabbel ma’ fondi oħra tal-Unjoni, huwa 
għandu jwassal, b’mod kemm jista’ jkun 
dirett, għal miżuri konkreti u valur miżjud 
Ewropew. Il-finanzjament tat-taxxa fuq il-
valur miżjud (VAT) u l-persunal 
permanenti mill-baġit LIFE għandu, 
għalhekk, jitnaqqas kemm jista’ jkun. Il-
ġestjoni tal-oġġetti pubbliċi bħan-natura 
u l-ambjent huwa wieħed mill-funzjonijiet 
ewlenija tal-amministrazzjonijiet pubbliċi. 
Il-programm LIFE għandu jappoġġa tali 
amministrazzjoni. Għalhekk, huwa biss 
persunal reklutat speċifikament għall-
proġett LIFE li għandu jkun eliġibbli 
għall-finanzjament fil-każ tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi. Ir-regoli 
tal-eliġibilità ta' LIFE għandhom jiġu 
armonizzati kemm jista’ jkun skont ir-
regoli għal fondi oħra, għall-fini li tiġi 
żgurata kooperazzjoni tajba, 
partikolarment permezz tal-Proġetti 
Integrati.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 26c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26c) Mhux l-organizzazzjonijiet kollha 
mingħajr skop ta’ profitt u l-benefiċjarji l-
oħra ta’ proġetti li jirċievu l-
kofinanzjament tal-Unjoni jistgħu 
jirkupraw l-ispejjeż tal-VAT taħt ir-reġimi 
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nazzjonali tal-VAT tagħhom. F’dawn il-
każijiet biss, l-ispejjeż tal-VAT għandhom 
ikunu eliġibbli taħt il-programm LIFE 
biex jiġi żgurat trattament ġust u ugwali 
tal-benefiċjarji kollha. Dan m’għandux 
japplika għal persuni mhux taxxabbli fi 
ħdan l-ambitu tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva tal-
Kunsill 2006/112/KE tat-
28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema 
komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud1. Il-
Kummissjoni għandha, bl-appoġġ tal-
benefiċjarji tal-proġett u tal-punti ta’ 
kuntatt LIFE, tippreżenta ġabra annwali 
kemm tal-ammont ta’ VAT rimbursat lill-
proġetti LIFE f’kull Stat Membru u l-
prattika tal-opzjonijiet għall-irkupru tal-
VAT għall-proġetti LIFE f’kull Stat 
Membru.
___________

1 ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-Programm LIFE u s-
sottoprogrammi għandhom jiġu 
mmonitorjati u evalwati regolarment 
abbażi ta’ indikaturi korrispondenti biex 
ikunu possibbli riaġġustamenti. Sabiex tiġi 
pprovduta evidenza tal-kobenefiċċji li ż-
żewġ sottoprogrammi jistgħu jġibu 
magħhom għall-azzjoni klimatiku u l-
bijodiversità, u tiġi pprovduta 
informazzjoni dwar il-livell tal-infiq, il-
monitoraġġ tal-Programm LIFE għandu 
jintraċċa nefqa relatata mal-klima u nefqa 
relatata mal-bijodiversità, kif iddefinit fil-

(27) Il-Programm LIFE u s-
sottoprogrammi għandhom jiġu 
mmonitorjati u evalwati regolarment 
abbażi ta’ indikaturi korrispondenti biex 
ikunu possibbli riaġġustamenti. Waqt l-
iżvilupp tal-indikaturi għall-valutazzjoni 
tal-programmi u l-proġetti, il-
Kummissjoni għandha tenfasizza l-
monitoraġġ tal-kwalità abbażi tal-
indikaturi tal-prestazzjoni u r-riżultati u l-
impatti mistennija.  Il-Kummissjoni 
għandha tipproponi wkoll metodu għall-
monitoraġġ tas-suċċess tal-proġetti fuq 
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Komunikazzjoni QFM. Tali traċċar għandu 
jitwettaq abbażi ta’ metodoloġija sempliċi 
billi titqiegħed in-nefqa f’waħda minn tliet 
kategoriji: relatata mal-klima/bijodiversità 
biss (li għandhom jingħaddu bħala 100 %), 
relatata b'mod sinifikanti mal-
klima/bijodiversità (li għandhom jingħaddu 
bħala 40 %), u mhux relatati mal-
klima/bijodiversità (li għandhom jingħaddu 
bħala 0 %). Dik il-metodoloġija ma 
għandhiex teskludu l-użu ta' metodoloġiji 
aktar preċiżi, fejn xieraq.

perjodu ta’ żmien twil, speċjalment fil-
qasam tan-natura u l-bijodiversità.  
Sabiex tiġi pprovduta evidenza tal-
kobenefiċċji li ż-żewġ sottoprogrammi 
jistgħu jġibu magħhom għall-azzjoni 
klimatika u l-bijodiversità, u tiġi pprovduta 
informazzjoni dwar il-livell tal-infiq, il-
monitoraġġ tal-Programm LIFE għandu 
jintraċċa nefqa relatata mal-klima u nefqa 
relatata mal-bijodiversità, kif iddefinit fil-
Komunikazzjoni QFM. Tali traċċar għandu 
jitwettaq abbażi ta’ metodoloġija sempliċi 
billi titqiegħed in-nefqa f’waħda minn tliet 
kategoriji: relatata mal-klima/bijodiversità 
biss (li għandhom jingħaddu bħala 100 %), 
relatata b'mod sinifikanti mal-
klima/bijodiversità (li għandhom jingħaddu 
bħala 40 %), u mhux relatati mal-
klima/bijodiversità (li għandhom jingħaddu 
bħala 0 %). Dik il-metodoloġija ma 
għandhiex teskludi l-użu ta' metodoloġiji 
aktar preċiżi, fejn xieraq.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Minħabba l-esperjenza twila tad-
Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni (DĠ) 
responsabbli mill-ambjent fil-ġestjoni tal-
programm LIFE u l-proġetti u l-
esperjenza pożittiva tal-benefiċjarji LIFE 
ma’ Tims Esterni ta’ Monitoraġġ, 
kwalunkwe tibdil fl-istruttura tal-ġestjoni 
tal-Programm LIFE u l-proġetti għandu 
jiġi vvalutat mill-qrib u jkun suġġett għal 
perjodu ta’ prova. Il-ġestjoni tal-Proġetti 
Integrati fl-ambitu tas-sottoprogramm 
għall-Ambjent, kif ukoll il-proġetti fil-
qasam prijoritarju In-Natura u l-
Bijodiversità għandha tibqa’ fi ħdan id-
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DĠ tal-Kummissjoni responsabbli mill-
ambjent.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implementazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament fir-rigward tal-adozzjoni 
ta’ programmi ta’ ħidma multiannwali, 
għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ 
implementazzjoni lill-Kummissjoni. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implementazzjoni. 

imħassar

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex jiġi żgurat l-aħjar użu possibbli 
tal-fondi tal-Unjoni u biex jiġi żgurat valur 
miżjud Ewropew, is-setgħa li jiġu adottati 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jiġu ddelegati lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-kriterji tal-eliġibilità għas-
selezzjoni tal-proġetti, tal-kriterji għall-

(30) Sabiex jiġi żgurat l-aħjar użu possibbli 
tal-fondi tal-Unjoni u biex jiġi żgurat valur 
miżjud Ewropew, is-setgħa li jiġu adottati 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jiġu ddelegati lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-adozzjoni, u fejn ikun 
adegwat,ir-reviżjoni tal-programmi 
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applikazzjoni ta' bilanċ ġeografiku għal 
“Proġetti Integrati”, u tal-indikaturi tal-
prestazzjoni applikabbli għal prijoritajiet 
tematiċi speċifiċi. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 

multiannwali ta’ ħidma, it-twaqqif tal-
kriterji addizzjonali għall-applikazzjoni ta' 
bilanċ ġeografiku għal “Proġetti Integrati”, 
l-estensjoni tal-ambitu tal-“Proġetti 
Integrati” u l-modifikazzjoni massima 
tagħhom u l-istipular tal-indikaturi tal-
prestazzjoni applikabbli għal prijoritajiet 
tematiċi speċifiċi. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“proġetti integrati” tfisser proġetti li 
jimplementaw b'mod sostenibbli, fuq skala 
territorjali kbira, partikolarment, reġjonali, 
multireġjonali jew nazzjonali, strateġiji jew 
pjanijiet ta’ azzjoni ambjentali jew 
klimatiċi meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
ambjentali jew klimatika tal-Unjoni, jew 
skont atti oħra tal-Unjoni jew żviluppati 
mill-awtoritajiet tal-Istati Membri;

(d) “proġetti integrati” tfisser proġetti li 
jimplementaw b'mod sostenibbli, fuq skala 
territorjali kbira, partikolarment, reġjonali, 
multireġjonali, nazzjonali jew 
transnazzjonali, strateġiji jew pjanijiet ta’ 
azzjoni ambjentali jew klimatiċi meħtieġa 
skont il-leġiżlazzjoni ambjentali jew 
klimatika tal-Unjoni, jew skont atti oħra 
tal-Unjoni jew żviluppati mill-awtoritajiet 
tal-Istati Membri; Tali proġetti jimmiraw 
biex jintegraw il-politika ambjentali u 
klimatika f’politiki oħra, speċjalment billi 
jippromwovu l-mobilizzazzjoni koordinata 
ta’ fondi oħra tal-Unjoni, nazzjonali u 
privati biex jintlaħqu l-objettivi ambjentali 
jew klimatiċi u biex jaffrontaw l-isfidi 
ewlenin tal-implementazzjoni;

Or. en
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artiklu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa)il-“proġetti għall-bini tal-kapaċità” 
huma proġetti immirati biex jagħtu 
appoġġ finanzjarju lill-punt ta’ kuntatt 
nazzjonali jew reġjonali tal-programm 
LIFE, għal perjodu massimu ta’ sentejn u 
mhux għal aktar minn darba għal kull 
Stat Membru  u għal kull perjodu ta’ 
programmar. Il-punti ta’ kuntatt 
għandhom, għalhekk, jingħataw il-
possibbiltà li jiddistribwixxu b’mod wiesa’ 
l-informazzjoni dwar il-programm LIFE 
lill-applikanti potenzjali, biex jistabbilixxu 
kooperazzjoni mill-qrib mal-
amministrazzjonijiet li jġestu l-fondi l-
oħra tal-Unjoni, sabiex jidentifikaw 
sinerġiji ma’ LIFE u jappoġġaw l-
applikanti matul il-proċedura ta’ 
applikazzjoni biex jiżguraw proġetti ta’ 
kwalità għolja.  Il-proġetti għall-bini tal-
kapaċità huma magħżula permezz ta’ 
proċedura ta’ applikazzjoni separata;

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) “l-informazzjoni, il-kuxjenza, l-
iskambju u l-proġetti ta’ disseminazzjoni” 
ifisser proġetti bl-għan li jappoġġaw il-
komunikazzjoni, iwasslu għad-
disseminazzjoni tal-informazzjoni u 
jqajmu kuxjenza fl-oqsma tal-ambjent u 
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klimatiċi.  Dan jista’ jinkludi wkoll 
skambji inter-settorjali bejn l-
amministrazzjonijiet u/jew l-azzjonisti 
sabiex jesibixxu l-proġetti integrati u 
approċċi li ġew magħżula. 

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 - punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) biex jappoġġaw l-implimentazzjoni 
tal-Programm ta’ Azzjoni Ambjentali tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'dan il-mod, il-Programm LIFE 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u 
għall-ilħuq tal-objettivi u l-miri tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

B'dan il-mod, il-Programm LIFE 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u 
għall-ilħuq tal-objettivi u l-miri tal-
Istrateġija Ewropa 2020, l-istrateġija tal-
bijodiversità tal-Unjoni sal-2020, il-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b’Riżorsi 
Effikaċi u l-Pjan Direzzjonali 2050.

Or. en
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implementazzjoni tal-Programm LIFE 
għandu jkun ta' EUR 3 618 000 000.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implementazzjoni tal-Programm LIFE 
għandu jkun ta' EUR [...].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li s’issa l-ftehim dwar il-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali għas-snin 2014-2020 għadu ma ntlaħaqx, il-pakkett finanzjarju huwa biss 
indikazzjoni għall-awtorità leġiżlattiva.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 2 713 500 000 għall-pakkett
finanzjarju kumplessiv imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun allokat lis-
sottoprogramm għall-Ambjent;

(a) EUR[...], li jammonta għal madwar 
75 % tal-pakkett finanzjarju kumplessiv 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun 
allokat lis-sottoprogramm għall-Ambjent;

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 904 500 000 għall-pakkett 
finanzjarju kumplessiv imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun allokat lis-
sottoprogramm għall-Azzjoni Klimatika.

(b) EUR[...], li jammonta għal madwar 
25 % tal-pakkett finanzjarju kumplessiv 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun 
allokat lis-sottoprogramm għall-Azzjoni 
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Klimatika;

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Mill-inqas 78 % tar-riżorsi baġitarji 
għall-Programm LIFE għandhom ikunu 
allokati għal strumenti finanzjarji 
innovattivi u l-proġetti għandhom ikunu 
appoġġati permezz ta’ għotjiet ta’ azzjoni 
stabbiliti fl-Artikolu 18.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Mill-ammont msemmi fil-
paragrafu 2a ta’ dan l-Artikolu, mhux 
aktar minn 35 % għandhom jiġu allokati 
għall-Proġetti Integrati msemmija fil-
punt (d) tal-Artikolu 18 fil-perjodu kollu 
tal-ipprogrammar. Il-persentaġġ massimu 
għandu jerġa’ jiġi evalwat mill-ġdid fil-
qafas tar-rapport ta’ evalwazzjoni interim 
msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 27(2). 
Skont ir-riżultat tal-evalwazzjoni u wara 
konsultazzjoni mal-partijiet interesati, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 30 
rigward it-tnaqqis, iż-żieda jew il-
kanċellazzjoni ta’ dak il-persentaġġ
massimu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Proġetti Integrati huma għodod promettenti ħafna, minħabba l-potenzjal tagħhom li 
jipprovdu mudell ta’ każijiet għall-integrazzjoni għal implementazzjoni koerenti u koordinata 
tajjeb tal-leġiżlazzjoni klimatika u ambjentali u għal użu effikaċi tal-fondi tal-Unjoni.  
Madankollu, minħabba l-esperjenza limitata ma’ Proġetti Integrati, huma għandhom 
jitqassmu gradwalment u għandhom jiġu eżaminati mill-qrib il-fatturi relatati mal-għażla fir-
rapport ta’ evalwazzjoni interim tal-perjodu ta’ programmar LIFE. 

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont ir-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni bejn 
il-Programm LIFE u l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
jew il-Fond Ewropew Marittimu u tas-
Sajd, sabiex jinħolqu sinerġiji, 
partikolarment fil-kuntest ta' Proġetti 
Integrati msemmija fl-Artikolu 18 il-
punt (d), u biex isostnu l-użu ta’ 
soluzzjonijiet, metodi u approċċi żviluppati 
taħt il-Programm LIFE. Fil-livell tal-
Unjoni, il-koordinazzjoni għandha sseħħ fi 
ħdan Qafas Strateġiku Komuni msemmi fl-
Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru… 
(Ir-Regolament QSK).

3. Skont ir-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, bi sforz attiv u miftiehem,
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni bejn 
il-Programm LIFE u l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
jew il-Fond Ewropew Marittimu u tas-
Sajd, sabiex jinħolqu sinerġiji, 
partikolarment fil-kuntest ta' Proġetti 
Integrati msemmija fl-Artikolu 18, punt (d) 
u wkoll permezz tat-twaqqif ta’ oqfsa ta’ 
azzjoni ta’ priorità msemmija fl-Artikolu 8 
tad-Direttiva 92/43/KEE , inkluż billi 
jinħoloq qafas ta' azzjoni prijoritizzat skont 
l-Artikolu 8 tad-Direttiva 92/43/KEE, biex 
isostnu l-użu ta’ soluzzjonijiet, metodi u 
approċċi żviluppati taħt il-Programm LIFE. 
Fil-livell tal-Unjoni, il-koordinazzjoni 
għandha sseħħ fi ħdan Qafas Strateġiku 
Komuni msemmi fl-Artikolu 10 tar-
Regolament (UE) Nru… (Ir-Regolament 
QSK).

Or. en
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a

Proġetti Integrati.

1. Il-Proġetti Integrati għandhom iservu 
bħala strument konkret għar-
razzjonalizzazzjoni tal-objettivi ambjentali 
u klimatiċi tal-infiq kumplessiv tal-Unjoni 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Dawn il-
proġetti għandhom jipprovdu mudelli ta’
każijiet għall-implementazzjoni effikaċi u 
koordinata tajjeb fis-setturi fejn l-aktar 
huma meħtieġa mill-Istati Membri u/jew 
ir-reġjuni. 
2. Il-Proġetti Integrati għandhom jiffokaw 
primarjament fuq l-oqsma tan-natura, l-
ilma, l-iskart, l-arja, u l-mitigazzjoni u l-
adattament tal-bidla klimatika; Skont il-
prestazzjoni tagħhom, wara r-rapport ta’ 
evalwazzjoni interim msemmi fil-punt(a) 
tal-Artikolu 27(2), u skont il-fondi 
disponibbli, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 30 rigward l-inklużjoni 
tas-setturi li għandhom ikunu koperti 
mill-Proġetti Integrati bħall-istorbju, il-
ħamrija, l-ambjent marittimu jew urban. 
3. Il-koordinazzjoni ma’ sorsi oħra ta’ 
finanzjament tal-Unjoni u l-
mobilizzazzjoni tagħhom huwa element 
ċentrali tal-Proġetti Integrati u għandu, 
għalhekk, jiġi promoss. 
4. Il-Proġetti Integrati għandhom jiġu 
ġestiti fil-livell amministrattiv u 
territorjali adegwat biex jindirizzaw is-
settur speċifiku u jimmobilizzaw fondi 
komplimentari tal-Unjoni, nazzjonali, 
reġjonali jew privati.  Il-partijiet 
interessati għandhom ikunu involuti fl-
implementazzjoni tal-Proġetti Integrati.
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5. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jappoġġaw b’mod attiv u 
jiffaċilitaw l-iżvilupp tal-Proġetti Integrati 
permezz ta’:
(a) proġetti ta’ assistenza teknika li, 
permezz ta’ għotjiet għal azzjoni LIFE fl-
ambitu tal-perjodi ta’ programmazzjoni 
2007-2013 u 2014-2020, jipprovdu appoġġ
finanzjarju għall-applikanti għat-tħejjija 
ta’ Proġetti Integrati, inkluż it-twaqqif  ta’
struttura istituzzjonali adegwata għall-
kollaborazzjoni bejn id-dipartimenti u l-
gruppi parteċipanti differenti.  L-
assistenza teknika għandha 
partikolarment tiżgura li dawn il-proġetti 
jkunu konformi mar-rekwiżiti tal-ħin, 
tekniċi u finanzjarji tal-Programm LIFE 
f’rabta mal-fondi tal-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 8(3);
(b) proġetti ta’ skambju, fejn is-sħab tal-
proġett ta’ Proġetti Integrati jew l-
approċċi integrati b’suċċess jistiednu tims 
interessati ta’ Stati Membri oħra jew 
reġjuni oħra biex jaqsmu l-esperjenza billi 
jistabbilixxu strutturi ta’ koordinazzjoni 
bejn il-fondi differenti tal-Unjoni u mal-
fondi nazzjonali u privati. Kull tim li 
jagħmel żjara għandu jirrapreżenta 
setturi differenti tal-amministrazzjoni 
u/jew partijiet interessati;
(c) seminars u workshops fuq bażi 
regolari, u tal-inqas kull sentejn, biex 
jiffaċilita l-iskambju tal-esperjenza, l-
għarfien u l-aħjar prattiki dwar id-disinn, 
it-tħejjija u l-implementazzjoni ta’ 
Proġetti Integrati.  Dawn is-seminars 
għandhom jiġu organizzati mill-
Kummissjoni;
(d) attivitajiet ta’ komunikazzjoni u 
informazzjoni indirizzati, fost l-oħrajn, 
lejn korpi amministrattivi ta’ diversi 
fondi. 
6. Il-bilanċ ġeografiku tal-Proġetti 
Integrati għandu jiġi garantit skont l-
Artikolu 19(3). L-Istati Membri 
għandhom jippruvaw iħejju u jipproponu 
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mill-inqas proġett integrat wieħed fl-
ewwel sentejn ta’ programmar jew fi ħdan 
id-dewmien tal-ewwel programm ta’ 
ħidma multiannwali, jekk hemm bżonn 
bl-appoġġ tal-proġett tekniku LIFE.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-Bijodiversità; - in-Natura u l-bijodiversità;

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 10, punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex tittejjeb il-bażi tal-għarfien għall-
iżvilupp, il-valutazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni, u għall-valutazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-fatturi, tal-pressjonijiet u 
responsi li jkollhom impatt fuq l-ambjent 
fl-Unjoni u lil hinn minnha. 

(c) biex tittejjeb il-bażi tal-għarfien għall-
iżvilupp, l-implementazzjoni, il-
valutazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni, u għall-valutazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-fatturi, tal-pressjonijiet u 
responsi li jkollhom impatt fuq l-ambjent 
fl-Unjoni u lil hinn minnha. 

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Objettivi speċifiċi għall-qasam prijoritarju 
Bijodiversità

Objettivi speċifiċi għall-qasam prijoritarju 
Natura u bijodiversità

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 11 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex tittejjeb il-bażi tal-għarfien għall-
iżvilupp, il-valutazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni 
dwar il-bijodiversità tal-Unjoni, u għall-
valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-fatturi, tal-
pressjonijiet u tar-responsi li jkollhom 
impatt fuq l-bijodiversità fl-Unjoni u lil 
hinn minnha. 

(c) biex tittejjeb il-bażi tal-għarfien għall-
iżvilupp, l-implementazzjoni, il-
valutazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni 
dwar il-bijodiversità tal-Unjoni, u għall-
valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-fatturi, tal-
pressjonijiet u tar-responsi li jkollhom 
impatt fuq l-bijodiversità fl-Unjoni u lil 
hinn minnha. 

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-qasam 
prijoritarju Mitigazzjoni tal-Bidla 
Klimatika għandu partikolarment ikollu l-
objettivi speċifiċi li ġejjin:

Sabiex jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-qasam 
prijoritarju Mitigazzjoni tal-Bidla 
Klimatika, filwaqt li jappoġġa s-sinerġiji 
mal-objettivi ambjentali l-oħra, bħall-
bijodiversità, għandu partikolarment ikollu 
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l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jikkontribwixxi għas-sostenn 
tal-isforzi li jwasslu biex tiżdied ir-
reżiljenza għall-bidla klimatika, il-qasam 
prijoritarju Adattament għall-Bidla 
Klimatika għandu partikolarment jkollu l-
objettivi speċifiċi li ġejjin:

Bil-għan li jikkontribwixxi għas-sostenn 
tal-isforzi li jwasslu biex tiżdied ir-
reżiljenza għall-bidla klimatika, il-qasam 
prijortarju Adattament għall-Bidla 
Klimatika, filwaqt li jappoġġa s-sinerġiji 
mal-objettivi ambjentali l-oħra, bħall-
bijodiversità, għandu partikolarment ikollu 
l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) proġetti integrati primarjament fl-
oqsma tan-natura, l-ilma, l-iskart, l-arja, 
u tal-mitigazzjoni u l-adattament għall-
bidla klimatika; 

(d) Proġetti Integrati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-oqsma koperti mill-Proġetti Integrati huma speċifikati fl-Artikolu 8a (ġdid) paragrafu 2.
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-proġetti għall-bini tal-kapaċità 
skont l-Artikolu 19(2a); 

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) informazzjoni, sensibilizzazzjoni u 
disseminazzjoni dwar il-proġetti; 

(g) informazzjoni, sensibilizzazzjoni, 
skambju u disseminazzjoni dwar il-
proġetti; 

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jkunu ta' interess Komunitarju billi 
jagħtu kontribut sinifikanti għall-ilħuq ta’ 
wieħed mill-objettivi tal-Programm LIFE 
stipulati fl-Artikolu 3;

(a) li jkunu ta' interess Komunitarju billi 
jagħtu kontribut sinifikanti għall-ilħuq ta’ 
wieħed mill-objettivi ġenerali tal-
Programm LIFE stipulati fl-Artikolu 3 kif 
ukoll l-objettivi speċifiċi tal-oqsma ta’ 
prijorità stabbiliti fl-Artikoli 10, 11, 12, 
14, 15 u 16;

Or. en
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 19 - paragrafu 1 - subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 30 dwar il-kundizzjonijiet 
għall-applikazzjoni tal-kriterju msemmi 
fil-paragrafu 1(a) sabiex tadatta dak il-
kriterju għal oqsma prijoritarji speċifiċi 
kif iddefiniti fl-Artikolu 9 u 13. 

imħassar

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 19 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-għażla tal-finanzjament għall-
proġetti kollha msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun abbażi tal-mertu u tal-
kwalità skont il-paragrafu 1.
Il-proċedura tal-għoti għandha tkun 
ibbażata fuq il-prinċipji tas-solidarjetà u l-
qsim tal-isforzi u l-Istati Membri u ż-żoni 
partikolarment bżonn tas-solidarjetà tal-
Unjoni għandhom jingħataw prijorità.  
Responsabbiltà, piż jew espożizzjoni 
partikolari ta’ Stat Membru jew reġjun 
fir-rigward taż-żoni koperti minn dan il-
programm għandhom, għalhekk, jiġu 
kkunsidrati fil-proċess ta’ għoti bħala 
parti mill-evalwazzjoni tal-kriterju tal-
eliġibbiltà msemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 1.
Jekk Stat Membru jkun ingħata inqas 
minn żewġ proġetti f’sentejn sussegwenti, 
huwa għandu jkun intitolat li jirċievi 
assistenza teknika speċjali bħal 



PR\901913MT.doc 37/51 PE489.483v01-00

MT

workshops immirati biex jappoġġaw it-
tħejjija ta’ proġetti ta’ kwalità għolja 
għas-sena sussegwenti, u jista’ japplika 
għal proġett tal-bini tal-kapaċità skont il-
punt (ea) tal-Artikolu 18.  L-Istati 
Membri, wara li rċevew ħafna inqas mill-
allokazzjonijiet nazzjonali indikattivi 
tagħhom skont il-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-2013, jistgħu 
japplikaw ukoll għal proġett tal-bini tal-
kapaċità. 
Il-Kummissjoni għandha tiżgura d-
disseminazzjoni tar-riżultati tal-aktar 
proġetti li ġew magħżula b’attenzjoni 
speċjali, fejn ikun rilevanti, għal dawk l-
Istati membri li ġew allokati l-inqas 
proġetti fil-qasam rispettiv. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti LIFE kollha għandhom jingħażlu abbażi tal-kwalità u tal-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-valur miżjud tal-UE rigward l-objettivi speċifiċi għal LIFE, jiġifieri il-potenzjal ta’ 
wiri/replikazzjoni tagħhom u l-impatt ambjentali/klimatiku.  Dawn l-elementi m’għandhomx 
jiġu kompromizzati permezz ta’ attenzjoni partikolari fuq il-kwoti nazzjonali. Is-solidarjetà 
tfisser li l-Istati Membri u r-reġjuni b’rata baxxa ta’ selezzjoni għandhom jiġu appoġġati bil-
qawwa biex tiżdied il-kwalità tal-applikazzjonijiet – dan se jibbenefika l-proġetti kollha u 
jiżgura distribuzzjoni ġusta fit-tul mingħajr sistema ta’ allokazzjoni li tikkomplika bla bżonn 
il-proċedura ta’ għoti.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Proġetti Integrati msemmija fl-
Artikolu 18 il-punt (d) għandhom jinvolvu, 
fejn xieraq, lill-partijiet konċernati u 
jippromwovi, meta possibbli, il-
koordinazzjoni ma' sorsi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ 
dawn. 

3. Il-Proġetti Integrati msemmija fl-
Artikolu 18 il-punt (d) għandhom jinvolvu 
lill-partijiet konċernati u jippromwovu l-
koordinazzjoni ma' sorsi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ 
dawn. 

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ
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ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-Proġetti 
Integrati. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 30 dwar il-
kriterji għall-applikazzjoni ta' bilanċ
ġeografiku f'kull qasam tematiku msemmi 
fl-Artikolu 18 il-punt (d). 

ġeografiku konformi mal-prinċipji tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-isforzi fil-
proċess tal-aġġudikazzjoni għall-Proġetti 
Integrati. B’dan il-għan:

(a) il-Kummissjoni għandha tiżgura li kull 
Stat Membru, fil-perjodu kollu tal-
ipprogrammar u sakemm jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
jirċievi l-finanzjament għal tal-inqas 
proġett integrat wieħed fil-qasam tal-
adattament jew il-mitigazzjoni tal-klima u 
tal-inqas proġett integrat uniku f’wieħed 
mill-oqsma l-oħra identifikati fl-
Artikolu 8a.
(b) il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 30 rigward it-twaqqif ta’ objettivi 
tematiċi speċifiċi u distributtivi pan-
Ewropej, applikabbli għall-Proġetti 
Integrati għall-perjodu ta’ programmar.   
Il-Kummissjoni għandha tqis dawk il-miri 
tematiċi distributtivi fil-proċess ta’ għoti 
għall-Proġetti Integrati bħala parti mill-
valutazzjoni tal-kriterju ta’ eliġibbiltà 
msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-novità u l-approċċ speċifiku tal-ippjanar meħtieġa għall-Proġetti Integrati, huwa 
kruċjali li l-Istati Membri kollha jakkwistaw esperjenza ma’ dan it-tip ta’ proġett waqt il-
perjodu ta’ programmar LIFE li ġej.  Jiġi ssuġġerit, għalhekk, li kull Stat Membru jkun 
intitolat għal fondi għal tal-anqas tliet proġetti integrati, sakemm dawn ikopru oqsma 
differenti.
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
applikazzjoni separata u rapida u 
proċedura ta’ selezzjoni għal proġetti 
għall-bini tal-kapaċità, li m’għandhiex 
iddum aktar minn tliet xhur sa mis-
sottomissjoni tal-applikazzjoni.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
regolarment listi ta’ proġetti ffinanzjati 
minn LIFE, inkluża deskrizzjoni qasira 
tal-objettivi u r-riżultati akkwistati u 
sommarju tal-fondi mistennija, bl-użu tal-
midja u t-teknoloġiji xierqa. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita wkoll l-
abbinament tal-proġetti kompluti jew li
għadhom għaddejjin mal-benefiċjarji 
ġodda tal-proġetti, l-applikanti jew il-
partijiet interessati fl-istess qasam.

Or. en
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha tkun 
80 % tal-ispejjeż eliġibbli. 

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 50 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha tkun 
60 % tal-ispejjeż eliġibbli.  Ir-reġjuni l-
anqas żviluppati, kif definiti fir-
Regolament (UE) Nru .../...[Regolament 
dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni], 
għandhom ikunu intitolati għal rata 
miżjuda li tasal sa 75 % tal-ispejjeż 
eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission proposes an increased co-financing rate to compensate for the proposed 
limitation of eligibility of VAT and permanent staff costs. This report reintroduces this 
eligibility for many cases. A significant increase in the co-financing rate would obviously only 
be possible at the expense of the total number of projects and the leverage effect of the LIFE 
instrument. However, given that the lack of matching funds has been identified as an 
important bottleneck for the limited uptake of LIFE funding in some Member States, less 
developed regions should be entitled to a higher co-funding rate.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18.

2. Il-VAT ma għandhiex, bħala prinċipju, 
titqies bħala kost eliġibbli għall-proġetti 
msemmija fl-Artikolu 18. L-ammonti tal-
VAT għandhom ikunu eliġibbli jekk 
huma ma jistgħux jiġu rkuprati skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-VAT u jekk 
jitħallsu minn benefiċjarju minflok 
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persuna mhux taxxabbli fl-ambitu tat-
tifsira tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2006/112/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li LIFE huwa strument ċkejken, il-finanzjament tal-ispejjeż tal-VAT mill-baġit LIFE 
għandhom jitnaqqsu kemm jista’ jkun.  Il-VAT rimbursata fi proġetti LIFE terġa’ tirritorna 
fil-baġits tal-Istati Membri, li jwassal għal tnaqqis sinifikanti tal-fondi disponibbli għal 
proġetti LIFE. Huwa raġonevoli li persuni mhux taxxabbli (“Stati, awtoritajiet governattivi 
reġjonali u lokali u korpi oħra mmexxija mil-liġi pubblika”) ma jistgħux jiġu rimbursati 
għall-ispejjeż tal-VAT permezz ta’ LIFE.  

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż tal-persunal għandhom jitqiesu 
bħala spiża eliġibbli għall-proġetti 
msemmija fl-Artikolu 18, sakemm ikunu 
relatati mal-ispiża tal-attivitajiet li l-
benefiċjarju ma kienx ħa jagħmel kieku l-
proġett ikkonċernat ma sarx. Il-persunal 
rispettiv għandu jiġi assenjat 
speċifikament lill-proġett ikkonċernat. L-
ispejjeż tal-paga tal-uffiċjali pubbliċi li ma 
ġewx reklutati speċifikament għall-proġett 
konċernat m’għandhomx jitqiesu spejjeż 
eliġibbli, minbarra f’każ tal-proġetti 
għall-bini tal-kapaċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

LIFE huwa strument żgħir ċkejken u għandu jwassal, b’mod dirett kemm jista’ jkun, għall-
Valur Miżjud Ewropew. Il-finanzjament tal-persunal permanenti mill-baġit LIFE għandu, 
għalhekk, jitnaqqas kemm jista’ jkun. Huwa wieħed mix-xogħlijiet ewlenin tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi li jimmaniġġjaw prodotti pubbliċi bħan-natura u l-ambjent -
għalhekk għandhom ikunu eliġibbli biss l-ispejjeż għal uffiċċjali pubbliċi, speċifikament 
irreklutati għall-proġett LIFE. L-isforzi ta’ semplifikazzjoni attwali dwar is-sorveljanza tal-
ħin tax-xogħol tal-persunal għandhom jibqgħu.
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 22 - punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-komunikazzjoni dwar l-
implementazzjoni, inkluż it-traspożizzjoni, 
fejn din tapplika, tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali prinċipali kollha tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ ħidma multiannwali għall-
Programm LIFE. Dawk l-atti ta’ 
implementazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 29(2). 

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li taddotta atti iddelegati skont l-
Artikolu 30 rigward l-adozzjoni tal-
programmi ta’ ħidma multiannwali għall-
Programm LIFE. 

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi, fejn 
xieraq, il-programmi ta’ ħidma 
multiannwali. Dawk l-atti ta’ 
implementazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 30 biex tirrevedi, fejn xieraq, il-
programmi ta’ ħidma multiannwali.
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msemmija fl-Artikolu 29(2).

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mhux aktar tard mit-
30 ta’ Settembru 2017, rapport ta' 
evalwazzjoni interim esterna tal-Programm 
LIFE u s-sottoprogrammi tiegħu, inklużi l-
aspetti kwalitattivi u kwantitattivi tal-
implementazzjoni tiegħu, l-ammont ta’ 
nefqa relatata mal-klima u ta’ nefqa 
relatata mal-bijodiversità, u l-
komplementarjetà tiegħu ma' programmi 
oħra rilevanti tal-Unjoni, il-kisba tal-
objettivi tal-miżuri kollha (fil-livell ta' 
riżultati u impatti, meta possibbli), tal-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u tal-valur 
miżjud Ewropew tiegħu, fid-dawl ta' 
deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-provvedimenti. L-
evalwazzjoni għandha addizzjonalment 
tindirizza l-ambitu għas-simplifikazzjoni, 
il-koerenza interna u esterna tagħha, ir-
rilevanza dejjiema tal-objettivi kollha, kif 
ukoll il-kontribut tal-provvedimenti għall-
prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Għandha tqis ir-riżultati tal-evalwazzjoni 
dwar l-impatt fuq terminu twil tal-
predeċessur tiegħu. Ir-rapport għandu jkun 
akkompanjat b'kummenti mill-
Kummissjoni inkluż il-mod li s-sejbiet tal-
evalwazzjoni interim jiġu kkunsidrati fl-
implementazzjoni tal-Programm LIFE, u, 
partikolarment, meta jkunu qed jitfasslu l-
programmi ta' ħidma multiannwali; 

(a) mhux aktar tard mit-
30 ta’ Settembru 2017, rapport ta' 
evalwazzjoni interim esterna tal-Programm 
LIFE u s-sottoprogrammi tiegħu, inklużi l-
aspetti kwalitattivi u kwantitattivi tal-
implementazzjoni tiegħu, l-ammont ta’ 
nefqa relatata mal-klima u ta’ nefqa 
relatata mal-bijodiversità, u l-
komplementarjetà tiegħu ma' programmi 
oħra rilevanti tal-Unjoni, il-kisba tal-
objettivi tal-miżuri kollha (fil-livell ta' 
riżultati u impatti, meta possibbli), tal-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u tal-valur 
miżjud Ewropew tiegħu, fid-dawl ta' 
deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-provvedimenti. L-
evalwazzjoni għandha addizzjonalment 
tindirizza l-ambitu għas-simplifikazzjoni, 
il-koerenza interna u esterna tagħha, ir-
rilevanza dejjiema tal-objettivi kollha, kif 
ukoll il-kontribut tal-provvedimenti għall-
prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Għandha tqis ir-riżultati tal-evalwazzjoni 
dwar l-impatt fuq terminu twil tal-
predeċessur tiegħu. Ir-rapport għandu jkun 
akkompanjat b'kummenti mill-
Kummissjoni inkluż il-mod li s-sejbiet tal-
evalwazzjoni interim jiġu kkunsidrati fl-
implementazzjoni tal-Programm LIFE, u, 
partikolarment, meta jkunu qed jitfasslu l-
programmi ta' ħidma multiannwali; Ir-
rapport ta’ evalwazzjoni interim għandu 
jinkludi jew jiġi akkumpanjat minn 
valutazzjoni tal-estent u l-kwalità tat-talba 
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għal Proġetti Integrati, l-ippjanar u l-
implementazzjoni tagħhom. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali għas-suċċess 
realizzat jew mistenni fl-użu ta’ fondi 
oħra tal-Unjoni, partikolarment billi 
jitqiesu l-benefiċċji ta’ aktar koerenza ma’ 
strumenti ta’ finanzjament oħra tal-
Unjoni, il-konvolġiment tal-partijiet 
interessati, u l-estent li bih il-proġetti 
tradizzjonali preċedenti LIFE kienu 
inklużi jew wieħed jipprevedi li se jiġu 
inklużi minn Proġetti Integrati.  Din il-
valutazzjoni tista’ tkun akkumpanjata 
minn proposti adegwati għall-adattament 
tas-sehem finanzjarju kumplessiv li hu 
disponibbli għal Proġetti Integrati fl-
ambitu tal-programm LIFE kif imsemmi 
fl-Artikolu4(2b) u fl-ambitu tal-
applikazzjoni tal-Proġetti Integrati kif 
imsemmi fl-Artikolu 8a(2); 

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċedura ta’ Kumitat imħassar
1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
mill-Kumitat għall-Programm LIFE. 
għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika. 
Il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-
tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011. 
2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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L-Artikolu dwar il-proċedura tal-Kumitat mhux se jkun meħtieġ jekk l-emendi li jikkanċellaw 
jew jissostitwixxu l-atti ta’ implementazzjoni mill-atti ddelegati jiġu adottati.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 3(2), 19(1) u 19(3) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien indeterminat minn [id-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament].

2. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 3(2), l-
Artikolu 4(2b), l-Artikolu 8a(2),l-Artikolu
19(3), l-Artikolu 24(1) u l-Artikolu 24(3)
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien indeterminat minn [id-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva].

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 3(2), 19(1) u 19(3) tista' tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni għal revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f’data iktar tard speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ. 

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(2), l-Artikolu 4(2b), l-
Artikolu 8a(2), l-Artikolu 19(3), l-Artikolu 
24(1) u l-Artikolu 24(3) tista' tiġi rrevokata 
fi kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni għal 
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
iktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
delegat diġà fis-seħħ. 

Or. en
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 3(2), 
19(1) jew 19(3) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(2), 
l-Artikolu 4(2b), l-Artikolu 8a(2), l-
Artikolu 19(3), l-Artikolu 24(1) jew l-
Artikolu 24(3) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika 
ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
t-tnejn ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li 
ma jkunux sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. en

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-provvedimenti mibdija qabel il-
31 ta’ Diċembru 2013 skont ir-Regolament 
(KE) Nru 614/2007 għandhom, sat-tlestija 
tagħhom, jibqgħu jiġu rregolati b'dak ir-
Regolament u għandhom jikkonformaw 
mad-dispożizzjonijiet tekniċi definiti 
hemmhekk. Il-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 29(1) għandu jissostitwixxi l-
kumitat previst fir-Regolament (KE) Nru 
614/2007 mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

1. Il-provvedimenti mibdija qabel il-
31 ta’ Diċembru 2013 skont ir-Regolament 
(KE) Nru 614/2007 għandhom, sat-tlestija 
tagħhom, jibqgħu jiġu rregolati b'dak ir-
Regolament u għandhom jikkonformaw 
mad-dispożizzjonijiet tekniċi definiti 
hemmhekk. 

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Dawn l-aħħar għoxrin sena, il-programm LIFE kellu suċċess konsiderevoli bħala mezz li 
jindirizza l-ambjent u l-isfidi relatati mal-klima li jiffaċċjaw iċ-ċittadini Ewropej.  Huwa 
strument ta’ dimensjoni żgħira iżda li huwa mmirat tajjeb u effikaċi, apprezzat ħafna mill-
amministrazzjonijiet lokali, reġjonali u nazzjonali, l-NGOs, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka u l-
SMEs.  Mill-perspettiva baġitarja, il-prestazzjoni ta’ LIFE kienet ukoll sodisfaċenti ħafna; ir-
rata tal-eżekuzzjoni kienet kostantament u konsiderevolment ’il fuq mill-medja. 

Baġit u razzjonalizzazzjoni

Minkejja dan, huwa ovvju li l-kwota ta’ LIFE fil-baġit kumplessiv tal-UE, li jammonta għal 
0.3% fil-proposta tal-Kummissjoni, huwa sproporzjonament baxx meta mqabbel mal-isfidi u 
l-opportunitajiet ppreżentati miċ-ċaqliq lejn soċjetà sostenibbli, b’livell baxx ta’ karbonju, 
effikaċi fir-riżorsi u rikka fil-bijodiversità. L-investimenti appoġġati mill-Parlament (PE) fil-
kuntest tan-negozjati attwali dwar il-fondi prinċipali tal-UE taħt il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali (MFF), se jinfluwenzaw l-iżvilupp tal-UE tal-anqas għaż-żewġ deċenji li ġejjin. 
Ir-Rapporteur, għalhekk, jenfasizza l-ħtieġa biex ikun żgurat li dawn l-investimenti jkunu l-
bażi tal-politiki u l-istrateġiji li jġu rakkomandati mill-PE, pereżempju fil-Pjan Direzzjonali 
tal-UE għal Ewropa b’riżorsi effikaċi, il-Pjan Direzzjonali għal ekonomija b’Livell Baxx ta’ 
Karbonju u l-Istrateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità. 

Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-Istrateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità, il-PE jesprimi d-
diżappunt tiegħu fir-rigward tal-allokazzjoni proposta tal-programm ġdid LIFE u huwa tal-
fehma li l-isfidi indirizzati fil-pjan ta’ konservazzjoni tal-bijodiversità u tan-natura jitolbu 
żieda sostenzjali fil-fondi allokati għall-programm LIFE. Jinnota wkoll li l-benefiċċji 
ġġenerati biss min-network Natura 2000 huma stmati li għandhom valur ta’ EUR 200-
300 biljun, b’total ta’ madwar 4.5 sa 8 miljun impjieg li qed ikunu appoġġati direttament.

L-għoti ta’ baġit adegwat u kwota viżibbli fi ħdan l-infiq kumplessiv tal-UE se jkun sinjal 
qawwi li l-UE tqis l-impenni ambjentali u klimatiċi tagħha b’mod serju.  F’konformità mal-
approċċ ġenerali tal-PE rigward in-negozjati tal-MFF, f’dan ir-rapport, ir-Rapporteur evita li 
jippreżenta proposti preċiżi rigward l-ammont tal-baġit LIFE. Madankollu, l-argumenti 
t’hawn fuq, b’mod ċar jitolbu żieda sostanzjali. Il-programm LIFE għandu jikkontribwixxi 
għal tal-anqas 10% tal-ħtiġijiet tal-finanzjament tan-network Natura 2000, mingħajr ma 
jnaqqas l-ispejjeż għas-setturi l-oħra.  Il-baġit attwali għandu jiżdied tal-anqas b’5%, kif 
mitlub fir-riżoluzzjoni MFF tal-Parlament. Ma’ dan għandu jiżdied l-ammont meqjus 
neċessarju mill-Kummissjoni biex jiġu koperti l-elementi l-ġodda proposti ta’ LIFE, jiġifieri 
s-sottoprogramm għat-tibdil fil-klima u l-Proġetti Integrati.

Il-bilanċ ġeografiku u l-assistenza teknika

L-għażla tal-proġetti LIFE hija bbażata primarjament fuq il-kwalità tagħhom u l-
kontribuzzjoni tagħhom għall-valur miżjud Ewropew, b’attenzjoni partikolari fuq il-potenzjal 
dimostrattiv/ta’ trasferibbiltà tagħhom u l-impatt ambjentali/klimatiku tagħhom. L-esperjenza 
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tal-perjodi preċedenti ta’ programmar LIFE wriet disparitajiet fost l-Istati Membri fl-użu tal-
fondi LIFE disponibbli.  Ċerti pajjiżi jew reġjuni setgħu repetutament iħejju proġetti bi 
kwalità għolja, biex jiżguraw fondi kumplimentari, u għalhekk rċevew aktar appoġġ
kumplessiv permezz tal-programm LIFE. Dan kien ukoll il-każ fl-ambitu tas-sistema 
kumplessa tal-allokazzjonijiet nazzjonali indikattivi li ġiet introdotta taħt LIFE+ (2007-2013).

Mingħajr dubju, l-inugwaljanzi impressjonanti fl-allokazzjoni tal-proġetti għandhom jiġu 
indirizzati fi ħdan regolament LIFE ġdid. Iżda l-allokazzjonijiet nazzjonali huma l-istrument 
ġust biex jiżguraw tali distribuzzjoni? Ikun opprtun jekk il-Fond tal-Unjoni – f’isem is-
solidarjetà Ewropea – jikkomprometti l-kwalità, il-potenzjal ta’ replikazzjoni, il-valur ta’ 
konservazzjoni u r-riżultati meħtieġa fl-UE kollha u l-impatti tal-proġetti, sempliċement biex 
jiżgura li kull Stat Membru jirċievi l-kwota tiegħu? 

Ir-Rapporteur jemmen li s-solidarjetà Ewropea u l-qsim tal-isforzi għandu tifsira differenti:  
L-Istati Membri u r-reġjuni b’rata ta’ selezzjoni ta’ proġetti baxxa għandhom ikunu appoġġati 
bl-għan li jakkwistaw kwalità ta’ proġetti aktar għolja. Dan għandu jieħu l-forma ta’ 
workshops immirati u taħriġ, iżda għandu jinkludi wkoll servizzi konsultattivi minn proġett 
għal proġett. Ir-Rapporteur jipproponi li l-Kummissjoni tiffaċilita tali skambji bejn proġetti li 
kellhom suċċess li għadhom għaddejjin jew proġetti kompluti u l-applikanti tal-proġetti. 
Madankollu, l-assistenza proattiva minn punti ta’ kuntatt LIFE nazzjonali u reġjonali ġiet 
identifikata bħala fattur ewlieni f’applikazzjonijiet li ġew magħżula.  Ir-Rapporteur 
jipproponi, għalhekk li jiġi permess appoġġ għall-bini tal-kapaċità b’limitu ta’ ħin biex 
jingħata lill-punit ta’ kuntatt LIFE f’żoni jew reġjuni b’użu baxx ħafna ta’ proġetti.

Il-kunċett tal-bilanċ ġeografiku jmur lil hinn mid-distribuzzjoni nazzjonali. Flimkien mal-
prinċipju tas-solidarjetà, dan ifisser li r-reġjuni, l-ekosistemi, is-setturi jew l-entitajiet definiti 
b’mod ieħor, li għandhom valur uniku Ewropew jew li jridu jġorru piż speċifiku, għandu 
jkollhom prijorità waqt l-għażla tal-proġetti. Dan jista’ jirreferi għall-protezzjoni ta’ speċi ta’ 
prijorità jew għal agglomerazzjonijiet bi problemi severi ta’ tniġġis tal-arja.  Ma jeħtieġ li 
jkun hemm ebda mekkaniżmu addizzjonali fi ħdan LIFE biex jiżgura dawn l-objettivi. Dawn 
il-konsiderazzjonijiet għandhom ikunu u fil-fatt diġà huma parti minn kull proċess ta’ 
selezzjoni u għandhom iwasslu għall-għoti ta’ punti addizzjonali. Sabiex jiżdiedu ċ-ċarezza u 
dan l-element ta’ solidarjetà, ir-Rapporteur jipproponi ż-żieda ta’ dispożizzjoni analoga fir-
Regolament LIFE.

Minbarra dan, minħabba n-novità u l-approċċ speċifiku ta’ ippjanar meħtieġ għall-Proġetti 
Integrati, kif spjegat aktar ’il quddiem, ir-Rapporteur iqis li huwa kruċjali li l-Istati Membri 
kollha jakkwistaw esperjenza ma’ dawn it-tip ta’ proġetti waqt il-perjodu ta’ programmar 
LIFE li ġej.  Ir-Ropporteur, għalhekk, jissuġġerixxi li kull Stat Membru jkun intitolat għal 
fondi tal-anqas għal tliet Proġetti Integrati, sakemm dawn ikopru setturi differenti.

Rati ta' kofinanzjament

It-tieni xkiel ewlieni responabbli mit-tnaqqis fl-użu tal-finanzjament LIFE f’diversi Stati 
Membri huwa d-diffikultà fl-iżgurar ta’ fondi komplimentari.  Ir-Rapporteur, għalhekk, 
jipproponi li reġjuni ekonomikament anqas żviluppati huma intitolati għal rata ta’ 
kofinanzjament sa 75%. Ir-Rapporteur huwa tal-fehma li dan jista’ jipprovdi inċentiv 
addizzjonali biex ir-reġjuni l-aktar fil-bżonn japplikaw għal finanzjament LIFE  u jista’ 
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eventwalment jiżgura li huma jibbenefikaw minn kompetenza LIFE għal investimenti relatati 
mal-ambjent u mal-klima. 

Ir-Rapporteur għandu dubji rigward żieda aktar ġenerali fir-rata ta’ kofinanzjament peress li 
din tista’, ovvjament, tkun possibbli biss a skapitu tan-numru totali ta’ proġetti u għalhekk id-
distribuzzjoni mal-UE kollha tan-network LIFE. Diversi proġetti ta’ kwalità għolja għadhom 
għaddejjin bħalissa, ibbażati fuq rata ta’ kofinanzjament ta’ 50%. Żieda ġenerali fir-rata ta’ 
kofinanzjament tista’ tirriskja t-telf ta’ dan l-effett ta’ ingranaġġ u din il-massa kritika ta’ 
proġetti, li jipprovdu riżultati sinifikanti anki rigward l-esperjenzi li wieħed jitgħallem. 

Finalment , l-isforzi tal-Istati Membri għat-twaqqif ta’ mekkaniżmu biex jiżguraw fondi 
komplimentari, flimkien mat-tisħiħ tas-sistema tagħhom ta’ punti ta’ kuntatt LIFE, urew li 
huma kruċjali għall-għażla tal-proġetti LIFE. Il-Kummissjoni, għalhekk, għandha 
tinkoraġġixxi l-Istati Membri jiskambjaw l-aħjar prattika rigward dawn l-istrutturi.

L-eliġibbiltà u s-simplifikazzjoni

Il-kwestjoni tal-eliġibbiltà tal-ispejjeż u s-simplifikazzjoni għandha titqies indipendentement 
mir-rata ta’ kofinanzjament u fil-kuntest tar-reviżjoni tar-regolament finanzjarju.
Minkejja d-differenzi fl-istruttura tal-ġestjoni tal-fondi tal-UE, ir-regoli bażiċi għandhom 
ikunu l-istess. Huwa ovvju li l-aħjar prattika dwar il-proċeduri ta’ applikazzjoni, l-
amministrazzjoni u l-monitoraġġ tal-għotjiet għandha tinfirex sabiex jitħaffef il-piż tan-naħat 
kollha.

Meta l-benefiċjarji ta’ proġetti, minbarra persuni mhux taxxabbli1, ma jkunux jistgħu 
jirkupraw l-ispejjeż tat-Taxxi fuq il-Valur Miżjud taħt ir-reġimi nazzjonali tal-VAT, dawn l-
ispejjeż tal-VAT għandhom ikunu eliġibbli fl-ambitu tal-programm LIFE.  Dan se jiżgura 
trattament ġust u ugwali għall-benefiċjarji kollha.  Minkejja dan, ir-Rapporteur iqis li huwa 
inaċċettabbli li partijiet mill-baġit żgħir ta’ LIFE imur lura fil-baġits tal-Istati Membri. 
Għandu għallinqas ikun hemm kjarifika dwar kif ukoll Stat Membru jindirizza l-irkupru tal-
VAT u dwar l-ammont annwali ta’ spejjeż tal-Vat rimbursati lil proġetti LIFE.

L-ispejjeż permanenti tal-persunal għandhom ġeneralment ikunu eliġibbli fl-ambitu tal-
programm LIFE biex jiżguraw il-kontinwità tal-kompetenza. Fl-istess ħin, is-sehem massimu 
tal-għotjiet tal-proġetti għandhom imorru fi spejjeż konkreti relatati mal-proġett bħal 
azzjonijiet ta’ konservazzjoni. Il-ġestjoni tal-oġġetti pubbliċi bħan-natura u l-ambjent hija 
waħda mill-funzjonijiet ewlenija tal-amministrazzjonijiet pubbliċi. Ir-Rapporteur, għalhekk, 
iqis li jkun raġonevoli li ma jkunx hemm rimbors, permezz tal-baġit tal-UE, tal-ispejjeż tal-
involviment tal-uffiċċjali pubbliċi fi proġetti LIFE. Madankollu, l-ispejjeż għal persunal 
reklutat addizzjonalment għal attivitajiet ta’ proġetti LIFE għandhom jibqgħu eliġibbli għar-
rimbors.

Proġetti Integrati.

Il-“Proġetti Integrati” skont LIFE huma għodda ta' razzjonalizzazzjoni konkreta. Huma 
għandhom l-għan li jappoġġaw, flimkien ma’ fondi oħra tal-UE, l-implementazzjoni ta’ 

                                               
1 Kif definit fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2006/112/KE.
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leġiżlazzjoni ambjentali ewlenija bħall-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-iskart jew tal-baċir tax-xmara, 
l-istrateġiji klimatiċi jew l-oqfsa ta’ azzjoni ta’ prijorità għall-ġestjoni taż-żoni Natura 2000 –
kollha bil-potenzjal sinifikanti li joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir. Tali proġetti għandhom ukoll 
il-potenzjal li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-użu effikaċi tal-fondi.

Ir-Rapporteur jappoġġa bil-qawwa dan it-tip ġdid ta’ proġett suġġerit mill-Kummissjoni. Ir-
regolament propost, madankollu, parzjalment mhuwiex ċar dwar dan il-kunċett. Ir-
Rapporteur, għalhekk, introduċa Artikolu ġdid, separat dwar il-Proġetti Integrati, li jinkludi l-
mekkaniżmi biex jassistu l-Istati Membri biex iqiegħdu fil-prattika dan l-approċċ ġdid. 
Minħabba l-esperjenza limitata ma’ Proġetti Integrati, huma għandhom jitqassmu 
gradwalment u jiġu eżaminati mill-qrib fir-rapport ta’ evalwazzjoni interim tal-perjodu ta’ 
programmar LIFE. 

Il-Proġetti Integrati se jkunu ta’ benefiċċju għal fondi oħra billi jżidu l-kapaċità ta’ 
assorbiment tagħhom tal-infiq relatat mal-ambjent u jiddiriġuh lejn l-isfidi prinċipali tal-
implementazzzjoni. Huma jistgħu ukoll jinkoraġġixxu t-twaqqif ta’ kooperazzjoni kostruttiva 
u dejjiema bejn is-setturi differenti tal-amministrazzjonijiet, li se jtejjeb il-koerenza tal-infiq 
tal-UE. Sabiex dawn il-benefiċċji jkunu realizzati fil-prattika, l-attivitajiet li huma 
potenzjalment kumplimentari ma’ fondi oħra tal-UE għandhom jiġu identifikati fi stadju bikri.
Ir-Rapporteur ressaq emendi korrispondenti mar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni.


