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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***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 deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm 
ta’ azzjoni ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-ambjent sal-2020: “Ngħixu tajjeb, fil-
limiti tal-pjaneta tagħna”
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0710),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 192(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE), skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta 
lill-Parlament (C7-0392/2012),

– 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 ta' …1

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' …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-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0000/2013),

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, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Ir-riżulozzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-20 ta’ April 2012 dwar ir-
rieżami tas-6 Programm ta' Azzjoni 

                                               
1 ĠU C ta’ ...
2 ĠU C ta’ ...
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Ambjentali u l-istabbiliment tal-
prijoritajiet għas-7 Programm ta' Azzjoni 
Ambjentali intitulat “Ambjent aħjar 
għall-ħajja aħjar” evidenzjat tliet 
prijoritajiet li fuqhom għandu jiġi bbażat 
il-programm il-ġdid: implimentazzjoni u 
tisħiħ, integrazzjoni u dimensjoni 
internazzjonali.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent (EEA) intitulat “L-
Ambjent Ewropew – l-Istat u l-Prospetti 
2010” (SOER 2010) wera li ċertu sfidi 
importanti baqgħu jeżistu fil-qasam tal-
ambjent, li jistgħu jkollhom impatt 
sinifikanti jekk xejn ma jsir biex jiġu 
ffaċċjati.

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa essenzjali li l-għanijiet prijoritarji 
tal-Unjoni għall-2020 jiġu stabbiliti, fid-
dawl ta' viżjoni fit-tul għall-2050. Il-
programm il-ġdid għandu jissejjes fuq 
inizjattivi ta' politika fl-istrateġija 
Ewropa 2020, inkluż il-pakkett dwar il-
klima u l-enerġija tal-UE, il-Pjan 
Direzzjonali lejn ekonomija b'livell baxx 

(7) Huwa essenzjali li l-għanijiet prijoritarji 
tal-Unjoni għall-2020 jiġu stabbiliti, fid-
dawl ta' viżjoni ċara fit-tul għall-2050 
sabiex jingħata qafas stabbli li jiffavorixxi 
l-investimenti u t-tkabbir. Il-programm il-
ġdid għandu jissejjes fuq inizjattivi ta' 
politika fl-istrateġija Ewropa 2020, inkluż 
il-pakkett dwar il-klima u l-enerġija tal-
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ta' karbonju fl-2050, l-Istrateġija tal-UE 
għall-Bijodiversità sal-2020, il-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti 
tar-Riżorsi u l-Inizjattiva Ewlenija ta' 
Unjoni tal-Innovazzjoni. 

UE, il-Pjan Direzzjonali lejn ekonomija 
b'livell baxx ta' karbonju fl-2050, l-
Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-
2020, il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa 
b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi u l-Inizjattiva 
Ewlenija ta' Unjoni tal-Innovazzjoni.

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Unjoni stabbiliet l-objettiv li 
ttemm it-tnaqqis fil-kopertura tal-foresti
tal-pjaneta sa mhux aktar tard mill-2030, 
u li tnaqqas id-deforestazzjoni tropikali 
grossa b'mill-inqas 50 % meta mqabbel 
mal-livelli tal-2008 sal-20201.
_______________
1 Sessjoni Nru 2912 tal-Kunsill Ambjent, 
4.12.2008

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) It-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tal-ekosistemi fl-Unjoni 
għandhom implikazzjonijiet importanti 
għall-ambjent u huma ta' spiża għas-soċjetà 
kollha, b'mod partikolari għall-atturi 
ekonomiċi f'setturi li jiddependu 
direttament fuq is-servizzi tal-ekosistema. 

(21) It-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tal-ekosistemi fl-Unjoni 
għandhom implikazzjonijiet importanti 
għall-ambjent u l-benessri tal-bnedmin, kif 
ukoll huma ta' spiża għas-soċjetà kollha, 
b'mod partikolari għall-atturi ekonomiċi 
f'setturi li jiddependu direttament fuq is-
servizzi tal-ekosistema. It-theddid li qed 
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jagħfas fuq il-bijodiversità huwa wkoll 
kwistjoni ta’ responsabbiltà għall-Unjoni 
kif inhu għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
għall-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej li 
jikkostitwixxu “climate hot spots” ta’ 
bijodiversità1, u kif inhu għall-bqija tad-
dinja fejn tidħol l-impronta ekoloġika 
Ewropea lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni. 
_______________
1 Il-“climate hot spots” huma żoni 
ġeografiċi fejn il-bijodiversità hija 
mhedda. Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-
pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej fihom 
70 % tal-bijodiversità Ewropea u iktar 
speċi endemiċi mill-kontinent Ewropew 
kollu.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li tipproteġi, tikkonserva u ssaħħaħ il-
kapital naturali tal-Unjoni;

a) li tipproteġi, tikkonserva, issaħħaħ u 
ttejjeb il-kapital naturali tal-Unjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 :  "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha huma 
responsabbli għat-twettiq tal-għanijiet 
prijoritarji stabbiliti f'dan il-programm. 
Huma għandhom isegwu approċċ koerenti 
għall-indirizzar tal-isfidi identifikati. L-
azzjoni għandha tittieħed b'kunsiderazzjoni 
xierqa tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u fil-
livell l-aktar adatt biex jinkisbu l-għanijiet 
prijoritarji u l-eżiti relatati stabbiliti f'dan 
il-programm.

1. L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha huma 
responsabbli għat-twettiq tal-għanijiet 
prijoritarji stabbiliti f'dan il-programm. 
Huma għandhom isegwu approċċ koerenti 
għall-indirizzar tal-isfidi identifikati. L-
azzjoni għandha tittieħed b'kunsiderazzjoni 
xierqa tal-prinċipji tal-għoti tal-
kompetenzi, ta’ sussidjarjetà u ta' 
proporzjonalità u fil-livell l-aktar adatt 
biex jinkisbu l-għanijiet prijoritarji u l-eżiti 
relatati stabbiliti f'dan il-programm.

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Flimkien mas-sistemi ħalja attwali ta' 
produzzjoni u ta' konsum fl-ekonomija 
dinjija, id-domanda globali dejjem tikber 
għal oġġetti u servizzi u t-tnaqqis tar-
riżorsi qed iżidu l-prezz tal-materja prima, 
tal-minerali u tal-enerġija essenzjali, u 
b'hekk jiġi ġġenerat aktar tniġġis u skart, 
jiżdiedu l-emissjonijiet globali ta' GHG u 
jiġu xprunati d-degradazzjoni tal-art, id-
deforestazzjoni u t-telf tal-bijodiversità. 
Kważi żewġ terzi tal-ekosistemi tad-dinja 
qed jiddeterjoraw u hemm evidenza li l-
limiti planetarji għall-bijodiversità, it-tibdil 
fil-klima u ċ-ċiklu tan-nitroġenu diġà ġew 
issuperati. X'aktarx se jkun hemm 
diskrepanza globali ta' 40 % fl-ilma sal-
2030 sakemm ma jkunx hemm progress 
sinifikanti fit-titjib tal-effiċjenza fir-riżorsi. 

7. Flimkien mas-sistemi ħalja attwali ta' 
produzzjoni u ta' konsum fl-ekonomija 
dinjija, id-domanda globali dejjem tikber 
għal oġġetti u servizzi, in-nuqqas ta’ 
ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi fuq livell 
globali u u t-tnaqqis ta’ wħud minn dawn
qed iżidu l-prezz tal-materja prima, tal-
minerali u tal-enerġija essenzjali, u b'hekk 
jiġi ġġenerat aktar tniġġis u skart, jiżdiedu 
l-emissjonijiet globali ta' GHG u jiġu 
xprunati d-degradazzjoni tal-art, id-
deforestazzjoni u t-telf tal-bijodiversità. 
Kważi żewġ terzi tal-ekosistemi tad-dinja 
qed jiddeterjoraw u hemm evidenza li l-
limiti planetarji għall-bijodiversità, it-tibdil 
fil-klima u ċ-ċiklu tan-nitroġenu diġà ġew 
issuperati. X'aktarx se jkun hemm 
diskrepanza globali ta' 40 % fl-ilma sal-
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Hemm ukoll ir-riskju li t-tibdil fil-klima se 
jkompli jkabbar dawn il-problemi,  bi 
spejjeż għolja.   Fl-2011, id-diżastri dovuti 
parzjalment għat-tibdil fil-klima rriżultaw 
f’telf ekonomiku globali ta' aktar minn 300 
biljun Euro. L-OECD wissiet li bid-
degradazzjoni u t-telf kontinwi tal-kapital 
naturali hemm ir-riskju li dawn iwasslu 
għal bidliet irriversibbli li jistgħu 
jipperikolaw żewġ sekli ta' titjib fl-
istandards ta' għajxien u jinvolvu spejjeż 
sinifikanti. 

2030 sakemm ma jkunx hemm progress 
sinifikanti fit-titjib tal-effiċjenza fir-riżorsi. 
Hemm ukoll ir-riskju li t-tibdil fil-klima se 
jkompli jkabbar dawn il-problemi,  bi 
spejjeż għolja.   Fl-2011, id-diżastri dovuti 
parzjalment għat-tibdil fil-klima rriżultaw 
f’telf ekonomiku globali ta' aktar minn 
EUR 300 biljun. L-OECD wissiet li bid-
degradazzjoni u t-telf kontinwi tal-kapital 
naturali hemm ir-riskju li dawn iwasslu 
għal bidliet irriversibbli li jistgħu 
jipperikolaw żewġ sekli ta' titjib fl-
istandards ta' għajxien u jinvolvu spejjeż 
sinifikanti.

Or. fr

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Din it-trasformazzjoni tesiġi l-
integrazzjoni sħiħa ta' kwistjonijiet 
ambjentali f'politiki oħra, bħall-enerġija, it-
trasport, l-agrikoltura, is-sajd, l-ekonomija 
u l-industrija, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
ix-xogħol u l-politika soċjali sabiex toħloq 
approċċ koerenti u kkoordinat. L-azzjoni fi 
ħdan l-UE għandha tiġi kkomplementata 
wkoll minn azzjoni globali u kooperazzjoni 
msaħħa mal-pajjiżi ġirien sabiex jiġu 
indirizzati sfidi komuni.

11. Din it-trasformazzjoni tesiġi l-
integrazzjoni sħiħa ta' kwistjonijiet 
ambjentali f'politiki oħra, bħall-enerġija, it-
trasport, l-agrikoltura, is-sajd, il-kummerċ 
internazzjonali, l-ekonomija u l-industrija, 
ir-riċerka u l-innovazzjoni, ix-xogħol u l-
politika soċjali, l-edukazzjoni u t-taħriġ,
sabiex toħloq approċċ koerenti u 
kkoordinat. L-azzjoni fi ħdan l-UE 
għandha tiġi kkomplementata wkoll minn 
azzjoni globali u kooperazzjoni msaħħa 
mal-pajjiżi ġirien sabiex jiġu indirizzati 
sfidi komuni.

Or. fr
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. Minkejja l-isforzi konsiderevoli li saru 
sal-lum, ir-rekwiżit skont il-WFD biex 
jinkiseb ‘status ekoloġiku tajjeb’ sal-2015 
x'aktarx li se jintlaħaq biss għal madwar 
53 % tal-massa tal-ilma tal-wiċċ fl-UE. 
Hemm ukoll ir-riskju li l-mira tad-
Direttiva ta' Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima li jinkiseb ‘status ambjentali 
tajjeb’ sal-2020 tista' ma tintlaħaqx, inter 
alia minħabba sajd żejjed kontinwu u l-
preżenza ta' skart fl-ibħra tal-Ewropa. 
Filwaqt li l-politiki tal-UE dwar l-arja u 
dwar l-emissjonijiet industrijali għenu biex 
inaqqsu ħafna forom ta' tniġġis, l-
ekosistemi għadhom ibatu minn depożiti 
eċċessivi ta' nitroġenu u minn tniġġis tal-
ożonu assoċjati mal-emissjonijiet mit-
trasport, mill-agrikoltura intensiva u mill-
ġenerazzjoni tal-enerġija.

18. Minkejja l-isforzi konsiderevoli li saru 
sal-lum, l-objettiv skont il-WFD biex 
jinkiseb ‘status ekoloġiku tajjeb’ sal-2015 
x'aktarx li se jintlaħaq biss għal madwar 
53 % tal-massa tal-ilma tal-wiċċ fl-UE. Il-
mira tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima li jinkiseb ‘status 
ambjentali tajjeb’ sal-2020 tinsab ukoll 
taħt pressjonijiet qawwija, inter alia 
minħabba theddid antropoġeniku bħas-
sajd żejjed kontinwu, it-tniġġis (inkluż it-
tniġġis tal-istorbju taħt l-ilma) u l-
preżenza ta' skart fil-baħar, flimkien mal-
effetti tat-tisħin globali (aċidifikazzjoni 
tal-oċceani). Filwaqt li l-politiki tal-UE 
dwar l-arja u dwar l-emissjonijiet 
industrijali għenu biex inaqqsu ħafna 
forom ta' tniġġis, l-ekosistemi għadhom 
ibatu minn depożiti eċċessivi ta' nitroġenu 
u minn tniġġis tal-ożonu assoċjati mal-
emissjonijiet mit-trasport, mill-agrikoltura 
intensiva u mill-ġenerazzjoni tal-enerġija. 

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18a. Fejn jidħol is-settur agrikolu, il-
potenzjal ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra huwa kbir ħafna u b'mod 
ċar mhux sfruttat biżżejjed. Sabiex 
jinbidlu l-prattiki agrikoli biex jitnaqqas l-
impatt tas-settur fuq it-tibdil fil-klima, 
hemm bżonn ta’ fażi ta’ informazzjoni u 
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għarfien kif ukoll ta’ appoġġ ekonomiku 
għall-bidla. L-għodda jeżistu iżda l-
implimentazzjoni tagħhom hija mfixkla 
minn ostakoli ta’ informazzjoni u 
metodoloġija li għandhom jingħelbu.

Or. fr

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 18b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18b. Barra minn hekk, is-settur tal-użu 
tal-art, tat-tibdil fl-użu tal-art u l-
forestrija (LULUCF), inklużi speċjalment 
l-attivitajiet ta’ ġestjoni tal-art agrikola, 
huwa uniku għax huwa l-uniku settur li 
huwa bir ta’ karbonju minħabba l-
kapaċità ta’ ħżin tiegħu. L-adozzjoni ta’ 
qafas leġiżlattiv armonizzat fuq livell 
Ewropew li jiddefinixxi r-regoli ta’ 
kontabilità applikabbli għal dan is-settur 
u konformi mad-deċiżjonijiet adottati fil-
qafas tal-Konvenzjoni Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
(UNFCCC), hija l-ewwel stadju li jwassal 
għall-inklużjoni tiegħu fl-impenni tal-
Unjoni Ewropea għall-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima.

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 18c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18c. L-approċċ aktar ekoloġiku fil-PAK 
jippermetti li tissaħħaħ il-kapaċità ta’ 
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ħżin tal-art agrikola u, b’mod iktar 
ġenerali, li jintlaħqu objettivi ekoloġiċi 
bħall-preservazzjoni tal-bijodiversità u t-
titjib tal-kwalità tal-ilma u l-ħamrija.  

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni u t-
tisħiħ tal-kapital naturali tal-UE għalhekk 
jesiġu wkoll indirizzar tal-problemi mis-
sors permezz, inter alia, ta' integrazzjoni 
aħjar tal-għanijiet għall-kapital naturali 
f'politiki oħra, l-iżgurar li l-politiki jkunu 
koerenti u li jiġu pprovduti l-kobenefiċċji. 
L-elementi ekoloġiċi stabbiliti fil-proposti 
ta' riforma tal-Kummissjoni, 
partikolarment għall-politika tal-UE dwar 
l-agrikoltura, is-sajd u l-koeżjoni, 
appoġġati mill-proposti għal approċċ aktar 
ekoloġiku għall-baġit tal-UE skont il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) 
huma mfassla biex jappoġġaw dawn l-
għanijiet. Pereżempju, l-ekosistemi 
akkwatiċi f’żoni rurali għandhom 
jibbenefikaw mir-rabta tal-pagamenti lill-
impriżi agrikoli mal-konformità mar-
rekwiżiti rilevanti tal-WFD kif stabbilit fil-
proposti tal-Kummissjoni għar-riforma 
tal-PAK. PAK iktar ekoloġika se 
tippromwovi wkoll il-prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-ambjent tad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
protezzjoni ta' bwar permanenti, u l-
istabbiliment u ż-żamma ta’ żoni ta’ art 
għall-biedja u ta' foresti ekoloġikament 
importanti. 

19. Il-protezzjoni, il-konservazzjoni, it-
tisħiħ u t-titjib tal-kapital naturali tal-UE 
għalhekk jesiġu wkoll indirizzar tal-
problemi mis-sors permezz, inter alia, ta' 
integrazzjoni aħjar tal-għanijiet għall-
kapital naturali f'politiki oħra, l-iżgurar li l-
politiki jkunu koerenti u li jiġu pprovduti l-
kobenefiċċji. L-elementi ekoloġiċi 
stabbiliti fil-proposti ta' riforma tal-
Kummissjoni, partikolarment għall-politika 
tal-UE dwar l-agrikoltura, is-sajd u l-
koeżjoni, appoġġati mill-proposti għal 
approċċ aktar ekoloġiku għall-baġit tal-UE 
skont il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2014-2020 (QFP) huma 
mfassla biex jappoġġaw dawn l-għanijiet. 
PAK iktar ekoloġika se tippromwovi wkoll 
il-prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-
ambjent tad-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-
raba’, il-protezzjoni ta' bwar u mergħat
permanenti, l-agroforestrija, l-
istabbiliment u ż-żamma ta’ żoni ta’ art 
għall-biedja u ta' foresti ekoloġikament 
importanti. 

Or. fr



PE506.123v01-00 14/57 PR\928464MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20. Fil-każ tal-ambjent tal-baħar, filwaqt li 
s-settur marittimu joffri opportunitajiet 
ekonomiċi, mill-oqsma tas-sajd, tat-tbaħħir 
u tal-akkwakultura sal-materja prima u l-
enerġija lil hinn mill-kosta u l-
bijoteknoloġija tal-baħar, għandha tingħata 
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-isfruttar 
tagħhom ikun kompatibbli mal-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-
ekosistemi tal-baħar u tal-kosta.

20. Fil-każ tal-ambjent tal-baħar, l-UE 
għandha responsabbiltà ewlenija peress li 
hija, speċjalment minħabba l-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej, minn ta’ quddiem 
fil-qasam marittimu globali. Filwaqt li s-
settur marittimu joffri opportunitajiet 
ekonomiċi, mill-oqsma tas-sajd, tat-tbaħħir 
u tal-akkwakultura sal-materja prima u l-
enerġija lil hinn mill-kosta u l-
bijoteknoloġija tal-baħar, għandha tingħata 
attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-isfruttar 
tagħhom ikun kompatibbli mal-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-
ekosistemi tal-baħar u tal-kosta. L-ambjent 
marittimu jbati wkoll minn dewmien 
kroniku fil-qasam tal-ħarsien, peress li n-
netwerk ekoloġiku Natura 2000 fil-baħar 
li kellu jkun lest sal-20121 għadu 
mhuwiex ekoloġikament koerenti jew 
operazzjonali. L-isforzi tal-Istati Membri 
għall-estensjoni tan-netwerk Natura 2000 
fil-baħar abbażi tal-għarfien xjentifiku 
eżistenti u l-implimentazzjoni ta’ 
programmi li jrawmu l-għarfien 
xjentifiku ’l barra mill-kosta sabiex jiġi 
finalizzat in-netwerk huma sinifikanti 
iżda għandhom jiġu segwiti. L-effikaċja 
tal-ġestjoni taż-żoni tal-baħar protetti 
għandha titjieb, speċjalment fil-
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Mediterran.

_______________
1 COM(2006)0216 tat-22 ta’ Mejju 2006.

Or. fr

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. Sabiex jitnaqqsu il-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu fuq kif tali impenn jista' jsir 
operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan il-
kompetenzi rispettivi tagħhom u kif 
jindirizzaw kwistjonijiet dwar il-kwalità 
tal-ħamrija f’qafas legali vinkolanti. Se 
jkunu stipulati wkoll miri għall-użu 
sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.

23. Sabiex jitnaqqsu l-pressjonijiet l-aktar 
sinifikanti ikkawżati mill-bniedem fuq l-
art, fuq il-ħamrija u fuq ekosistemi oħrajn 
fl-Ewropa, se tittieħed azzjoni li tiżgura li 
d-deċiżjonijiet relatati mal-użu tal-art fil-
livelli rilevanti kollha jqisu b'mod xieraq 
kemm l-impatti ambjentali kif ukoll dawk 
ekonomiċi u soċjali. L-eżitu tas-Summit 
Rio+20 talab għal "dinja fejn id-
degradazzjoni tal-art ma tibqax problema". 
L-UE u l-Istati Membri għandhom 
jirriflettu b’mod urġenti fuq kif tali impenn 
jista' jsir operazzjonali bl-aħjar mod fi ħdan 
il-kompetenzi rispettivi tagħhom. Skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà u minħabba l-
varjetà tal-għażliet li bħalissa qed 
jintużaw fuq livell nazzjonali sabiex tiġi 
protetta l-ħamrija, l-Istati Membri huma 
mistiedna sabiex jiddefinixxu, fil-qafas 
stabbilit mill-istrateġija tematika għall-
protezzjoni tal-ħamrija, l-istrateġiji 
nazzjonali mmirati lejn il-protezzjoni tal-
ħamrija kif ukoll metodoloġija ta’ 
valutazzjoni tar-riskji bil-għan li jiġu 
identifikati s-siti mniġġsa prijoritarji. Il-
qsim tal-għarfien u l-esperjenzi bejn l-
Istati Membri għandu wkoll ikun 
imħeġġeġ. Se jkunu stipulati wkoll miri 
għall-użu sostenibbli tal-art u tal-ħamrija.
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Or. fr

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 26 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26. Sabiex jipproteġi, jippreserva u
jsaħħaħ il-kapital naturali tal-UE, il-
programm għandu jiżgura li sal-2020:

26. Sabiex jipproteġi, jippreserva, isaħħaħ
u jiżviluppa l-kapital naturali tal-UE, il-
programm għandu jiżgura li sal-2020:

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 26 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Jitrażżnu t-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistemi u 
jinżammu u jissaħħu l-ekosistemi u s-
servizzi tagħhom;

a) Jitrażżnu t-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistemi u 
jinżammu, jissaħħu u jerġgħu jiġu 
stabbiliti l-ekosistemi u s-servizzi tagħhom 
kemm jista’ jkun; 

Or. fr

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 26 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) Jiġu protetti l-foresti u s-servizzi 
pprovduti minnhom u titjieb ir-reżistenza 
tagħhom għat-tibdil fil-klima u għan-
nirien.

g) Jiġu protetti u ġestiti b’mod sostenibbli
l-foresti u s-servizzi pprovduti minnhom u 
titjieb ir-reżistenza tagħhom għat-tibdil fil-
klima, għan-nirien, għall-maltempati u l-
infestazzjonijiet tal-parassiti; 
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Or. fr

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 26 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkunu 
atturi tal-protezzjoni, il-konservazzjoni, it-
titjib u l-iżvilupp tal-kapital naturali.

Or. fr

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 26 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) It-tisħiħ tal-isforzi, inter alia, sabiex jiġi 
żgurat li jinkisbu stokkijiet tajbin tal-ħut 
mhux aktar tard mill-2020, li jseħħ l-ewwel 
nett billi l-prattika tas-sajd tinġieb sal-
livelli massimi ta' rendiment sostenibbli 
mill-2015, jew sa livelli aktar baxxi, fiż-
żoni tas-sajd kollha madwar l-UE, u billi 
tiġi stabbilita mira kwantitattiva ta' tnaqqis 
madwar l-UE kollha għall-iskart tal-baħar.

c) It-tisħiħ tal-isforzi, inter alia, sabiex jiġi 
żgurat li jinkisbu stokkijiet tajbin tal-ħut 
mhux aktar tard mill-2020, li jseħħ l-ewwel 
nett billi l-prattika tas-sajd tinġieb sal-
livelli massimi ta' rendiment sostenibbli 
mill-2015, jew sa livelli aktar baxxi, fiż-
żoni tas-sajd kollha madwar l-UE, billi ssir 
ġlieda kontra t-tniġġis u billi tiġi stabbilita 
mira kwantitattiva ta' tnaqqis madwar l-UE 
kollha għall-iskart tal-baħar, u billi jiġi 
finalizzat netwerk ta’ żoni tal-baħar 
protetti mill-Unjoni; 

Or. fr
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Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 26 – subparagrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
Strateġija ġdida tal-UE dwar il-Foresti li 
tindirizza d-domandi u l-benefiċċji multipli 
relatati mal-foresti u tikkontribwixxi għal 
approċċ aktar strateġiku li jipproteġi u 
jsaħħaħ il-foresti.

g) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
Strateġija ġdida tal-UE dwar il-Foresti li 
tindirizza d-domandi u l-benefiċċji multipli 
relatati mal-foresti u tikkontribwixxi għal 
approċċ aktar strateġiku li jipproteġi u 
jsaħħaħ il-foresti filwaqt li jirrikonċilja l-
bżonnijiet ta’ sostennibilità u ta’ 
kompetittività tas-settur tal-forestrija 
Ewropew;

Or. fr

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 26 – subparagrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) it-titjib tal-komunikazzjoni tal-Unjoni 
dwar il-politika ambjentali tagħha liċ-
ċittadini, ir-rinfurzar tal-edukazzjoni 
dwar il-protezzjoni tal-ambjent fis-sistemi 
edukattivi tal-Istati Membri u l-appoġġ 
tal-azzjonijiet taċ-ċittadini. 

Or. fr

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu - 27 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 27. L-istrateġija Ewropa 2020 għandha 
l-għan li tippromwovi tkabbir sostenibbli, 
billi tagħti prijorità lil ekonomija b’livell 
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baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, li tkun 
iktar effikaċji fl-użu tar-riżorsi u iktar 
kompetittiva, permezz ta' żewġ inizjattivi 
ewlenin li jirrikonċiljaw l-ambizzjonijiet 
ambjentali u l-objettivi tal-politika 
industrijali: "Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza" u "Politika industrijali 
integrata għall-era tal-globalizzazzjoni"1.

_______________
1 COM(2010)0614, 28.10.2010. 

Or. fr

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27. L-Inizjattiva Ewlenija "Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi" tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għandha l-għan li tappoġġa 
l-bidla lejn ekonomija li hija effiċjenti fil-
mod kif tuża r-riżorsi kollha, li jkollha 
diżakkoppjar sħiħ tat-tkabbir ekonomiku 
mill-użu tar-riżorsi u tal-enerġija u l-
impatti ambjentali tiegħu, li tnaqqas l-
emissjonijiet ta' GHG, li ttejjeb il-
kompetittività permezz tal-effiċjenza u l-
innovazzjoni u tippromwovi iktar sigurtà 
tal-enerġija. Il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi u l-
Pjan Direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxxi ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju huma komponenti ewlenin tal-
Inizjattiva, li jistabbilixxu l-qafas għal 
azzjonijiet futuri biex jinkisbu dawn l-
għanijiet.

27. L-Inizjattiva Ewlenija "Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi" għandha l-
għan li tappoġġa l-bidla lejn ekonomija li 
hija effiċjenti fil-mod kif tuża r-riżorsi 
kollha, li jkollha diżakkoppjar sħiħ tat-
tkabbir ekonomiku mill-użu tar-riżorsi u 
tal-enerġija u l-impatti ambjentali tiegħu, li 
tnaqqas l-emissjonijiet ta' GHG, li ttejjeb 
il-kompetittività permezz tal-effiċjenza u l-
innovazzjoni u tippromwovi iktar sigurtà 
tal-enerġija. Il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi u l-
Pjan Direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxxi ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju huma komponenti ewlenin tal-
Inizjattiva, li jistabbilixxu l-qafas għal 
azzjonijiet futuri biex jinkisbu dawn l-
għanijiet

Or. fr
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Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27a. L-Inizjattiva Ewlenija "Politika 
industrijali integrata għall-era tal-
globalizzazzjoni" għandha l-għan li, min-
naħa tagħha, tiżviluppa politika 
industrijali li tgħin l-intrapriżi, b’mod 
partikolari l-SMEs, sabiex isseħħ it-
tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u ssaħħah 
il-kompetittività tagħhom. Biex dan isir, l-
Unjoni għandha tħeġġeġ l-innovazzjoni u 
l-iżvilupp industrijali grazzi għal 
regolamentazzjoni ambjentali intelliġenti1, 
ibbażata fuq il-valutazzjoni tal-impatt, il-
valutazzjoni tal-politiki eżistenti ("kontroll 
tal-idoneità") u l-eżaminazzjoni tal-
inċidenza fuq il-kompetittività2.
_______________
1 COM (2012)0746, 12.12.2012 "Idoneità 
Regolatorja tal-UE".
2 SEC (2012)0091, 27.1.2012 
"Operational guidance for assessing 
impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system". 

Or. fr

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 29 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29. Dan ir-rekwiżit ewlieni biex tiġi 
indirizzata l-isfida ambjentali għandu 
wkoll benefiċċji soċjoekonomiċi 
importanti. Tkabbir potenzjali fl-impjiegi li 

29. Dan ir-rekwiżit ewlieni biex tiġi 
indirizzata l-isfida ambjentali għandu 
wkoll benefiċċji soċjoekonomiċi importanti 
u l-lieva tal-politika ambjentali għandha 



PR\928464MT.doc 21/57 PE506.123v01-00

MT

jirriżulta mit-trasformazzjoni għal 
ekonomija b'livelli baxxi ta' karbonju u 
effiċjenti fir-riżorsi huwa kruċjali biex 
jinkisbu l-għanijiet tal-Ewropa 2020 għall-
impjiegi. Matul dawn l-aħħar snin, l-
impjieg fis-setturi ta’ teknoloġiji 
ambjentali u tas-servizzi fl-UE kienu qed 
jikbru b'madwar 3 % fis-sena . Is-suq 
globali għall-ekoindustriji huwa stmat li 
jiswa mill-inqas triljun euro, u huwa 
mistenni li kważi jirdoppja matul l-10 snin 
li ġejjin. Kumpaniji Ewropej diġà qiegħdin 
fuq quddiem fil-livell globali fir-riċiklaġġ u 
fl-effiċjenza enerġetika u għandhom jiġu 
mħeġġa li jibbenifikaw minn dan it-tkabbir 
fid-domanda globali, bl-appoġġ mill-Pjan 
ta' Azzjoni għall-Ekoinnovazjoni. 
Pereżempju, is-settur Ewropew tas-sorsi 
rinnovabbli waħdu huwa mistenni li 
jiġġenera iktar minn 400,000 impjieg ġdid 
sal-2020.

tiġi mobilizzata favur il-kompetittività tal-
kumpaniji u l-irkupru tal-industrija tal-
Unjoni.  Tkabbir potenzjali fl-impjiegi li 
jirriżulta mit-trasformazzjoni għal 
ekonomija b'livelli baxxi ta' karbonju u 
effiċjenti fir-riżorsi huwa kruċjali biex 
jinkisbu l-għanijiet tal-Ewropa 2020 għall-
impjiegi. Matul dawn l-aħħar snin, l-
impjieg fis-setturi ta’ teknoloġiji 
ambjentali u tas-servizzi fl-UE kienu qed 
jikbru b'madwar 3 % fis-sena . Is-suq 
globali għall-ekoindustriji huwa stmat li 
jiswa mill-inqas triljun euro, u huwa 
mistenni li kważi jirdoppja matul l-10 snin 
li ġejjin. Kumpaniji Ewropej diġà qiegħdin 
fuq quddiem fil-livell globali fir-riċiklaġġ u 
fl-effiċjenza enerġetika u għandhom jiġu 
mħeġġa li jibbenifikaw minn dan it-tkabbir 
fid-domanda globali, bl-appoġġ mill-Pjan 
ta' Azzjoni għall-Ekoinnovazjoni. 
Pereżempju, is-settur Ewropew tas-sorsi 
rinnovabbli waħdu huwa mistenni li 
jiġġenera iktar minn 400,000 impjieg ġdid 
sal-2020. 

Or. fr

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29a. Sabiex jinkiseb dan l-għan, l-Unjoni 
għandha toħloq u tipproteġi l-
kundizzjonijiet neċessarji għall-iżvilupp 
tal-ekoindustriji, speċjalment billi 
tiżguralhom provvista sostenibbli ta’ 
materja prima1.
_______________
1 COM(2011)0025, 2.2.2011 "Naffrontaw 
l-isfidi fis-swieq tal-prodotti bażiċi u dawk 
marbuta mal-materja prima".
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Or. fr

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 29b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29a. Barra minn hekk, is-“Sħubija għal 
Industrija Ewropea iktar b’saħħitha” se 
tħaffef l-investimenti u l-innovazzjoni 
f’sitt swieq ewlenin b’rabta mal-
ekonomija ambjentali: it-teknoloġiji 
avvanzati tal-produzzjoni proprja, it-
teknoloġiji abilitanti essenzjali, il-prodotti 
bijosorsi, il-bini u l-materja prima 
sostennibbli, il-vetturi u l-bastimenti stess, 
u n-netwerks intelliġenti1.
_______________
1 COM(2012)0582, 10.10.2012 "Industrija 
Ewropea Aktar B’saħħitha għat-Tkabbir 
u l-Irkupru Ekonomiku: Aġġornament 
tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika 
Industrijali".

Or. fr

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 29c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29c. Barra minn hekk, il-qafas politiku 
ġdid għat-turiżmu fl-Unjoni Ewropea se 
jippermetti l-iżvilupp ta' turiżmu 
sostenibbli li jsaħħaħ il-kompetittività u l-
potenzjal ta' tkabbir ta' dan is-settur1.
_______________
1 COM(2010)0352, 30.6.2010 "L-Ewropa, 
l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja -
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qafas politiku ġdid għat-turiżmu 
Ewropew"

Or. fr

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 
essenzjali sabiex jintlaħqu l-istadji ewlenin 
identifikati għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva b'livelli 
baxxi ta' karbonju. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990, li tintlaħaq 
il-mira ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika se 
tesiġi titjib ħafna aktar mgħaġġel fl-
effiċjenza. Dan hu importanti wkoll fid-
dawl ta' domanda dejjem tikber għall-
enerġija u tad-dibattitu kontinwu dwar il-
kunflitti bejn l-użu tal-art għall-ikel u 
għall-bijoenerġija. F'dan ir-rigward, id-
Direttiva ġdida dwar l-Effiċjenza 
Enerġetika mistennija li tagħmel 
kontribut sinifikanti.

30. L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija hija 
essenzjali sabiex jintlaħqu l-istadji ewlenin 
identifikati għall-2020 u biex sal-2050 
tinbena ekonomija kompetittiva b'livelli 
baxxi ta' karbonju. Billi bħalissa l-UE qed 
iżżomm ir-ritmu mixtieq biex sal-2020 
tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi tal-GHG 
b'20 % taħt il-livelli tal-1990, li tintlaħaq 
il-mira ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika se 
tesiġi titjib ħafna aktar mgħaġġel fl-
effiċjenza. F'dan ir-rigward, id-Direttiva 
ġdida dwar l-Effiċjenza Enerġetika hija 
mistennija li tagħmel kontribut 
sinifikanti. Dan hu importanti wkoll fid-
dawl ta' domanda dejjem tikber għall-
enerġija. L-effiċjenza enerġetika għandha 
wkoll tiġi akkompanjata minn użu 
effiċjenti tar-riżorsi. Huwa partikolarment 
importanti li jitqies id-dibattitu kontinwu 
dwar il-kunflitti bejn l-użu tal-art għall-ikel 
u għall-bijokarburanti. Barra minn hekk, 
huwa essenzjali li jiġi żgurat li s-sorsi tal-
injam, inkluża l-bijomassa għal skopijiet 
ta’ enerġija, ikunu ġestiti b’mod 
sostenibbli u użati wkoll kemm jista’ jkun 
b’mod effiċjenti, filwaqt li jitqiesu l-
karatteristiċi u l-iżvilupp ekonomiku tal-
użi varji ta’ din ir-riżorsa. 

Or. fr
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Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33. Se jittieħdu wkoll miżuri biex titjieb 
aktar il-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti 
u s-servizzi fis-suq tal-UE matul iċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja tagħhom permezz ta’ miżuri 
biex tiżdied il-provvista ta’ prodotti u ta’ 
servizzi sostenibbli mil-lat ambjentali u 
biex tiġi stimulata bidla sinifikanti fid-
domanda tal-konsumatur għal dawn il-
prodotti. Dan se jinkiseb bl-użu ta’ taħlita 
bbilanċjata ta’ inċentivi għall-konsumaturi 
u għan-negozji, inklużi l-SMEs, ta’ 
strumenti bbażati fuq is-suq u ta’ 
regolamenti sabiex jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali tal-operazzjonijiet u l-prodotti 
tagħhom. Il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-
prodotti bħad-Direttivi dwar l-Ekodisinn u 
dwar it-Tikketta Enerġetika u r-
Regolament dwar l-Ekotikketta se jiġu 
analizzati bl-għan li titjieb il-prestazzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-
prodotti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, u 
b'hekk jiġi żgurat qafas aktar koerenti 
għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli 
fl-UE.

33. Se jittieħdu wkoll miżuri biex titjieb 
aktar il-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti 
u s-servizzi fis-suq tal-UE matul iċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja tagħhom permezz ta’ miżuri 
biex tiżdied il-provvista ta’ prodotti u ta’ 
servizzi sostenibbli mil-lat ambjentali u 
biex tiġi stimulata bidla sinifikanti fid-
domanda tal-konsumatur għal dawn il-
prodotti. Dan se jinkiseb bl-użu ta’ taħlita 
bbilanċjata ta’ inċentivi għall-konsumaturi 
u għan-negozji, inklużi l-SMEs, ta’ 
strumenti bbażati fuq is-suq u ta’ 
regolamenti sabiex jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali tal-operazzjonijiet u l-prodotti 
tagħhom. F’dan il-kuntest, għandu jiġi 
implimentat qafas favorevoli fuq livell 
Ewropew u nazzjonali sabiex l-SMEs, li 
jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-impriżi 
tal-Unjoni, ikunu jistgħu jtejbu l-
prestazzjoni ambjentali tagħhom1. Dan il-
qafas għandu jipprevedi, fost oħrajn, 
kampanji ta’ titjib tal-għarfien u 
programmi ta’ assistenza 
teknika/finanzjarja maħluqa apposta 
għall-SMEs. Il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar 
il-prodotti bħad-Direttivi dwar l-Ekodisinn 
u dwar it-Tikketta Enerġetika u r-
Regolament dwar l-Ekotikketta se jiġu 
analizzati bl-għan li tintlaħaq kampanja 
ambjentali simplifikata, konġunta u 
kompleta, jiġi ottimizzat l-imballaġġ,
titjieb il-prestazzjoni ambjentali u l-
effiċjenza fir-riżorsi tal-prodotti matul iċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom, u b'hekk jiġi żgurat 
qafas aktar koerenti għall-produzzjoni u l-
konsum sostenibbli fl-UE u tingħata aktar 
responsabbiltà lill-impriżi u ċ-ċittadini. 
Għandu jkun hemm riċerka dwar metodu 
armonizzat Ewropew li jikkalkula l-
impronta ambjentali tal-prodotti.
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_______________
1F’konformità mal-prinċipju IX tas-
"Small Business Act" għall-Ewropa "L-
SMEs ikunu jistgħu jbiddlu l-isfidi 
ambjentali f’opportunitajiet", 
COM(2008)0394 , 19.6.2008.

Or. fr

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

35. Jiġi stabbilit qafas għal azzjoni li jtejjeb 
aspetti tal-effiċjenza fir-riżorsi li jmorru lil 
hinn mill-emissjonijiet tal-GHG u l-
enerġija, jiġu stabbiliti miri biex jitnaqqas 
l-impatt ambjentali kumplessiv tal-konsum, 
b'mod partikolari fis-setturi tal-ikel, tad-
djar u tal-mobbiltà. Flimkien, dawn 
jirrappreżentaw kważi 80 % tal-impatti 
ambjentali tal-konsum. L-eżitu ta' Rio+20 
irrikonoxxa l-ħtieġa li jitnaqqas b’mod 
sinifikanti t-telf u l-ħela ta' wara l-ħsad u 
oħrajn mill-ikel kif ukoll l-iskart tul il-
katina kollha tal-provvista tal-ikel.

35. Jiġi stabbilit qafas għal azzjoni li jtejjeb 
aspetti tal-effiċjenza fir-riżorsi li jmorru lil 
hinn mill-emissjonijiet tal-GHG u l-
enerġija, jiġu stabbiliti miri biex jitnaqqas 
l-impatt ambjentali kumplessiv tal-konsum, 
b'mod partikolari fis-setturi tal-ikel, tad-
djar u tal-mobbiltà. Flimkien, dawn 
jirrappreżentaw kważi 80 % tal-impatti 
ambjentali tal-konsum. L-eżitu ta' Rio+20 
irrikonoxxa l-ħtieġa li jitnaqqas b’mod 
sinifikanti t-telf u l-ħela ta' wara l-ħsad u 
oħrajn mill-ikel kif ukoll l-iskart tul il-
katina kollha tal-provvista tal-ikel. Barra 
minn hekk, se jkun indispensabbli li jiġi 
valutat u limitat l-impatt ambjentali tal-
konsum Ewropew ta’ prodotti u materja 
prima li kapaċi jikkontribwixxu għad-
deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-
foresti barra mill-Unjoni, sabiex jintlaħqu 
l-objettivi dwar il-klima1.
_______________
1 B'mod iktar preċiż, qegħdin nitkellmu 
dwar il-konsum ta’ ikel u prodotti mhux 
tal-ikel importati bħalma huma l-laħam, 
is-sojja, iż-żejt tal-palma jew il-metalli 
mhux maħdumin, li ma jirrispettawx ir-
rekwżit ta’ sostenibilità. Irreferi għal 
COM (2008)0645 , 17 .10.2008
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"Nindirizzaw l-isfidi tad-deforestazzjoni u 
d-degradazzjoni tal-foresti sabiex 
niġġieldu t-tibdil fil-klima u t-telf tal-
bijodiversità". 

Or. fr

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 38 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali huma meħtieġa biex: tonqos 
il-ġenerazzjoni per capita tal-iskart 
f'termini assoluti, jiġi limitat l-irkupru tal-
enerġija għall-materjali mhux riċiklabbli, 
jiġi eliminat gradwalment ir-rimi fil-
miżbliet, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja 
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, strumenti bbażati fuq is-
suq li jiffavorixxu l-prevenzjoni, ir-
riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid għandhom jiġu 
applikati ħafna iktar sistematikament 
madwar l-UE. Attivitajiet ta’ riċiklaġġ li 
jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern tal-UE 
għandhom jitneħħew u l-miri li jeżistu 
għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi fil-
miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ ekonomija ċirkolari ”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 

38. It-trasformazzjoni tal-iskart f’riżorsa, 
kif mitlub fil-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi, tesiġi l-
implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart mal-UE kollha kemm 
hi, fuq il-bażi tal-applikazzjoni stretta tal-
ġerarkija tal-iskart u l-iżgurar li jkunu 
koperti t-tipi differenti ta’ skart. Sforzi 
addizzjonali, pereżempju fejn tidħol il-
prevenzjoni (speċjalment il-ħela tal-ikel),
huma meħtieġa biex: tonqos il-
ġenerazzjoni tal-iskart marbut mal-PNG, 
issir bidla progressiva tal-iskart li jista’ 
jiġi riċiklat u mibdul f’kompost mill-
eliminazzjoni għar-riċiklaġġ u l-irkupru, 
bi pjan xieraq għall-iżvilupp ta’ 
infrastrutturi alternattivi ta’ riċiklaġġ u 
rkupru, jiġi żgurat riċiklaġġ ta’ kwalità 
għolja, u jiġu żviluppati swieq ta' materja 
prima sekondarja. Jeħtieġ li l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b’mod li 
jitnaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, kif ġie 
miftiehem waqt is-Summit ta' Rio+20. 
Biex dan jinkiseb, għaqda adegwata ta’ 
strumenti li jinkludu inċentivi ekonomiċi, 
strumenti bbażati fuq is-suq,
regolamentazzjoni u ppjanar ta’ 
infrastrutturi ta’ ġestjoni tal-iskart sabiex
jiġu favoriti l-prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u l-
użu mill-ġdid għandha tiġi applikata ħafna 
iktar sistematikament madwar l-UE, wara 
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kważi l-ebda skart residwu. li tiġi soġġetta għal valutazzjoni tal-impatt 
u valutazzjoni spejjeż/benefiċċji. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lill-Istati 
Membri l-inqas avvanzati f’dan is-settur 
bl-għan li jitjieb ir-rendiment tagħhom kif 
ukoll l-implimentazzjoni tal-acquis tal-
Unjoni fil-qasam tal-iskart. Attivitajiet ta’ 
riċiklaġġ li jiffaċċjaw ostakli fis-suq intern 
tal-UE għandhom jitneħħew u l-miri li 
jeżistu għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, 
ir-riċiklaġġ, l-irkupru u t-tneħħija tar-rimi 
fil-miżbliet, għandhom jiġu riveduti biex 
jersqu lejn “ekonomija ċirkolari”, 
b’utilizzazzjoni f’kaskata ta’ riżorsi u bi 
kważi l-ebda skart residwu gross. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 41 – subparagrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat jitnaqqas 
b’mod assolut, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli u 
r-rimi fil-miżbliet ta’ materjali riċiklabbli 
u kompostabbli jkun effettivament 
eliminat;

d) l-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa u sabiex tiġi prevenuta ħsara 
lill-ambjent u s-saħħa, l-iskart iġġenerat 
minħabba l-PNG jitnaqqas, l-iskart 
riċiklabbli u kompostabbli jkun 
gradwalment devjat mir-rimi għar-
riċiklaġġ u l-irkupru; 

Or. fr
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Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 41 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jiġi stabbilit qafas aktar koerenti għall-
produzzjoni u l-konsum sostenibbli; tiġi 
analizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti 
bl-għan li jitjiebu l-prestazzjoni ambjentali 
u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-prodotti matul 
iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom; jiġu ffissati miri 
għat-tnaqqis tal-impatt kumplessiv tal-
konsum;

d) jiġi stabbilit qafas legali aktar koerenti 
għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli; 
tiġi analizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-
prodotti bl-għan li jitjiebu l-prestazzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-
prodotti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom; 
jiġu ffissati miri għat-tnaqqis tal-impatt 
kumplessiv tal-konsum; issir ġlieda kontra 
l-ħela tal-ikel; jiġi ġġeneralizzat it-
tikkettar ekoloġiku tal-prodotti; 

Or. fr

Emenda 37

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 41 – subparagrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) titqies l-evoluzzjoni tas-suq tax-xogħol 
u jiġu żviluppati programmi ta’ taħriġ 
għax-xogħlijiet marbutin mal-ekonomija 
ambjentali; 

Or. fr

Emenda 38

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 41 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti bbażati 

e) l-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart f’konformità mad-Direttiva Qafas 
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fuq is-suq u miżuri biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
ambjent;

dwar l-Iskart fuq bażi ta’ approċċ taċ-
ċiklu tal-ħajja, u l-użu effettiv ta' strumenti 
bbażati fuq is-suq u miżuri biex jiżguraw li 
l-iskart riċiklabbli u kompostabbli jiġi 
gradwalment devjat mir-rimi għar-
riċiklaġġ u l-irkupru, l-iskart riċiklat ikun 
użat bħala sors ewlieni affidabbli ta' 
materja prima għall-UE, l-iskart perikoluż 
ikun immaniġġjat b'mod sikur u l-
ġenerazzjoni tiegħu ikun imnaqqas, il-ġarr 
illegali tal-iskart bil-baħar ikun eliminat u 
jkunu tneħħew l-ostakli għas-suq intern fl-
UE għall-attivitajiet ta' riċiklaġġ li 
jirrispettaw l-ambjent. Għandu jintlaħaq 
qbil dwar komunikazzjoni speċifika maċ-
ċittadini sabiex jissaħħu, fuq livell 
nazzjonali u lokali, il-kampanji li 
għandhom l-għan li jinfurmaw b’mod ċar 
u sempliċi liċ-ċittadini dwar il-prevenzjoni 
u l-ġestjoni tal-iskart, sabiex titqajmilhom 
kuxjenza u sens ta’ responsabbiltà ħalli 
jonqos it-tniġġis u ssir ġlieda kontra l-
inċiviltà ambjentali, sabiex ir-regoli dwar 
is-separazzjoni u l-ġbir tal-iskart 
domestiku jinftiehmu aħjar u jiġu adattati 
aħjar għall-bżonnijiet tal-konsumaturi 
biex dawn jiġu mħeġġin jisseparaw l-
iskart. 

Or. fr

Emenda 39

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 41 – subparagrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) il-preparazzjoni u l-implimentazzjoni 
ta’ pjan ta’ azzjoni mill-Unjoni sabiex jiġi 
valutat u limitat l-impatt tal-konsum 
Ewropew ta’ prodotti u materja prima li 
jista’ jikkontribwixxi għad-deforestazzjoni 
u d-degradazzjoni tal-foresti barra l-
Unjoni Ewropea.
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Or. fr

Emenda 40

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

51. Barra minn hekk, il-miżuri biex 
tissaħħaħ ir-reżistenza ekoloġika u dik 
għall-klima, bħar-restawr tal-ekosistemi u 
l-infrastruttura ekoloġika, jistgħu jkollhom 
benefiċċji soċjoekonomiċi importanti, 
inkluż dak għas-saħħa pubblika. Is-sinerġiji 
u l-kompromessi potenzjali bejn l-għanijiet 
għall-klima u dawk ambjentali oħra, bħall-
kwalità tal-arja, jesiġu li jkunu 
mmaniġġjati b’mod adegwat. Pereżempju, 
tibdil fil-fjuwils b'reazzjoni għal 
kunsiderazzjonijiet dwar il-klima jew is-
sigurtà tal-provvista jista’ jwassal għal 
żidiet sustanzjali fl-emissjonijiet ta' materja 
partikulata u l-emissjonijiet perikolużi.

51. Barra minn hekk, il-miżuri biex 
tissaħħaħ ir-reżistenza ekoloġika u dik 
għall-klima, bħar-restawr tal-ekosistemi u 
l-infrastruttura ekoloġika u marina, jistgħu 
jkollhom benefiċċji soċjoekonomiċi 
importanti, inkluż dak għas-saħħa 
pubblika. Is-sinerġiji u l-kompromessi 
potenzjali bejn l-għanijiet għall-klima u 
dawk ambjentali oħra, bħall-kwalità tal-
arja, jesiġu li jkunu mmaniġġjati b’mod 
adegwat. Pereżempju, tibdil fil-fjuwils 
b'reazzjoni għal kunsiderazzjonijiet dwar 
il-klima jew is-sigurtà tal-provvista jista’ 
jwassal għal żidiet sustanzjali fl-
emissjonijiet ta' materja partikulata u l-
emissjonijiet perikolużi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ infrastruttura ambjentali u marina jfisser netwerk ta’ kontinwità ekoloġika 
terrestri u akkwatika. Huwa jikkostitwixxi għodda ta’ ġestjoni sostenibbli tat-territorju u 
jikkontribwixxi għal stat ta’ konservazzjoni favorevoli tal-ħabitat naturali u tal-ispeċi u għal 
stat ekoloġiku tajjeb tal-korpi tal-ilma. Dan il-kunċett ta’ netwerk ekoloġiku jkompli fl-
Objettivi ta’ Aichi għall-Bijodiversità għall-perjodu 2011-2020 (objettiv 11). 

Emenda 41

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 52 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-kwalità tal-arja fl-UE tkun tjiebet 
b'mod konsiderevoli; 

a) il-kwalità tal-arja – ta’ barra u ta’ 
ġewwa – fl-UE tkun tjiebet b’mod 
konsiderevoli f’konformità mal-livelli 
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rakkomandati mill-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa;

Or. fr

Emenda 42

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 52 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) titkompla l-implimentazzjoni tar-
REACH, fil-loġika ta’ stabbilità u 
prevedibbiltà, billi jitnaqqas il-piż 
amministrattiv u finanzjarju minn fuq l-
SMEs, bl-għan li jkunu garantiti livell 
għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u 
tal-ambjent, il-moviment liberu tas-
sustanzi kimiċi fis-suq intern u t-titjib fil-
kompetittività u l-innovazzjoni tal-
intrapriżi Ewropej1;
_____________
1 Rapport ġenerali dwar REACH tal-5 
.2.2013 f’konformità mal-Artikolu 117(4), 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006
(Regolament REACH) u mal-Artikolu 
46(2), tar-Regolament (KE) Nru 
1272/2008 (Regolament CLP), kif ukoll 
ir-rivalutazzjoni ta’ ċerti elementi tar-
Regolament REACH f’konformità mal-
Artikolu 75(2) tiegħu, u l-Artikolu 138(2), 
(3) u (6).

Or. fr
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Emenda 43

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 52 – subparagrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-iżvilupp ta' Strateġija tal-UE għal 
ambjent mhux tossiku, appoġġjata minn 
bażi tal-għarfien komprensiva dwar l-
esponiment u t-tossiċità kimika u li twassal 
għall-innovazzjoni ta' sostituti sostenibbli.

d) titkompla l-implimentazzjoni tal-
Istrateġija tal-UE għal ambjent nadif, sikur 
u f’saħħtu skont l-objettiv miftiehem fis-
Samit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 
tal-2002 u affermat mill-ġdid fil-
Konferenza Rio+20, billi tkun appoġġjata 
minn bażi tal-għarfien komprensiva dwar l-
esponiment u t-tossiċità kimika, miksub 
preferibbilment permezz tal-użu ta' metodi 
oħra minflok l-esperimenti fuq l-
annimali, konsolidati mill-Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi u li twassal 
għall-innovazzjoni ta' sostituti sikuri u
sostenibbli

Or. fr

Emenda 44

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 52 – subparagrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) jiġu standardizzati fuq il-livell tal-
Unjoni Ewropea l-protokolli ta’ riċerka u 
l-kriterji ta’ valutazzjoni tal-
bijomonitoraġġ ambjentali u uman sabiex 
jiġi ottimizzat l-użu ta’ din l-għodda fil-
qafas tal-valutazzjoni globali tal-kwalità 
tal-ambjent u tal-istat tas-saħħa taċ-
ċittadini tal-Unjoni; 

Or. fr
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Emenda 45

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

54. It-tliet benefiċċji li joħroġu mill-iżgurar 
li l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE tkun 
effettivement implimentata huma: li jiġu 
pprovduti kundizzjonijiet indaqs għall-
atturi ekonomiċi li joperaw fis-Suq Uniku, 
li tiġi stimolata l-innovazzjoni, u li jiġu 
promossi l-vantaġġi għall-kumpaniji 
Ewropej li jidħlu l-ewwel fis-suq f'bosta 
setturi. B'kuntrast ma' dan, l-ispejjeż 
assoċjati man-nuqqas ta' implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni, huma għoljin u 
ġeneralment stmati għal madwar EUR 50 
biljun fis-sena, inklużi spejjeż relatati ma’ 
każijiet ta’ ksur. Fl-2009 biss kien hemm 
451 każ ta’ ksur relatati mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE. Il-Kummissjoni tirċievi 
wkoll bosta lmenti direttament miċ-
ċittadini tal-UE, li ħafna minnhom jistgħu 
jiġu indirizzati aħjar fil-livell tal-Istati 
Membri jew fil-livell lokali. 

54. It-tliet benefiċċji li joħroġu mill-iżgurar 
li l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE tkun 
effettivement implimentata huma: li jiġu 
pprovduti kundizzjonijiet indaqs għall-
atturi ekonomiċi li joperaw fis-Suq Uniku, 
li tiġi stimolata l-innovazzjoni, u li jiġu 
promossi l-vantaġġi għall-kumpaniji 
Ewropej li jidħlu l-ewwel fis-suq f'bosta 
setturi. B'kuntrast ma' dan, l-ispejjeż 
assoċjati man-nuqqas ta' implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni, huma għoljin u 
ġeneralment stmati għal madwar EUR 50 
biljun fis-sena, inklużi spejjeż relatati ma’ 
każijiet ta’ ksur. Fl-2011, l-ambjent kien 
il-qasam fejn ġie nnutat li twettaq l-aktar 
ksur tal-liġi Komunitarja fl-UE (299), li 
jirrappreżenta 17 % tar-reati kollha, u li 
nfetħu 114-il proċedura ġdida kontra 
ksur; Il-Kummissjoni tirċievi wkoll bosta 
lmenti direttament miċ-ċittadini tal-UE, li 
ħafna minnhom jistgħu jiġu indirizzati 
aħjar fil-livell tal-Istati Membri jew fil-
livell lokali. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Numri meħudin mid-disgħa u għoxrin rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni 
tad-Dritt tal-UE (2011) (COM (2012)714)

Emenda 46

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

55. It-titjib tal-implimentazzjoni tal-acquis 
ambjentali tal-UE fil-livell tal-Istati 

55. It-titjib tal-implimentazzjoni tal-acquis 
ambjentali tal-UE fil-livell tal-Istati 
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Membri għalhekk se jingħata l-ogħla 
prijorità fis-snin li ġejjin. Hemm differenzi 
sinifikanti fl-implimentazzjoni bejn u fi 
ħdan l-Istati Membri. Jeħtieġ li dawk 
involuti fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni ambjentali fil-livelli 
nazzjonali, reġjonali u lokali jkollhom l-
għarfien u l-ħila li jtejbu t-twassil tal-
benefiċċji minn din il-leġiżlazzjoni. 

Membri għalhekk se jingħata l-ogħla 
prijorità fis-snin li ġejjin. L-evoluzzjoni 
permanenti u ż-żieda fil-kumplessità tal-
leġiżlazzjoni ambjentali jikkawżaw 
instabilità legali, diffikultajiet fil-ftehim u 
spejjeż għall-impriżi, l-
amministrazzjonijiet fuq kull livell, għaċ-
ċittadini u għall-atturi reġjonali. Dawn 
iwasslu wkoll għal differenzi sinifikanti fl-
implimentazzjoni bejn u fi ħdan l-Istati 
Membri, burokrazija żejda u kunflitti fl-
interpretazzjoni u l-ġurisprudenza. Jeħtieġ 
li dawk involuti fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni ambjentali fil-livelli 
nazzjonali, reġjonali u lokali jkollhom l-
għarfien u l-ħila li jtejbu t-twassil tal-
benefiċċji minn din il-leġiżlazzjoni.

Or. fr

Emenda 47

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

57. L-ewwel nett, il-mod kif jinġabar u jiġi 
disseminat l-għarfien dwar l-
implimentazzjoni se jittejjeb biex jgħin lill-
pubbliku ġenerali u l-professjonisti 
ambjentali jifhmu bis-sħiħ kif l-
amministrazzjonijiet nazzjonali u lokali 
jdaħħlu fis-seħħ l-impenji tal-Unjoni. L-
isfidi tal-implimentazzjoni speċifiċi għal 
Stat Membru individwali se jkunu 
identifikati għall-assistenza, b'mod simili 
għall-approċċ imfassal li ġie segwit fil-
proċess tas-Semestru Ewropew. 
Pereżempju, il-ftehimiet ta' sħubija għall-
implimentazzjoni li jinvolvu l-
Kummissjoni u l-Istati Membri individwali 
se jitfasslu, billi jiġu indirizzati 
kwistjonijiet bħal mnejn jista' jinsab 
appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni 
u bħal sistemi ta' informazzjoni aħjar biex 

57. L-ewwel nett, il-mod kif jinġabar u jiġi 
disseminat l-għarfien dwar l-
implimentazzjoni se jittejjeb biex jgħin lill-
pubbliku ġenerali u l-professjonisti 
ambjentali jifhmu bis-sħiħ kif l-
amministrazzjonijiet nazzjonali u lokali 
jdaħħlu fis-seħħ l-impenji tal-Unjoni. L-
isfidi tal-implimentazzjoni speċifiċi għal 
Stat Membru individwali se jkunu 
identifikati għall-assistenza, b'mod simili 
għall-approċċ imfassal li ġie segwit fil-
proċess tas-Semestru Ewropew. 
Pereżempju, il-ftehimiet ta' sħubija għall-
implimentazzjoni li jinvolvu l-
Kummissjoni u l-Istati Membri individwali 
se jitfasslu, billi jiġu indirizzati 
kwistjonijiet bħal mnejn jista' jinsab 
appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni 
u bħal sistemi ta' informazzjoni aħjar biex 



PR\928464MT.doc 35/57 PE506.123v01-00

MT

il-progress jiġi segwit. il-progress jiġi segwit. Sabiex tissaħħaħ l-
effikaċja ta’ dan l-approċċ, l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali jistgħu jiġu assoċjati 
magħhom, pereżempju permezz ta' ftehim 
ta' sħubija bejn tliet partijiet, fir-rigward 
tal-organizzazzjoni amministrattiva ta’ 
kull Stat Membru. Il-Pjattaforma Teknika 
ta’ Kooperazzjoni dwar l-Ambjent 
stabbilita mill-Kumitat tar-Reġjuni u l-
Kummissjoni Ewropea se tiffaċilita d-
djalogu u l-iskambju tal-informazzjoni 
sabiex titjieb l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni fuq il-post.

Or. fr

Emenda 48

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

58. It-tieni, l-UE se testendi r-rekwiżiti 
dwar l-ispezzjonijiet u s-sorveljanza għal 
ġabra usa' ta' liġi ambjentali tal-UE, filwaqt 
li dawn ikunu kkomplementati b’kapaċità 
fil-livell tal-UE li tista' tindirizza 
sitwazzjonijiet fejn hemm raġuni valida 
għal tħassib. 

58. It-tieni, għandu jkun hemm strutturar 
u tisħiħ tan-Netwerk tal-Awtoritajiet tal-
Istati Membri responsabbli għall-
Implimentazzjoni u l-Infurzar tal-Liġi 
Ambjentali (netwerk IMPEL) billi 
jingħatalu appoġġ finanzjarju xieraq fit-
tul, sabiex l-evalwazzjoni bejn il-pari 
tirrikorri għalih b’mod iktar sistematiku, 
jintensifika l-ħidmiet tiegħu għall-
identifikazzjoni u l-qsim tal-prattiki tajbin 
u jkun iktar estiż fuq livell lokali u 
reġjonali. L-Unjoni se testendi wkoll ir-
rekwiżiti dwar l-ispezzjonijiet u s-
sorveljanza għal ġabra usa' ta' liġi 
ambjentali tal-UE, filwaqt li dawn ikunu 
kkomplementati b’kapaċità fil-livell tal-UE 
li tista' tindirizza sitwazzjonijiet fejn hemm 
raġuni valida għal tħassib, u li se tkun 
mobilizzata fuq talba tal-Istati Membri 
kkonċernati abbażi ta’ approċċ ta' spejjeż-
benefiċċji. 

Or. fr
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Emenda 49

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 63 – subparagrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- a) li jiġi żgurat ir-rispett tal-prinċipji tar-
regolamentazzjoni intelliġenti fil-qasam 
tal-ambjent, tiġi ssemplifikata l-
leġiżlazzjoni u jitjieb ix-xogħol 
pedagoġiku dwar l-istandards mal-atturi 
politiċi, ekonomiċi u maċ-ċittadini;

Or. fr

Emenda 50

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 63 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li jitfasslu ftehimiet ta' sħubija għall-
implimentazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni;

b) li jitfasslu ftehimiet ta' sħubija għall-
implimentazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni fuq bażi volontarja, filwaqt 
li jiġu assoċjati l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali magħhom;

Or. fr

Emenda 51

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 63 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) li jiġu estiżi kriterji vinkolanti għall-
ispezzjonijiet u għas-sorveljanza effettivi 
tal-Istati Membri għall-ġabra usa' tal-liġi 
ambjentali tal-UE, u li tiġi żviluppata 
kapaċità komplementari fil-livell tal-UE li 

c) li jitħeġġu l-Istati Membri biex il-
kapaċitajiet tagħhom ikunu iktar effikaċji 
fejn jidħlu spezzjonijiet u t-tisħiħ tan-
netwerk IMPEL; li jiġu estiżi kriterji 
vinkolanti għall-ispezzjonijiet u għas-
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tindirizza sitwazzjonijiet fejn hemm raġuni 
valida għal tħassib, appoġġjata minn 
appoġġ għal netwerks ta' professjonisti;

sorveljanza effettivi tal-Istati Membri 
għall-ġabra usa' tal-liġi ambjentali tal-UE, 
u li tiġi żviluppata kapaċità komplementari 
fil-livell tal-UE li tindirizza sitwazzjonijiet 
fejn hemm raġuni valida għal tħassib, fuq 
talba tal-Istati Membri kkonċernati u 
abbażi ta’ analiżi spejjeż-benefiċċji; li 
titħeġġeġ l-implimentazzjoni ta’ netwerk 
ta’ professjonisti fuq il-mudell tal-IMPEL 
sabiex tiżdied il-prattika tal-
evalwazzjonijiet bejn il-pari fuq talba tal-
Istati Membri kkonċernati, inkluż biex 
jiġu mmaniġġjati sitwazzjonijiet ta’ 
inkwiet serju; 

Or. fr

Emenda 52

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

65. Jittieħdu passi fil-livell tal-UE u dak 
internazzjonali biex tkompli tissaħħaħ ir-
relazzjoni bejn ix-xjenza u l-politika għall-
ambjent, bħal permezz tal-ħatra ta’ 
Konsulenti Xjentifiċi Ewlenin, kif diġà sar 
mill-Kummissjoni u minn xi Stati Membri. 

65. Jittieħdu passi fil-livell tal-UE u dak 
internazzjonali biex tkompli tissaħħaħ ir-
relazzjoni bejn ix-xjenza u l-politika għall-
ambjent, billi jiġu ottimizzati l-ħidmiet 
attwali mmaniġġjati mill-aġenziji 
nazzjonali għall-ambjent, l-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) u n-
netwerk ta’ informazzjoni u osservazzjoni 
tal-ambjent tagħha (Eionet), kif ukoll 
permezz tal-ħatra ta’ Konsulenti Xjentifiċi 
Ewlenin, kif diġà sar mill-Kummissjoni u 
minn xi Stati Membri. Barra minn hekk, 
huwa importanti li l-Unjoni tagħti 
kontribut attiv lejn il-pjattaforma 
xjentifika intergovernattiva dwar il-
bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi 
(IPBES), meta ssir membru sħiħ tagħha, 
sabiex issir konnessjoni bejn il-gradi 
lokali, reġjonali u internazzjonali dwar il-
governanza tal-bijodiversità.

Or. fr



PE506.123v01-00 38/57 PR\928464MT.doc

MT

Emenda 53

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 79

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

79. L-esperjenza miksuba fil-perjodu ta' 
pprogrammar tal-2007-2013 turi li 
għalkemm hemm fondi sinifikanti 
disponibbli għall-ambjent, l-utilizzazzjoni 
fil-livelli nazzjonali u reġjonali fl-ewwel 
snin kienet żbilanċjata ħafna, bir-riskju 
potenzjali li tipperikola l-kisba tal-għanijiet 
u tal-miri miftiehma. Biex tiġi evitata 
ripetizzjoni ta' din l-esperjenza, l-Istati 
Membri għandhom jintegraw l-għanijiet 
ambjentali u tal-klima fl-istrateġiji ta' 
finanzjament tagħhom u fil-programmi 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, għall-iżvilupp rurali u għall-
politika marittima, għandhom jagħtu 
prijorità lill-utilizzazzjoni bikrija tal-
finanzjament għall-ambjent u t-tibdil fil-
klima u għandhom isaħħu l-kapaċità tal-
korpi ta' implimentazzjoni li jwasslu 
investimenti kosteffettivi u sostenibbli 
sabiex jiżguraw l-appoġġ finanzjarju 
adegwat u meħtieġ għal investimenti 
f’dawn l-oqsma.

79. L-esperjenza miksuba fil-perjodu ta' 
pprogrammar tal-2007-2013 turi li 
għalkemm hemm fondi sinifikanti 
disponibbli għall-ambjent, l-utilizzazzjoni 
fil-livelli nazzjonali u reġjonali fl-ewwel 
snin kienet żbilanċjata ħafna, bir-riskju 
potenzjali li tipperikola l-kisba tal-għanijiet 
u tal-miri miftiehma. Biex tiġi evitata 
ripetizzjoni ta' din l-esperjenza, l-Istati 
Membri għandhom jintegraw l-għanijiet 
ambjentali u tal-klima fl-istrateġiji ta' 
finanzjament tagħhom u fil-programmi 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, għall-iżvilupp rurali u għall-
politika marittima, għandhom jagħtu 
prijorità lill-utilizzazzjoni bikrija tal-
finanzjament għall-ambjent u t-tibdil fil-
klima u għandhom isaħħu l-kapaċità tal-
korpi ta' implimentazzjoni li jwasslu 
investimenti kosteffettivi u sostenibbli 
sabiex jiżguraw l-appoġġ finanzjarju 
adegwat u meħtieġ għal investimenti 
f’dawn l-oqsma. Huwa rakkomandat 
pereżempju l-użu sistematiku fuq livell 
nazzjonali tal-oqfsa ta’ azzjoni prijoritarja 
previsti mid-Direttiva "Ħabitat Fawna 
Flora" sabiex issir rabta bejn il-ħtiġijiet 
ta’ finanzjament tan-netwerk Natura 
2000.

Or. fr
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Emenda 54

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

79a. B’mod iktar ġenerali, għandhom jiġu 
proposti miżuri biex jiżguraw l-użu 
effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni skont l-
azzjonijiet strutturali, partikolarment fl-
oqsma tal-ilma, it-trasport, l-effiċjenza 
enerġetika u l-iskart. Pereżempju fil-każ 
tal-infrastrutturi tal-iskart muniċipali, l-
għoti ta’ sussidji mill-Unjoni la tiddependi 
fuq l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
akkumpanjament, lanqas fuq it-twettiq 
tal-objettivi tal-politika tal-UE dwar l-
iskart, li jillimita l-effiċjenza tal-
finanzjament tal-UE1. 
_______________
1 Dwar dan is-suġġett ara r-
rakkomandazzjonijiet tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri fir-rapport speċjali tagħha 
Nru 20/2012 intitolat “Il-finanzjament 
minn miżuri strutturali għal proġetti 
infrastrutturali għall-immaniġġjar ta’ 
skart muniċipali huwa effettiv biex jgħin 
lill-Istati Membri jiksbu l-objettivi tal-
politika tal-UE dwar l-iskart?” (ĠU C 28, 
30.1.2013, p. 2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għad hemm wisq fondi Ewropej immirati lejn miżuri ambjentali li mhumiex użati biżżejjed 
jew mhux użati bl-aħjar mod possibli.

Emenda 55

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 82 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-eliminazzjoni progressiva ta' sussidji li a) id-definizzjoni, l-identifikazzjoni u l-
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jagħmlu ħsara lill-ambjent, jiżdied l-użu ta' 
strumenti bbażati fuq is-suq, inkluża t-
tassazzjoni, l-ipprezzar u tariffi, u l-
espansjoni tas-swieq għal prodotti u 
servizzi ambjentali, b'konsiderazzjoni 
xierqa ta' kwalunkwe impatt soċjali 
negattiv;

eliminazzjoni progressiva ta' sussidji li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent, jiżdied l-użu ta' 
strumenti bbażati fuq is-suq, inkluża t-
tassazzjoni, l-ipprezzar u tariffi, u l-
espansjoni tas-swieq għal prodotti u 
servizzi ambjentali, b'konsiderazzjoni 
xierqa ta' kwalunkwe impatt soċjali 
negattiv;

Or. fr

Emenda 56

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 82 – subparagrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) l-iżvilupp ta’ kontropartijiet għas-
servizzi ambjentali mogħtija meta 
minnhom jirriżultaw restrizzjonijiet jew 
spejjeż inkrimentali fl-investimenti jew fil-
ġestjoni; il-promozzjoni b’mod partikolari 
tad-disinn u l-implimentazzjoni ta’ sistemi 
ta’ pagament għal servizzi ambjentali 
(PSE) sabiex jiġu rikonċiljati l-isfidi tal-
iżvilupp ekonomiku u tal-konservazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.
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Emenda 57

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 88 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

88. Il-biċċa l-kbira tal-ilbliet jaffrontaw 
sett prinċipali komuni ta' problemi 
ambjentali, inkluża l-kwalità ħażina tal-
arja, il-livelli għolja ta' storbju, l-
emissjonijiet tal-GHG, l-iskarsezza tal-
ilma, l-għargħar u l-maltempati, siti 
kontaminati, żoni industrijali abbandunati u 
l-iskart. Fl-istess ħin, l-ibliet tal-UE huma 
dawk li jistabbilixxu l-istandards fis-
sostenibbiltà urbana għall-oħrajn u ta' spiss 
jintroduċu soluzzjonijiet innovattivi għall-
isfidi ambjentali. Għadd dejjem jiżdied ta’ 
bliet Ewropej qed ipoġġu s-sostenibbiltà 
ambjentali fil-qalba ta' strateġiji ta' żvilupp 
urban tagħhom.

88. Il-biċċa l-kbira tal-bliet jaffrontaw sett 
prinċipali komuni ta' problemi ambjentali, 
inkluża l-kwalità ħażina tal-arja, il-livelli 
għolja ta' storbju, l-emissjonijiet tal-GHG, 
l-evoluzzjoni tal-bijodiversità urbana u 
suburbana, l-iskarsezza tal-ilma, l-
għargħar u l-maltempati, siti kontaminati, 
żoni industrijali abbandunati u l-iskart, iżda 
wkoll il-problema tal-kontroll tal-enerġija. 
Fl-istess ħin, il-bliet tal-UE huma dawk li 
jistabbilixxu l-istandards fis-sostenibbiltà 
urbana għall-oħrajn u ta' spiss jintroduċu 
soluzzjonijiet innovattivi għall-isfidi 
ambjentali. Għadd dejjem jiżdied ta’ bliet 
Ewropej qed ipoġġu s-sostenibbiltà 
ambjentali fil-qalba ta' strateġiji ta' żvilupp 
urban tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-fawna urbana, ċerti speċi jisparixxu filwaqt li oħrajn jistgħu jsiru invażivi. 
B’hekk huwa importanti li tiġi adottata ġestjoni reali tal-bijodiversità urbana.

Emenda 58

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 88a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

88a. L-urbanizzazzjoni tqajjem fiċ-
ċittadini kuxjenza ambjentali u l-bżonn li 
tiġġedded ir-rabta man-natura tal-qrib 
f’ambjent urban. B’dan il-mod il-belt 
tirrappreżenta sfida għall-konservazzjoni 
tal-bijodiversità. L-introduzzjoni mill-ġdid 
tad-dimensjoni naturali fl-ambjent urban 
speċjalment permezz ta’ arranġamenti 
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spazjali ġodda tal-pajsaġġ, it-tkabbir ta’ 
ħaxix f’ċerti ħitan u soqfa, u l-iżvilupp ta’ 
infrastrutturi urbani ekoloġiċi u marini, 
huma ħafna mill-inizjattivi li sejrin f’din 
id-direzzjoni. Ir-rendiment tal-ibliet 
Ewropej rigward il-bijodiversità għandu 
jkun valutat u mtejjeb abbażi ta' indiċi ta' 
bijodiversità speċifiku għall-ambjent 
urban, bħall-indiċi ta Singapor preżenti 
fil-Conférence mondiale sur la 
biodiversité de Nagoya (2010).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ għarfien xjentifiku dwar il-bijodiversità fl-ambjent urban jostakola l-ħolqien ta’ 
proġetti mmirati lejn il-protezzjoni tagħha. 

Emenda 59

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 90 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

90. L-UE għandha tkompli tippromwovi u, 
fejn xieraq, tespandi l-inizjattivi eżistenti li 
jappoġġaw l-innovazzjoni u l-aħjar prattika 
fl-ibliet, fin-netwerking u l-iskambji 
bejniethom u biex l-ibliet jitħeġġu biex 
juru l-livell avvanzat tagħhom fl-iżvilupp 
urban sostenibbli. L-istituzzjonijiet tal-UE 
u l-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw u 
jinkoraġġixxu l-utilizzazzjoni tal-
finanzjament tal-UE disponibbli bil-
politika ta' Koeżjoni u fondi oħra biex jiġu 
appoġġati l-ibliet fl-isforzi tagħhom li 
jsaħħu l-iżvilupp urban sostenibbli, joħolqu 
sensibilizzazzjoni u jħeġġu l-atturi lokali 
biex ikunu involuti. L-iżvilupp ta', u l-
ftehim dwar, sett ta’ kriterji ta’ 
sostenibbiltà għall-ibliet jipprovdi bażi ta’ 
referenza komuni għal inizjattivi bħal dawn 
u jippromwovi approċċ koerenti, integrat 
għall-iżvilupp urban sostenibbli.

90. L-UE għandha tkompli tippromwovi u, 
fejn xieraq, tespandi l-inizjattivi eżistenti li 
jappoġġaw l-innovazzjoni u l-aħjar prattika 
fl-ibliet, bħall-ekodistretti, fin-netwerking 
u l-iskambji bejniethom1 u biex l-ibliet 
jitħeġġu biex juru l-livell avvanzat 
tagħhom fl-iżvilupp urban sostenibbli. L-
implimentazzjoni ta’ sħubija Ewropea ta’ 
innovazzjoni għal bliet u komunitajiet 
intelliġenti għandha tippermetti l-istimolu 
tal-iżvilupp ta’ teknoloġiji intelliġenti fil-
bliet, partikolarment permezz tal-ġabra ta’ 
riżorsi għar-riċerka fl-oqsma tal-enerġija, 
it-trasport u t-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni 
(TIC)2, u billi l-bliet jingħataw rwol 
ċentrali u strateġiku. Barra minn hekk, l-
istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu l-
utilizzazzjoni tal-finanzjament tal-UE 
disponibbli bil-politika ta' Koeżjoni u fondi 
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oħra biex jiġu appoġġati l-bliet fl-isforzi 
tagħhom li jsaħħu l-iżvilupp urban 
sostenibbli, joħolqu sensibilizzazzjoni u 
jħeġġu l-atturi lokali biex ikunu involuti. 
L-iżvilupp ta', u l-ftehim dwar, sett ta’ 
kriterji u indikaturi ta’ sostenibbiltà għall-
bliet, partikolarment permezz tal-appoġġ 
tal-kompetenza tal-professjonisti tal-ibliet 
(bħalma huma l-pjanifikaturi, il-periti, il-
kuntratturi), jipprovdi bażi ta’ referenza 
komuni għal inizjattivi bħal dawn u 
jippromwovi approċċ koerenti, integrat 
għall-iżvilupp urban sostenibbli.

_______________
1 Pereżempju: il-“Patt tas-Sindki” 
mniehed mill-Kummissjoni wara l-
addozzjoni tal-Pakkett dwar il-Klima u l-
Enerġija fl-2008, iżda wkoll ftehim 
internazzjonali ieħor bħall-Karta ta’ 
Aalborg (1994 u 2004), il-Karta ta’ 
Leipzig (2007), id-Dikjarazzjoni ta’ 
Toledo (2010), il-Karta ta’ Malaga (2011). 
2 C(2012)4701, 10.07.2012.

Or. fr

Emenda 60

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 91 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) maġġoranza ta' bliet fl-UE jkunu qed 
jimplimentaw politiki għall-ippjanar u d-
disinn urban sostenibbli.

a) maġġoranza ta' bliet fl-UE jkunu qed 
jimplimentaw politiki għall-ippjanar, id-
disinn urban u l-mobilità sostenibbli, 

Or. fr
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Emenda 61

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 91 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) definizzjoni ta' u ftehim dwar sett ta’ 
kriterji biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni 
ambjentali tal-ibliet, billi jitqiesu l-impatti 
ekonomiċi u soċjali;

a) definizzjoni ta' u ftehim dwar sett ta’ 
kriterji u indikaturi komuni biex tiġi 
vvalutata l-prestazzjoni ambjentali tal-
bliet, billi jitqiesu l-impatti ekonomiċi u 
soċjali u l-karatteristiċi storiċi u 
ġeografiċi tal-mudelli urbani;

Or. fr

Emenda 62

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 91 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) titjib tal-ġestjoni tal-bijodiversità fil-
bliet u twettiq ta' xogħol li jqajjem 
kuxjenza fiċ-ċittadini dwar il-post tal-
fawna u l-flora fil-bliet; 

Or. fr

Emenda 63

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 91 – subparagrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ab) appoġġ għall-mobilità ambjentali u 
sostenibbli fil-bliet billi jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' tniġġis u storbju; żvilupp 
u modernizzar tan-netwerks ta’ trasport 
pubbliku fil-bliet ; integrazzjoni tal-
elettromobilità fl-iskemi ta’ trasport lokali 
u pjanifikazzjoni ta' vetturi elettriċi fuq il-
livell fil-bliet tal-UE; jiġu mħeġġa d-
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diversi mezzi ta’ trasport alternattiv;

Or. fr

Emenda 64

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 91 – subparagrafu 2 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ac) titjib fl-iffrankar tal-enerġija permezz 
ta’ bini intelliġenti u l-użu tat-TIC; 
promozzjoni tar-rinnovazzjoni u l-
kostruzzjoni sostenibbli; żvilupp u 
netwerking fuq livell Ewropew tal-
kompetenza xjentifika u teknika tal-bini 
abbażi ta' approċċ integrat tal-
kostruzzjoni f'termini tal-prestazzjoni 
ambjentali u enerġetika, is-sigurtà, is-
saħħa, l-adattament għall-utenti, l-
innovazzjoni u l-kompetittività 
ekonomika;

Or. fr

Emenda 65

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 91 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-iżgurar li l-ibliet ikollhom 
informazzjoni dwar il-finanzjament u l-
aċċess għalih għal miżuri li jtejbu s-
sostenibbiltà urbana. 

b) l-iżgurar li l-bliet ikollhom 
informazzjoni dwar il-finanzjament u l-
aċċess għalih għal miżuri li jtejbu s-
sostenibbiltà urbana, u l-iżgurar ta’ 
finanzjament li jingħatalhom meta l-iktar 
ikollhom bżonn. 

Or. fr
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Emenda 66

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 92

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

92. Is-sostenibbiltà ambjentali hija vitali 
biex jonqos il-faqar u tiġi żgurata il-kwalità 
tal-ħajja u t-tkabbir ekonomiku. F’Rio+20, 
il-mexxejja dinjija ġeddew l-impenn 
tagħhom favur l-iżvilupp sostenibbli u 
rrikonoxxew l-ekonomija ekoloġika 
inklussiva bħala għodda importanti biex 
jinkiseb l-iżvilupp sostenibbli, u r-rwol 
kruċjali ta' ambjent b'saħħtu sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-ikel u t-tnaqqis tal-
faqar. Fid-dawl ta' popolazzjoni dejjem 
tikber f'dinja dejjem aktar urbanizzata, 
dawn l-isfidi se jinkludu l-ħtieġa ta' azzjoni 
dwar l-ilma, l-oċeani, l-art u l-ekosistemi 
sostenibbli, l-effiċjenza fir-riżorsi (b’mod 
partikolari l-iskart), l-enerġija sostenibbli u 
t-tibdil fil-klima, ukoll permezz tal-
eliminazzjoni gradwali tas-sussidji għall-
fjuwils fossili. Dawn se jeħtieġu li jiġu 
indirizzati permezz ta' approċċi mfassla 
apposta fil-livell lokali, nazzjonali jew tal-
Unjoni, kif ukoll involviment impenjat fl-
isforzi internazzjonali sabiex jiġu 
żviluppati s-soluzzjonijiet meħtieġa biex 
jiġi żgurat żvilupp sostenibbli fil-livell 
globali.

92. Is-sostenibbiltà ambjentali hija vitali 
biex jonqos il-faqar u tiġi żgurata il-kwalità 
tal-ħajja u t-tkabbir ekonomiku. F’Rio+20, 
il-mexxejja dinjija ġeddew l-impenn 
tagħhom favur l-iżvilupp sostenibbli u 
rrikonoxxew l-ekonomija ekoloġika 
inklussiva bħala għodda importanti biex 
jinkiseb l-iżvilupp sostenibbli, u r-rwol 
kruċjali ta' ambjent b'saħħtu sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-ikel u t-tnaqqis tal-
faqar. Fid-dawl ta' popolazzjoni dejjem 
tikber f'dinja dejjem aktar urbanizzata, 
dawn l-isfidi se jinkludu l-ħtieġa ta' azzjoni 
dwar l-ilma, l-oċeani, l-art u l-ekosistemi 
sostenibbli, l-effiċjenza fir-riżorsi (b’mod 
partikolari l-iskart), l-enerġija sostenibbli u 
t-tibdil fil-klima, ukoll permezz tal-
eliminazzjoni gradwali tas-sussidji għall-
fjuwils fossili. Dawn se jeħtieġu li jiġu 
indirizzati permezz ta' approċċi mfassla 
apposta fil-livell lokali, nazzjonali jew tal-
Unjoni, kif ukoll involviment impenjat fl-
isforzi internazzjonali sabiex jiġu 
żviluppati s-soluzzjonijiet meħtieġa biex 
jiġi żgurat żvilupp sostenibbli fil-livell 
globali. Dawn l-isforzi għandhom ikunu 
maqsumin b’mod ekwu fuq livell 
internazzjonali. Il-programm attwali 
għandu jibgħat messaġġ politiku qawwi 
lill-bqija tad-dinja u jikkontribwixxi 
għall-ħolqien ta’ governanza 
internazzjonali tal-ambjent, li tmur lil 
hinn mis-solidarjetà finanzjarja u li 
tiżgura li l-pajjiżi terzi jinvolvu ruħhom 
daqs l-UE. 

Or. fr



PR\928464MT.doc 47/57 PE506.123v01-00

MT

Emenda 67

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

94. Ħafna mill-għanijiet prioritarji stabbiliti 
f'dan il-programm jistgħu jinkisbu bis-sħiħ 
biss bħala parti minn approċċ globali u
b'kooperazzjoni ma' pajjiżi sħab. Huwa 
għalhekk li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha għandhom ikunu involuti fil-
proċessi internazzjonali, reġjonali u 
bilaterali b'mod qawwi, iffukat, magħqud u 
koerenti. Dawn għandhom ikomplu 
jippromwovu qafas effettiv ibbażat fuq ir-
regoli għal politika ambjentali globali, 
ikkomplementat b'approċċ iktar effettiv, 
strateġiku li fih id-djalogi u l-
kooperazzjoni bilaterali u reġjonali jkunu 
mfassla apposta għas-sħab strateġiċi tal-
Unjoni, il-pajjiżi kandidati u tal-viċinat, u 
l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, rispettivament, 
b'appoġġ minn finanzjament adegwat.

94. Ħafna mill-għanijiet prioritarji stabbiliti 
f'dan il-programm jistgħu jinkisbu bis-sħiħ 
biss bħala parti minn approċċ globali u 
b'kooperazzjoni ma' pajjiżi sħab u l-pajjiżi 
u t-territorji assoċjati mal-Unjoni. Huwa 
għalhekk li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha għandhom ikunu involuti fil-
proċessi internazzjonali, reġjonali u 
bilaterali b'mod qawwi, iffukat, magħqud u 
koerenti. Dawn għandhom ikomplu 
jippromwovu qafas effettiv ibbażat fuq ir-
regoli għal politika ambjentali globali, 
ikkomplementat b'approċċ iktar effettiv, 
strateġiku li fih id-djalogi u l-
kooperazzjoni bilaterali u reġjonali jkunu 
mfassla apposta għas-sħab strateġiċi tal-
Unjoni, il-pajjiżi kandidati u tal-viċinat, u 
l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, rispettivament, 
b'appoġġ minn finanzjament adegwat. Il-
politika ta’ komunikazzjoni tal-Unjoni 
dwar l-azzjonijiet fil-qasam tal-ambjent 
fuq livell globali għandha tissaħħaħ. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne. 
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.
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Emenda 68

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 95

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

95. Iż-żmien kopert minn dan il-programm 
jikkorrispondi għall-fażijiet ewlenin fil-
politika internazzjonali dwar il-klima, il-
bijodiversità u s-sustanzi kimiċi. Biex
nibqgħu fil-limitu ta’ 2°C, l-emissjonijiet 
globali tal-GHG iridu jonqsu tal-anqas 
b'50 % tal-livelli tal-1990 sal-2050. 
Madankollu, ittieħed impenn biss għal nofs 
it-tnaqqis meħtieġ tal-emissjonijiet sal-
2020 mill-Partijiet skont il-UNFCCC. 
Mingħajr azzjoni globali aktar riżoluta, it-
tibdil fil-klima x'aktarx mhux se jiġi 
limitat. Saħansitra fl-aħjar xenarju, il-
pajjiżi se jaffrontaw dejjem aktar impatti 
inevitabbli tat-tibdil fil-klima minħabba l-
emissjonijiet storiċi tal-GHG u se jeħtieġu 
l-iżvilupp ta' strateġiji ta' adattament għall-
klima. Skont il-Pjattaforma ta’ Durban għal 
Azzjoni Msaħħa, ftehim komprensiv u 
b’saħħtu applikabbli għal kulħadd għandu 
jiġi miftihem sal-2015 u implimentat mis-
sena 2020. L-UE se tibqa' involuta b’mod 
proattiv f'dan il-proċess, inkluż 
f’diskussjonijiet dwar kif titnaqqas id-
diskrepanza bejn l-impenji attwali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-pajjiżi 
żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, u 
dwar l-azzjoni meħtieġa biex nibqgħu fuq 
perkors għall-emissjonijiet li jkun 
kompatibbli mal-għan ta' 2oC. Is-segwitu 
għal Rio+20 għandu jgħin ukoll biex 
jonqsu l-emissjonijiet ta' GHG, biex b'hekk 
tkun appoġġata l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima. B'mod parallel, l-UE għandha 
ssegwi u tintensifika aktar is-sħubijiet dwar 
it-tibdil fil-klima ma' sħab strateġiċi u 
għandha tieħu azzjoni ulterjuri biex 
tintegra l-konsiderazzjonijiet ambjentali u 
dawk dwar il-klima fil-politika ta' żvilupp 
tagħha.

95. Iż-żmien kopert minn dan il-programm 
jikkorrispondi għall-fażijiet ewlenin fil-
politika internazzjonali dwar il-klima, il-
bijodiversità u s-sustanzi kimiċi. Biex 
nibqgħu fil-limitu ta’ 2°C, l-emissjonijiet 
globali tal-GHG iridu jonqsu tal-anqas 
b'50 % tal-livelli tal-1990 sal-2050. 
Madankollu, ittieħed impenn biss għal nofs 
it-tnaqqis meħtieġ tal-emissjonijiet sal-
2020 mill-Partijiet skont il-UNFCCC. 
Mingħajr azzjoni globali aktar riżoluta, it-
tibdil fil-klima x'aktarx mhux se jiġi 
limitat. Saħansitra fl-aħjar xenarju, il-
pajjiżi se jaffrontaw dejjem aktar impatti 
inevitabbli tat-tibdil fil-klima minħabba l-
emissjonijiet storiċi tal-GHG u se jeħtieġu 
l-iżvilupp ta' strateġiji ta' adattament għall-
klima. Skont il-Pjattaforma ta’ Durban għal 
Azzjoni Msaħħa, ftehim komprensiv u 
b’saħħtu applikabbli għal kulħadd għandu 
jiġi miftiehem sal-2015 u implimentat mis-
sena 2020. L-UE se tibqa' involuta b’mod 
proattiv f'dan il-proċess, inkluż 
f’diskussjonijiet dwar kif titnaqqas id-
diskrepanza bejn l-impenji attwali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-pajjiżi 
żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, u 
dwar l-azzjoni meħtieġa biex nibqgħu fuq 
perkors għall-emissjonijiet li jkun 
kompatibbli mal-għan ta' 2oC. Is-segwitu 
għal Rio+20 għandu jgħin ukoll biex 
jonqsu l-emissjonijiet ta' GHG, biex b'hekk 
tkun appoġġata l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima. B'mod parallel, l-UE għandha 
ssegwi u tintensifika aktar is-sħubijiet dwar 
it-tibdil fil-klima ma' sħab strateġiċi u 
għandha tieħu azzjoni ulterjuri biex 
tintegra l-konsiderazzjonijiet ambjentali u 
dawk dwar il-klima fil-politika esterna 
tagħha, inklużi l-politiki kummerċjali u ta' 
żvilupp tagħha, fi spirtu ta’ reċiproċità u 
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ta’ vantaġġi reċiproċi. 

Or. fr

Emenda 69

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 98

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

98. L-UE għandha tisfrutta wkoll il-
pożizzjoni tagħha bħala wieħed mill-ikbar 
swieq tad-dinja biex tippromwovi politiki u 
approċċi li jnaqqsu l-pressjoni fuq il-bażi 
ta' riżorsi naturali globali. Dan jista' jsir 
billi jinbidlu x-xejriet tal-konsum u tal-
produzzjoni, kif ukoll billi jiġi żgurat li l-
politiki dwar il-kummerċ u s-suq intern 
jappoġġaw il-kisba tal-għanijiet ambjentali 
u dawk għall-klima u jipprovdu inċentivi 
lil pajjiżi oħra biex itejbu u jinfurzaw l-
oqfsa regolatorji u l-istandards ambjentali 
tagħhom. L-UE se tkompli tippromwovi 
żvilupp sostenibbli permezz tan-negozjar u 
l-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali tagħha u għandha 
tikkunsidra alternattivi oħra ta’ politika 
biex jitnaqqsu l-impatti tal-konsum tal-UE 
fuq l-ambjent f'pajjiżi li mhumiex fl-UE. 
Eżempju ta' alternattiva ta' politika bħas-
sħubijiet bilaterali dwar l-infurzar tar-
Regolamenti tal-Forestrija, il-Governanza 
u l-Kummerċ (FLEGT - bilateral Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade), 
li jistabbilixxu qafas biex jiżgura li l-injam 
li dieħel fis-suq tal-UE minn pajjiżi sħab 
ikun dak biss li huwa maqtugħ legalment.

98. L-UE għandha tisfrutta wkoll il-
pożizzjoni tagħha bħala wieħed mill-ikbar 
swieq tad-dinja biex tippromwovi politiki u 
approċċi li jnaqqsu l-pressjoni fuq il-bażi 
ta' riżorsi naturali globali. Dan jista' jsir 
billi jinbidlu x-xejriet tal-konsum u tal-
produzzjoni, kif ukoll billi jiġi żgurat li l-
politiki dwar il-kummerċ u s-suq intern 
jappoġġaw il-kisba tal-għanijiet ambjentali 
u dawk għall-klima u jipprovdu inċentivi 
lil pajjiżi oħra, għall-fini ta’ reċiproċità,
biex itejbu u jinfurzaw l-oqfsa regolatorji u 
l-istandards ambjentali tagħhom u 
jiġġieldu kontra d-dumping ambjentali.
Sabiex tiġi żgurata l-integrità ambjentali 
tal-mekkaniżmi Ewropej, tiġi żgurata 
kompetizzjoni ġusta u jiġu evitati t-
tnixxija tal-karbonju u r-rilokazzjoni tal-
impriżi Ewropej, għandha titwettaq 
riflessjoni dwar l-istabbiliment ta’ 
mekkaniżmu għall-inklużjoni tal-
karbonju, skont ir-regoli tal-WTO. L-UE 
se tkompli tippromwovi żvilupp sostenibbli 
permezz tan-negozjar u l-implimentazzjoni 
ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi fil-ftehimiet 
kummerċjali internazzjonali tagħha u 
għandha tikkunsidra alternattivi oħra ta’ 
politika biex jitnaqqsu l-impatti tal-konsum 
tal-UE fuq l-ambjent u l-isfruttar tar-
riżorsi f'pajjiżi li mhumiex fl-UE dans les 
pays tiers. Eżempju ta' alternattiva ta' 
politika bħas-sħubijiet bilaterali dwar l-
infurzar tar-Regolamenti tal-Forestrija, il-
Governanza u l-Kummerċ (FLEGT -
bilateral Forest Law Enforcement, 
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Governance and Trade), li jistabbilixxu 
qafas biex jiżgura li l-injam li dieħel fis-
suq tal-UE minn pajjiżi sħab ikun dak biss 
li huwa maqtugħ legalment. B’mod 
ġenerali, l-Unjoni għandha tipprova 
ttejjeb l-aspetti marbutin mad-dmir ta' 
diliġenza fuq il-katini tal-provvista kollha. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u r-riskji tad-dumping ambjentali qed isiru iktar frekwenti, 
b’detriment għall-impriżi u l-ħaddiema li jinsabu fl-UE li huma meħtieġa li jikkonformaw ma’ 
standards ogħla. Min-naħa tiegħu, il-mekkaniżmu għall-inklużjoni tal-karbonju għandu 
jippermetti li ssir ġlieda kontra r-riskji ta’ trasferiment tal-emissjonijiet ta’ CO2 lejn il-pajjiżi 
terzi.

Emenda 70

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 100 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ħidma favur struttura aktar effettiva tan-
NU għall-iżvilupp sostenibbli permezz tat-
tisħiħ tal-UNEP skont l-eżitu ta’ Rio+20, 
filwaqt li jissokta l-isforz favur 
aġġornament tal-istatus tal-UNEP għal dak 
ta' aġenzija tan-NU, u appoġġ għall-isforzi 
kontinwi biex jissaħħu s-sinerġiji bejn 
Ftehimiet Ambjentali Multilaterali;

b) ħidma favur struttura aktar effettiva tan-
NU għall-iżvilupp sostenibbli permezz tat-
tisħiħ tal-UNEP abbażi tal-eżitu ta’ Rio+20 
u tal-adeżjoni universali tal-Istati Membri 
tan-NU mal-Bord Amministrattiv tal-
UNEP, billi jissaħħu r-riżorsi finanzjarji, 
il-kapaċitajiet u l-uffiċji reġjonali tagħha, 
filwaqt li jissokta l-isforz favur 
aġġornament tal-istatus tal-UNEP għal dak 
ta' aġenzija tan-NU, u appoġġ għall-isforzi 
kontinwi biex jissaħħu s-sinerġiji bejn 
Ftehimiet Ambjentali Multilaterali;

Or. fr
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Emenda 71

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 100 – subparagrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) L-involviment tal-pajjiżi sħab b'mod 
aktar strateġiku. Dan għandu jinvolvi l-
iffukar tal-kooperazzjoni: ma' sħab 
strateġiċi dwar il-promozzjoni tal-aħjar 
prattiki fil-politika u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali domestika u l-konverġenza 
f'negozjati ambjentali multilaterali; ma' 
pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-
Viċinat fuq l-approssimazzjoni gradwali 
mal-politika u l-leġiżlazzjoni ewlenin tal-
UE dwar l-ambjent u l-klima u fuq it-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni biex jiġu indirizzati l-
isfidi ambjentali u tal-klima reġjonali; mal-
pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jappoġġaw l-
isforzi tagħhom biex jipproteġu l-ambjent, 
jiġġieldu t-tibdil fil-klima u jnaqqsu d-
diżastri naturali, u jiġu implimentati 
impenji ambjentali internazzjonali bħala 
kontribut għat-tnaqqis tal-faqar u għall-
iżvilupp sostenibbli.

d) L-involviment tal-pajjiżi sħab b'mod 
aktar strateġiku. Dan għandu jinvolvi l-
iffukar tal-kooperazzjoni: i) ma' sħab 
strateġiċi dwar il-promozzjoni tal-aħjar 
prattiki fil-politika u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali domestika u l-konverġenza 
f'negozjati ambjentali multilaterali; ii) ma' 
pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-
Viċinat fuq l-approssimazzjoni gradwali 
mal-politika u l-leġiżlazzjoni ewlenin tal-
UE dwar l-ambjent u l-klima u fuq it-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni, tal-kondiviżjoni tal-
informazzjoni u tal-ħiliet biex jiġu 
indirizzati l-isfidi ambjentali u tal-klima 
reġjonali; iii) mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
biex jappoġġaw l-isforzi tagħhom biex 
jipproteġu l-ambjent, jiġġieldu t-tibdil fil-
klima u jnaqqsu d-diżastri naturali, u jiġu 
implimentati impenji ambjentali 
internazzjonali bħala kontribut għat-tnaqqis 
tal-faqar u għall-iżvilupp sostenibbli. iv) 
dwar l-implimentazzjoni tal-qafas ta’ 
programmazzjoni ta’ għaxar snin dwar it-
tendenzi ta’ konsum u produzzjoni 
sostenibbli adottat f’Rio+20;

Or. fr

Emenda 72

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 100 – subparagrafu 2 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-involviment fi proċessi ambjentali 
multilaterali, inklużi dawk tal-UNFCCC, 
is-CBD u l-konvenzjonijiet relatati mas-
sustanzi kimiċi, kif ukoll fora rilevanti 

e) L-involviment fi proċessi ambjentali 
multilaterali, inklużi dawk tal-UNFCCC, 
is-CBD, id-diversi trattati 
intergovernattivi relatati mal-
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oħra, bħalma huma l-Organizzazzjoni 
għall-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali u l-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, 
b'mod aktar konsistenti, proattiv u effettiv 
bil-għan li jiġi żgurat li l-impenji għall-
2020 jintlaħqu fil-livell tal-UE u dak 
globali, u biex ikun hemm ftehim dwar 
azzjoni internazzjonali li għandha tittieħed 
wara l-2020; 

konservazzjoni tal-annimali selvaġġi u 
tal-ħabitat tagħhom fuq livell globali u l-
konvenzjonijiet relatati mas-sustanzi 
kimiċi, kif ukoll fora rilevanti oħra, bħalma 
huma l-Organizzazzjoni għall-Avjazzjoni 
Ċivili Internazzjonali u l-Organizzazzjoni 
Marittima Internazzjonali, b'mod aktar 
konsistenti, proattiv u effettiv bil-għan li 
jiġi żgurat li l-impenji għall-2020 jintlaħqu 
fil-livell tal-UE u dak globali, u biex ikun 
hemm ftehim dwar azzjoni internazzjonali 
li għandha tittieħed wara l-2020;

Or. fr

Emenda 73

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 100 – subparagrafu 2 – punt ga (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) l-adozzjoni ta’ strateġija kummerċjali 
bbażata fuq ir-reċiproċità dwar l-
istandards ambjentali kemm fuq livell 
multilaterali (WTO) kif ukoll fuq livell 
bilaterali fil-qafas tal-ftehim ta’ kummerċ 
ħieles mad-diversi pajjiżi terzi, rigward il-
livell ta’ żvilupp tagħhom; 

Or. fr

Emenda 74

Proposta għal deċiżjoni
Anness – paragrafu 100 – subparagrafu 2 – punt gb (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

gb) l-iżgurar tal-parteċipazzjoni attiva taċ-
ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili li jaħdmu favur l-iżvilupp sostenibbli 
fuq livell globali skont id-Dikjarazzjoni ta’ 
Rio+201 u t-titjib tal-governanza 
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ambjentali permezz tal-promozzjoni tal-
iżvilupp tal-inizjattivi reġjonali u 
nazzjonali;
_______________
1 Skont il-Paragrafu 88 h) tad-
Dikjarazzjoni ta’ Rio+20.

Or. fr

Emenda 75

Proposta għal deċiżjoni
Anness − paragrafu 102

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

102. L-indikaturi użati biex jimmonitorjaw 
il-progress li sar biex jintlaħqu l-għanijiet 
prijoritarji jinkludu dawk użati mill-EEA 
biex timmonitorja l-istat tal-ambjent u 
dawk biex timmonitorja l-implimentazzjoni 
ta' miri u leġiżlazzjoni ambjentali u dawk 
relatati mal-klima eżistenti, inklużi l-miri 
għall-klima u l-enerġija, il-miri għall-
bijodiversità, u l-kisbiet ewlenin tal-
effiċjenza fir-riżorsi. Indikaturi 
addizzjonali biex jitkejjel il-progress 
kumplessiv lejn ekonomija u soċjetà 
Ewropea li tkun effiċjenti fir-riżorsi u l-
kontribut tagħha għall-prosperità u l-
benesseri se jiġu żviluppati 
b'koordinazzjoni mal-partijiet interessati 
fil-kuntest tal-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa Effiċjenti fl-użu tar-Riżorsi. 

102. L-indikaturi użati biex jimmonitorjaw 
il-progress li sar biex jintlaħqu l-għanijiet 
prijoritarji jinkludu dawk użati mill-EEA 
biex timmonitorja l-istat tal-ambjent u 
dawk biex timmonitorja l-implimentazzjoni 
ta' miri u leġiżlazzjoni ambjentali u dawk 
relatati mal-klima eżistenti, inklużi l-miri 
għall-klima u l-enerġija, il-miri għall-
bijodiversità, u l-kisbiet ewlenin tal-
effiċjenza fir-riżorsi. Rigward il-
produzzjoni u t-trattament tal-iskart, 
għandu jsir progress fl-għarfien u l-
armonizzazzjoni tad-dejta, fil-qafas tar-
regolamentazzjoni statistika Ewropea 
eżistenti. Indikaturi addizzjonali biex 
jitkejjel il-progress kumplessiv lejn 
ekonomija u soċjetà Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi u l-kontribut tagħha 
għall-prosperità u l-benesseri se jiġu 
żviluppati b'koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati fil-kuntest tal-Pjan Direzzjonali 
għal Ewropa Effiċjenti fl-użu tar-Riżorsi u 
fil-kuntest komuni tal-implimentazzjoni 
tal-Istrateġija dwar il-Bijodiversità tal-
2020.

Or. fr
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Programm Ewropew ta’ Azzjoni Ambjentali preċedenti skada fl-aħħar ta’ Lulju 2012. 
B’hekk wasal iż-żmien li jsir ftehim dwar il-qafas ġenerali ġdid għall-2020 u li tiġi proposta 
viżjoni ambizzjuża u realista għall-2050, billi nidħlu fid-dinamika tal-Konferenza Rio+20. 

L-isem stess tal-programm, “Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna”, iqajjem riflessjoni 
filosofika dwar ir-rapport tal-bniedem man-natura, u dwar il-bżonn ta’ rikonċiljazzjoni, fil-
kunċett ta’ żvilupp sostenibbli, tal-attività ekonomika mal-ħarsien tal-ambjent.   B'hekk 
għandha titwarrab ir-rieda li ngħixu bl-addoċċ favur etika ta’ responsabbiltà li tinsab fil-
proverbju li jgħid li “Id-dinja ma writnihiex mingħand il-ġenituri tagħna, iżda qed nissellfuha 
mingħand uliedna”.  

Dan kollu jinsab diġà fil-Karta Dinjija dwar in-Natura tal-1982, iżda għandu jingħad li, 30 
sena wara, l-isfidi għadhom kbar fir-rigward tal-pressjoni fuq ir-riżorsi naturali, id-
degradazzjoni tal-ekosistemi, il-konsum tal-enerġija, it-tniġġis, l-iskart, ir-riskji għas-saħħa 
jew anke t-tibdil fil-klima. Madankollu, fl-istess ħin dehret l-isfida ewlenija taż-żamma jew 
tat-titjib tal-kundizzjonijiet ta’ ħajja tal-individwi fl-Ewropa u fid-dinja. Allura, kif nistgħu 
nħarsu l-pjaneta u fl-istess ħin noħolqu l-ġid? 

F’dan iż-żmien ta’ kriżi ekonomika u ta’ awsterità, huwa kważi impossibli li wieħed jiffoka 
fuq il-politika ambjentali, għaliex din tista’ tidher bħala prijorità sekondarja jew inkella bħala 
restrizzjoni jew ostaklu għat-tkabbir ekonomiku u x-xogħol. Iżda b’din il-viżjoni li min-naħa 
waħda mhijiex fit-tul u min-naħa l-oħra tifred l-opinjoni pubblika, jidher li huwa iktar xieraq 
li tiġi sostitwita l-għaqda effiċjenti bejn il-messaġġ ambjentali u l-problemi ekonomiċi u 
industrijali, billi jinġabru l-atturi lejn approċċ innovattiv, li jwassal għall-progress. 

L-azzjoni favur l-ambjent iġġib magħha konsegwenzi importanti ħafna – kif fuq kollox jiġri 
wkoll meta ma jittieħdux passi f’dan il-qasam – iżda wkoll benefiċċji li, la l-finanzi pubbliċi u 
lanqas l-investituri privati ma jistgħu jinjoraw fil-perjodu attwali. Għal din ir-raġuni l-inkwiet 
ambjentali m’għandux jibqa’ jiġi pospost, iżda għandu jiġi integrat kmieni ħafna fid-diversi 
politiki settorjali 

Permezz tal-proposta ta’ skema globali, is-seba’ programm ta' azzjoni ambjentali jista’ jservi 
kemm bħala manifest ambjentali kbir tal-UE dirett lejn iċ-ċittadini tagħha u l-bqija tad-dinja, 
kif ukoll bħala att fundatur ta’ Patt Ġdid Ekoloġiku Ewropew sal-2020, li jwassal għal tkabbir 
iktar ekoloġiku u l-ħolqien ta' impjiegi.  

Il-kunċett ta' tkabbir ekoloġiku kif promoss mid-Dikjarazzjoni tal-OECD tal-2009, mhuwiex 
parti minn tali ideoloġija politika jew oħra u b’hekk jista’ jwassal għal kunsens ġenerali. 
Huwa bbażat fuq ekonomija li tuża inqas jew tuża aħjar l-enerġija u l-materja prima, li 
tipproduċi u tikkonsma b’mod intelliġenti billi tevita l-ħela, li tikkontrolla r-rimi u l-iskart, 
filwaqt li tnaqqas il-pressjoni fuq l-ambjent. Mhuwiex sinonimu ta’ ostaklu għat-tkabbir iżda 
pjuttost huwa stabbilit fuq l-użu effiċjenti tar-riżorsi, l-innovazzjoni u l-kompetittività tal-
impriżi. 

Biex jinkiseb dan it-tkabbir ekoloġiku, is-seba’ programm ta’ azzjoni ambjentali jitlob diversi 
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sforzi. Dawn l-isforzi għandhom ikunu mifhuma. Madankollu l-evoluzzjoni permanenti u ż-
żieda fil-kumplessità tal-leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea, it-taħwid u t-trikkib tal-istandards, 
jikkawżaw nuqqas ta’ stabilità legali, diffikultajiet ta’ ftehim u inkwiet għall-impriżi, l-
amministrazzjonijiet fuq kull livell u l-individwi. Dawn iwasslu wkoll għal differenzi 
sinifikanti fl-implimentazzjoni bejn u fi ħdan l-Istati Membri, burokrazija żejda u kunflitti fl-
interpretazzjoni u l-ġurisprudenza. Ma’ dan kollu kultant jiżdied in-nuqqas ta’ rieda politika, 
li xi darba kienu l-impenji meħudin fuq livell Ewropew u internazzjonali. 

Tant u hekk li fl-2011, l-ambjent kien il-qasam fejn ġie nnutat li twettaq l-aktar ksur tal-liġi 
Komunitarja fl-UE, jiġifieri 299 każ li jirrappreżentaw 17 % tar-reati kollha, u li nfetħu 114-il 
proċedura ġdida kontra ksur. Reati li jiswew ħafna kemm għall-finanzi kif ukoll lill-bniedem.

B’konsegwenza ta’ dan, sabiex tiġi aċċettata u applikata aħjar, il-leġiżlazzjoni ambjentali 
Ewropea għandha tkun mibnija fuq pedament sod ta’ għarfien xjentifiku, timmira għal iktar 
konsistenza u simplifikazzjoni, iżda wkoll tirrispetta l-prinċipji ta’ regolamentazzjoni 
intelliġenti, billi tiġi bbażata fuq il-valutazzjoni tal-impatt, il-valutazzjoni tal-politiki eżistenti 
("il-kontrolli tal-idoneità") u l-valutazzjoni tal-inċidenza fuq il-kompetittività. 

Barra minn hekk, il-kontroll tal-implimentazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni għandu jissaħħaħ 
b’mod determinat madwar l-UE, billi ssir konsolidazzjoni tas-sistemi nazzjonali ta’ spezzjoni 
ambjentali, billi timplika iktar l-awtoritajiet lokali u reġjonali, u billi jiġi previst appoġġ 
komunitarju f’każ ta’ bżonn.  Bl-istess mod, l-użu u l-effettività tal-finanzjamenti Ewropej fil-
qasam ambjentali għandhom jiġu mtejba biex jiżguraw riżultati tanġibbli fil-prattika. 

Barra minn hekk, il-komunikazzjoni dwar il-politika ambjentali tal-Unjoni jistħoqqilha aktar 
attenzjoni. Hemm bżonn ta’ iktar edukazzjoni dwar l-għażliet ambjentali tal-UE biex tiġi 
żgurata ċ-ċarezza u l-prevedibilità li huma indispensabbli għall-amministrazzjonijiet fuq kull 
livell, għall-imprendituri u għall-investituri, kif ukoll għaċ-ċitaddini. L-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni Ewropea se titjieb minħabba fiha. Barra minn hekk, din se ssaħħaħ is-sens ta’ 
responsabbiltà b’tali mod li l-Ewropej ikunu kburin li jħarsu l-kapital naturali u li jtejbu s-
sitwazzjoni ambjentali tal-kontinent tagħhom u tad-dinja. 
Minbarra dan kollu, is-seba’ programm ta’ azzjoni ambjentali għandu wkoll jibgħat messaġġ 
politiku qawwi mingħand l-UE lejn il-bqija tad-dinja u jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ 
governanza internazzjonali tal-ambjent, li tmur lil hinn mis-solidarjetà finanzjarja. L-UE 
għandha tabilħaqq titlob lill-pajjiżi terzi sabiex jaħdmu daqsha fl-oqsma ambjentali u 
klimatiċi. 

Ma tistax tibqa’ waħedha fl-isforzi li tagħmel fuq livell internazzjonali u għandha tkun tista’ 
tiddependi fuq imsieħba sodi. B’hekk id-diplomazija ambjentali tagħha għandha tevita l-
iżvantaġġi tal-inġenwità kumerċjali filwaqt li tirrispetta l-prinċipji tal-WTO. Allura huwa 
f’idejn l-UE li tistabbilixxi aħjar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess tas-suq tagħha u li ma tħallix 
aċċess għalih ħlief jekk il-pajjiżi terzi jippreservaw l-ambjent, inaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom, u jekk l-impriżi Ewropej ma jkunux żvantaġġjati f’kompetizzjoni 
inġusta. L-UE għandha b’hekk tirdoppja l-isforzi tagħha sabiex tiġġieled kontra d-dumping 
ambjentali u t-tnixxija tal-karbonju. Li jkun hemm biss impenji unilaterali ma jitqisx bħala 
ġust f’għajnejn l-imprendituri Ewropej, u jista’ jiskoraġġixxi l-attivitajiet tagħhom fit-
territorju tal-Unjoni. 
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Fl-aħħar nett, it-tħassib ambjentali huwa kwistjoni ta’ responsabbiltà għall-UE, għall-pajjiżi 
terzi, iżda wkoll u qabel xejn għall-individwu. Is-seba’ programm ta’ azzjoni ambjentali 
għandu jerġa' jqiegħed liċ-ċittadin Ewropew fil-qalba tal-problema. Li jiġi edukat, infurmat, 
imħarreġ, li tissaħħaħ l-implikazzjoni tiegħu fil-ħajja ta’ kuljum, li jiġu promossi l-azzjonijiet 
taċ-ċittadin iżda wkoll l-aċċess tiegħu għall-ġustizzja ambjentali, dawn huma l-miri li 
għandhom jinkisbu fil-programm Ewropew il-ġdid. Allura, x’opportunità aħjar hemm mis-
sena 2013 “Sena Ewropea taċ-Ċittadinanza" biex jiġi żviluppat l-ispirtu pubbliku ambjentali 
fl-Unjoni Ewropea? 


