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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Mill-1992 'l quddiem, il-LIFE serva ta' għodda għall-ħolqien ta' esperjenzi innovattivi, ta' 
vettur tal-għarfien u ta' tqajjim ta' kuxjenza dwar l-ambjent. Dan ikkontribwixxa għat-titjib 
tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea. Bil-wasla tal-iskadenza tal-LIFE+, 
aħna kellna bżonn strument iktar effikaċi u iktar allinjat mal-isfidi ambjentali ta' żminijietna.

L-approċċ ġenerali u l-proġetti integrati

Fid-dawl tal-limitazzjonijiet baġitarji fi żminijiet ta' kriżi, ir-rapporteur jilqa' ż-żieda 
raġonevoli u relattiva tal-fondi allokati lill-LIFE għall-perjodu mill-2014 sal-2020 
b'kunsiderazzjoni tal-inklużjoni ta' parti għall-klima fil-baġit totali.

Il-proġetti integrati imma l-iktab innovazzjoni tal-programm il-ġdid. Dawn il-proġetti 
ambizzjużi u strutturanti huma maħsuba skont approċċ ambjentali dinji, u huma bbażati fuq 
is-sinerġija bejn il-baġit Komunitajru, l-istrumenti nazzjonali u l-fondi addizzjonali tas-setturi 
pubbliċi u privati.

Għaldaqstant, jekk l-idea ta' integrazzjoni hija seduċenti, dawn il-proġetti qed jirriskjaw li 
jdgħajfu s-simplifikazzjoni tal-programm imfittex. L-implimentazzjoni tidher kumplessa 
peress li l-proċeduri, il-kalendarji u l-kundizzjonijiet tal-fondi differenti mhumiex identiċi, u 
peress li l-idea ta' kumplimentarità ma tinstabx fir-regolamenti kollha tal-fondi. Fid-dawl tar-
riskju ta' rifjut minn xi fond jew ieħor, għandhom jingħataw garanziji supplimentari mill-
Kummissjoni biex ikun żgurat andament tajjeb għall-proġetti kollha, mingħajr ma jiġu 
pperikolati r-regoli tal-kompetizzjoni fil-proċeduri differenti tal-għoti tal-finanzjament.

Il-proġetti integrati se jservu biex jiffinanzjar azzjonijiet ta' skala kbira li jitwettqu 
partikolarment mill-awtoritajiet lokali u reġjonali, bħal pereżempju l-pjanijiet dwar il-klima.
Imma wieħed għandu joqgħod attent li ma jiġu ssagrifikati l-proġetti tradizzjonali li wrew l-
utilità tal-LIFE fil-post u kkontribwew għall-popolarità tiegħu.

Fir-rigward tal-proġetti kollha LIFE, il-Kummissjoni għandha ttejjeb il-ksib tal-esperjenza, 
ixxerred b'mod wiesa' r-riżultati u tiffaċilita l-iskambji ta' prattiki tajbin sabiex dawn il-
proġetti ma jdurux f'ċirku magħluq.

L-oqsma prijoritarji

Bħala indikazzjoni, il-prijoritajiet li ġejjin jistgħu jiġu preżentati:
– il-kurituri ekoloġiċi, il-ħabitats u l-ispeċijiet prijoritarji, l-ambjent marittimu, l-istorbju, l-
ambjent urban (is-sottoprogramm għall-ambjent)
– l-effikaċità enerġetika (eż: it-tidwil pubbliku), l-enerġija, il-valorizzazzjoni enerġetika tal-
iskart, il-promozzjoni tal-fjuwils tat-tielet ġenerazzjoni (is-sotto programm għall-klima).

L-ekoinnovazzjoni u s-settur privat

Il-LIFE għandu jkompli jiffinanzja l-ekoinnovazzjoni bħala kumpliment għall-inizjattiva 
Orizzont 2020.
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Bħala kumpliment għall-objettiv tiegħu ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni, il-LIFE għandu 
jappoġġa approċċi innovattivi u esperimentattivi, b'mod partikolari biex jittestja teknoloġiji 
ġodda u proċessi ġodda fil-qasam klimatiku u ambjentali.

Dan għandu jagħti linja ċara lis-settur privat biex iħajru jiżviluppa passi ta' eċċellenza, u 
b'hekk iservi ta' mutur għall-ekoinnovazzjoni b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju.

Il-kooperazzjoni transkonfinali u l-inklużjoni tat-territorju ekstra-Ewropew

Fi ħdan l-UE, il-proġetti LIFE transkonfinali jixirqilhom l-ikbar attenzjoni. Fir-rigward tal-
kooperazzjoni internazzjonali, ir-rapporteur jilqa' l-eliġibilità tal-pajjiżi tal-viċinat, b'mod 
partikolari tan-Nofsinhar tal-Mediterran, b'kunsiderazzjoni tal-urġenza tal-kwistjonijiet 
ambjentali u klimatiċi f'dan ir-reġjun.

Jekk ir-reġjuni ultraperiferiċi progressivamnet seta' jkollhom aċċess għal-LIFE, il-
parteċipazzjoni tagħhom għadha marġinali u għandha tissaħħaħ. L-esklużjoni tal-pajjiżi u t-
territorji ekstra-Ewropej, li xorta jiddependu minn erba' Stati Membri tal-UE, tibqa' ma 
tinftehimx għax dawn, flimkien mar-reġjuni ultraperiferiċi, jifformaw netwerk uniku fid-
dinja, imqassam fl-oċeani kollha tal-pjaneta u li fihom teżori tal-bijodiversità.

L-eliġibbiltà tal-ispejjeż

Ir-rapporteur jifhem l-interess li l-VAT u l-ispejjeż tal-persunal isiru ineliġibbli sabiex tiġi 
ssimplifikata l-ġestjoni finanzjarja u jiġu ffaċilitati l-proċeduri ta' kontroll. Madankollu, dan 
joħloq wisq limitazzjonijiet u inugwaljanzi min-naħa tal-benefiċjarji. Ir-riflessjoni dwar dawn 
l-ispejjeż ma tistax tillimita ruħha għall-istrument LIFE.

Il-konservazzjoni tal-eliġibilità tal-ispejjeż tal-persunal permanenti tagħmilha possibbli li 
jinżammu impjiegi u li wieħed ikun jista' jiddependi minn persunal li għandu l-aħjar tifkira 
tal-fajls. Barra minn hekk, jidher diffiċli li wieħed jinterferixxi fl-għażliet tal-organizzazzjoni 
u tal-reklutaġġ tal-benefiċċjarji tas-sussidji.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) B'kunsiderazzjoni tal-Messaġġ mill-
Ġżira Reunion ta' Lulju 2008 u 
b'konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill tal-10 ta' Diċembru 2011, li 
jinkoraġġixxu lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu approċċ 
komuni fil-qasam tal-konservazzjoni tan-
natura fit-territorju kollu tal-Unjoni, anke 
fir-reġjuni ultraperiferiċi u fil-pajjiżi u t-
territorji ekstra-Ewropej tal-Istati 
Membri, kif ukoll mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni Ewropea bl-isem 'L-
assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-
bijodiversità sal-2020' li fiha l-
Kummissjoni intrabtet li tkabbar u 
tħeġġeġ l-inizjattiva BEST (il-
Bijodiversità u s-Servizzi Ekosistemiċi fit-
Territorji ekstra-Ewropej), il-pajjiżi u t-
territorji ekstra-Ewropej għandhom ikunu 
jistgħu jipparteċipaw fil-programmi tal-
Unjoni bil-kundizzjonijiet stabbiliti fid-
Deċiżjoni 2001/882/KE tal-Kunsill tas-27 
ta' Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni 
tal-pajjiżi u territorji ekstra-Ewropej mal-
Komunità Ewropea1. 
_____________
1 ĠU L 314, 30.11.2001, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-programm LIFE jinfetaħ għat-territorji Ewropej kollha lil hinn mix-xtut (ir-
reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji ekstra-Ewropej) sabiex jipproteġi dawn it-
territorji li jgħoddu fost il-punti ewlenin tal-bijodiversità globali.
Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10



PE483.825v02-00 6/18 AD\904071MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) Ir-rekwiżiti ambjentali u klimatiċi 
għandhom ikunu integrati f'politiki u 
attivitajiet tal-Unjoni Il-Programm LIFE 
għandu għalhekk jikkomplementa 
programmi ta' finanzjament oħra tal-
Unjoni, inkluż il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, u 
Orizzont 2020. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw din il-
komplementarjetà fil-livelli kollha. Fil-
livell tal-Unjoni, il-komplementarjetà 
għandha tiġi żgurata billi tiġi stabbilita 
kooperazzjoni strutturata bejn il-Programm 
LIFE u programmi ta' finanzjament tal-
Unjoni b'immaniġġjar konġunt fil-Qafas 
Strateġiku Komuni, partikolarment biex 
jiġi promoss il-finanzjament tal-attivitajiet 
li jikkomplimentaw il-Proġetti Integrati 
jew jiġi sostnut l-użu ta’ soluzzjonijiet, 
metodi u approċċi żviluppati fi ħdan il-
Programm LIFE. Biex jiġu żgurati ċ-
ċarezza legali u l-fattibilità prattika tal-
Proġetti Integrati, il-kooperazzjoni bejn 
fondi oħra tal-Unjoni u l-Proġetti 
Integrati għandha tkun espliċitament 
prevista fir-Regolament (UE) Nru.../… 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 
../../… [li jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew 
koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1083/2006]1. 
Għandhom jitwaqqfu arranġamenti 
konkreti biex tiġi stabbilita kooperazzjoni 
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fi stadju bikri, sabiex il-vantaġġi tal-
Proġetti Integrati jitqiesu matul it-tfassil 
tal-kuntratti ta' sħubija u l-programmi 
operattivi. Il-Programm LIFE għandu 
wkoll jinkoraġġixxi l-introduzzjoni tar-
riżultati ta' riċerka u innovazzjoni b'rabta 
mal-ambjentali u l-klima ta’ 
Orizzont 2020. Fi ħdan dan il-kuntest 
għandu joffri opportunitajiet ta’ 
kofinanzjament għal proġetti b’benefiċċji 
ambjentali u klimatiċi cari sabiex jiġu 
żgurati sinerġiji. Il-koordinazzjoni hija 
meħtieġa sabiex jiġi evitat finanzjament 
doppju u wkoll biex jiġi żgurat li ma 
jonqosx l-investiment finanzjarju nett 
għall-ilħuq tal-objettivi fformulati f'dan 
ir-regolament.
____________
1 COM(2011)0615

Ġustifikazzjoni

Il-Proġetti Integrati huma għodda ta' razzjonalizzazzjoni konkreti u promettenti ħafna. Biex 
tkun fattibbli fil-prattika, hija meħtieġa, fi stadju bikri, kooperazzjoni solida bejn l-
amministrazzjoni tal-fondi tal-QSK u l-proġetti LIFE. Il-potenzjal fiż-żieda tal-kost-effettività 
u l-koerenza tal-baġit tal-UE u fit-titjib tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali u tal-
klima permezz tal-IPs irid jiġu sfruttat meta jiġu elaborati l-kuntratti ta' sħubija u l-
programmi operattivi. Ibbażata fuq it-talba repetuta tal-PE għal razzjonalizzazzjoni tas-
sostenibilità fil-fondi kollha tal-UE, il-kooperazzjoni ma' LIFE għandha tkun stipulata b'mod 
ċar fir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "Pjan Direzzjonali 
għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi" 
(minn hawn 'il quddiem il-"Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti 

(12) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "Pjan Direzzjonali 
għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi" 
(minn hawn 'il quddiem il-"Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti 
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tar-Riżorsi") stipulat it-tappi u l-azzjonijiet 
li huma meħtieġa biex jiddirottaw lill-
Unjoni lejn tkabbir effiċjenti fir-riżorsi u 
sostenibbli. Għalhekk, il-qasam prijoritarju 
Ambjent u Effiċjenza fir-Riżorsi għandu 
jsostni l-implementazzjoni effettiva tal-
politika ambjentali tal-Unjoni fis-setturi 
pubbliċi u privati, partikolarment tas-setturi 
ambjentali koperti mill-Pjan Direzzjonali 
għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi 
billi jiffaċilita l-iżvilupp u l-kondiviżjoni 
ta’ soluzzjonijiet ġodda u l-aħjar prattiki. 
Madankollu, għandu jeskludi dawk l-
attivitajiet ta’ ekoinnovazzjoni li jrikkbu 
fuq Orizzont 2020.

tar-Riżorsi") stipulat it-tappi u l-azzjonijiet 
li huma meħtieġa biex jiddirottaw lill-
Unjoni lejn tkabbir effiċjenti fir-riżorsi u 
sostenibbli. Għalhekk, il-qasam prijoritarju 
Ambjent u Effiċjenza fir-Riżorsi għandu 
jsostni l-implementazzjoni effettiva tal-
politika ambjentali tal-Unjoni fis-setturi 
pubbliċi u privati, partikolarment tas-setturi 
ambjentali koperti mill-Pjan Direzzjonali 
għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi 
billi jiffaċilita l-iżvilupp u l-kondiviżjoni 
ta’ soluzzjonijiet ġodda u l-aħjar prattiki. 
Il-programm LIFE għandu jipprovdi 
finanzjament għall-attivitajiet 
ekoinnovattivi u ta' wirja b'sinerġija mal-
inizjattiva Orizzont 2020 u bla ħsara 
għall-elementi speċifiċi ta' kull wieħed 
minn dawn il-programmi.  Dan se 
jikkontribwixxi wkoll għad-
dinamizzazzjoni tas-settur tal-
ekoteknoloġiji u tal-ekonomija ekoloġija 
mixtieqa mill-Istrateġija Ewropa 2020. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) Il-qasam prijoritarju Mitigazzjoni tal-
Bidla Klimatika għandu jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni b'rabta 
mal-klima, partikolarment fir-rigward tal-
monitoraġġ u r-rapportar tal-gassijiet serra, 
il-politiki relatati mal-użu tal-art, il-bidla 
fl-użu tal-art u l-forestrija, is-sistemi tan-
negozjar tal-emissjonijiet, l-isforzi tal-Istati 
Membri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra, il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, 
l-enerġija rinovabbli fiż-żoni urbani,
agrikoli, tal-muntanji jew imwarrba, il-
valorizzazzjoni tal-iskart u l-fabrikazzjoni 
tal-bijogass, l-effiċjenza enerġetika, it-
tidwil pubbliku, it-trasport u l-fjuwils
b'mod partikolari l-fjuwils tat-tielet 
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ġenerazzjoni, il-protezzjoni tas-saff tal-
ożonu u l-gassijiet fluworinati.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) Diġà qed naraw l-ewwel konsegwenzi 
tal-bidla klimatika fl-Ewropa u madwar id-
dinja, bħalma huma kundizzjonijiet estremi 
tat-temp li wasslu għal għargħar u nixfiet,
għal żieda fit-temperatura u fil-livell tal-
baħar u tal-proliferazzjoni tal-ispeċi 
eżotiċi invażivi. Il-qasam prijoritarju l-
Adattament għall-Bidla Klimatika għandu 
għalhekk jikkontribwixxi għall-adattament 
għal dawn l-impatti attravers 
popolazzjonijiet, is-setturi ekonomiċi u r-
reġjuni kollha biex tkun żgurata Unjoni 
aktar reżiljenti permezz ta’ miżuri u 
strateġiji speċifiċi ta' adattament.
Azzjonijiet f'dan il-qasam għandhom ikunu 
komplimentari għall-azzjonijiet eliġibbli 
għal finanzjament fi ħdan l-istrument 
finanzjarju għall-protezzjoni ċivili u l-
istrument speċifiku futur dwar l-ispeċi 
eżotiċi invażivi previst fl-Istrateġija 
Ewropa favur il-bijodiversità sal-2020.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

selezzjoni tal-proġetti u tal-indikaturi tal-
prestazzjoni applikabbli għal prijoritajiet 
tematiċi speċifiċi. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi privileġġata sistema ta' għażla bbażata fuq il-mertu iktar milli fuq il-bilanċ 
ġeografiku, sabiex tkun garantita kompetizzjoni ġusta u verament Ewropea li tiffavorixxi 
proġetti ta' valur miżjud għoli li r-riżultati tagħhom ikunu ta' benefiċċju għall-UE kollha. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implementazzjoni tal-Programm LIFE 
għandu jkun ta' EUR 3 618 000 000. Mill-
inqas 78 % tar-riżorsi baġitarji allokati 
għal LIFE jintużaw għal sussidji ta' 
azzjoni għal proġetti.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' sigurtà u ta' leġġibilità fil-perjodu 2014–2020 kollu, it-tqassim baġitarju 
bejn it-tipi differenti ta' finanzjament (sussidji ta' azzjoni, sussidji għall-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi u l-baġit għall-funzjonemant tal-programm) għandu jidher fir-regolament, 
kif jiġri llum.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi fil-
Programm LIFE

Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji 
ekstra-Ewropej u ta' pajjiżi terzi fil-
Programm LIFE

Il-Programm LIFE għandu jkun miftuħ 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin:

Il-Programm LIFE għandu jkun miftuħ 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji li ġejjin:

-(a) il-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej 
imsemmija fid-Deċiżjoni 2001/822/KE;

(a) il-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles (EFTA) li jkunu partijiet 
għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika 
Ewropea (ŻEE);

(a) il-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles (EFTA) li jkunu partijiet 
għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika 
Ewropea (ŻEE);

(b) pajjiżi kandidati, pajjiżi kandidati 
potenzjali u l-pajjiżi aderenti fl-Unjoni;

(b) pajjiżi kandidati, pajjiżi kandidati 
potenzjali u l-pajjiżi aderenti fl-Unjoni;

(c) pajjiżi li għalihom tapplika l-Politika 
Ewropea tal-Viċinat;

(c) pajjiżi li għalihom tapplika l-Politika 
Ewropea tal-Viċinat;

(d) pajjiżi li saru membri tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 993/1999 
tad-29 ta' April 1999 li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 1210/90 dwar l-
istabbiliment ta' Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent u l-qafas Ewropew għall-
informazzjoni u osservazzjoni ambjentali;

(d) pajjiżi li saru membri tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 993/1999 
tad-29 ta' April 1999 li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 1210/90 dwar l-
istabbiliment ta' Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent u l-qafas Ewropew għall-
informazzjoni u osservazzjoni ambjentali;

Din il-parteċipazzjoni għandha sseħħ skont 
il-kundizzjonijiet preskritti fil-ftehimiet 
bilaterali jew multilaterali rispettivi li 
jistabbilixxu l-prinċipji ġenerali għall-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi tal-
Unjoni.

Din il-parteċipazzjoni għandha sseħħ skont 
il-kundizzjonijiet preskritti fid-
Deċiżjoni 2001/822/KE u fil-ftehimiet 
bilaterali jew multilaterali rispettivi li 
jistabbilixxu l-prinċipji ġenerali għall-
parteċipazzjoni tagħhom u tat-territorji fil-
programmi tal-Unjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-Programm LIFE għandu jikkontribwixxi b'mod strateġiku għall-iffinanzjar ta' Natura 2000. 
Huwa importanti li jiġu stabbiliti pjanijiet nazzjonali u reġjonali għal azzjonijiet prijoritizzati, 
kif inhu meħtieġ mid-Direttiva dwar il-Ħabitats.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-Bijodiversità; – in-natura u l-bijodiversità;
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex jiġu sostnuti l-applikazzjoni, l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' 
approċċi integrati għall-implementazzjoni 
ta' pjanijiet u programmi skont il-politika u 
l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, 
primarjament fl-oqsma tal-ilma, l-iskart u
l-arja;

(b) biex jiġu sostnuti l-applikazzjoni, l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' 
approċċi integrati għall-implementazzjoni 
ta' pjanijiet u programmi skont il-politika u 
l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, 
primarjament fl-oqsma tal-ilma, l-iskart, -
arja, l-istorbju u l-ambjent urban;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Objettivi speċifiċi għall-qasam prijoritarju 
Bijodiversità

Objettivi speċifiċi għall-qasam prijoritarju 
Natura u Bijodiversità"

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi speċifiċi tas-sottoprogramm 
Ambjent għall-qasam prijoritarju 
Bijodiversità għandu partikolarment ikun:

L-objettivi speċifiċi tas-sottoprogramm 
Ambjent għall-qasam prijoritarju Natura u 
Bijodiversità għandu partikolarment ikun:

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex isostni aktar żvilupp, 
implementazzjoni u mmaniġjar tan-

(b) biex isostni aktar żvilupp, 
implementazzjoni u mmaniġjar tan-
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netwerk ta’ Natura2000 stabilit bl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 92/43/KEE, 
partikolarment l-applikazzjoni, l-iżvilupp, 
l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' approċċi 
integrati għall-implementazzjoni tal-Oqfsa 
ta’ Azzjoni Prijoritizzata msemmija fl-
Artikolu 8 tad-Direttiva 92/43/KEE;

netwerk ta’ Natura 2000 stabilit bl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 92/43/KEE, 
partikolarment l-applikazzjoni, l-iżvilupp, 
l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' approċċi 
integrati għall-implementazzjoni tal-Oqfsa 
ta’ Azzjoni Prijoritizzata msemmija fl-
Artikolu 8 tad-Direttiva 92/43/KEE sabiex 
tiġi megħjuna l-konservazzjoni tal-
kurituri ekoloġiċi;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) biex jiżviluppa in-netwerk marittimu 
ta' Natura 2000 billi jiżgura l-
artikulazzjoni tiegħu mal-azzjonijiet 
relevanti tal-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd u mad-
Direttiva 2008/56/KE;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' proġetti li jifformaw parti minn 
sottoprogramm għal Azzjoni Klimatika, 
għandu jsir sforz biex jintlaħqu s-sinerġiji 
massimi ma' objettivi ambjentali oħra, 
b'mod partikolari fir-rigward ta' azzjoni 
simultanja fuq il-klima u l-bijodiversità.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

oqsma tan-natura, l-ilma, l-iskart, l-arja, l-
istorbju, l-ambjent urban, u tal-
mitigazzjoni u l-adattament għall-bidla 
klimatika;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tiżgura, fil-qafas
tal-proċess tal-aġġudikazzjoni għall-
Proġetti Integrati, li l-proġetti jintagħżlu 
fuq il-bażi tal-mertu. 

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi privileġġata sistema ta' għażla bbażata fuq il-mertu iktar milli fuq il-bilanċ 
ġeografiku, sabiex tkun garantita kompetizzjoni ġusta u verament Ewropea li tiffavorixxi 
proġetti ta' valur miżjud għoli li r-riżultati tagħhom ikunu ta' benefiċċju għall-UE kollha. 
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-VAT għandha titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, bħall-ispejjeż tal-persunal 
permanenti.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-allokazzjoni ta’ fondi bejn kull 
qasam prijoritarju u bejn tipi differenti ta' 
finanzjament fi ħdan kull sottoprogramm;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni tal-fondi m'għandux jiġi determinat minn qabel biex ċerti oqsma ma jiġu 
mċaħħda mill-finanzjamenti. Jeħtieġ li jiġi privileġġat approċċ iktar flessibli.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-prijoritajiet tematiċi għall-proġetti 
biex jiġu ffinanzjati għall-perjodu kopert 
mill-programm ta' ħidma multiannwali;

(c) il-prijoritajiet tematiċi indikattivi għall-
proġetti biex jiġu ffinanzjati għall-perjodu 
kopert mill-programm ta' ħidma 
multiannwali;

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni tal-fondi m'għandux jiġi determinat minn qabel biex ċerti oqsma ma jiġu 
mċaħħda mill-finanzjamenti. Jeħtieġ li jiġi privileġġat approċċ iktar flessibli.

Emenda 23
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Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja u 
tirrapporta regolarment dwar l-
implementazzjoni tal-Programm LIFE u s-
sottoprogrammi tiegħu, inkluż l-ammont 
ta’ nefqa relatata mal-klima u ta’ nefqa 
relatata mal-bijodiversità. Għandha 
teżamina wkoll sinerġiji bejn il-Programm 
LIFE u programmi oħra komplimentari tal-
Unjoni, u partikolarment bejn s-
sottoprogrammi tiegħu.

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja u 
tirrapporta kull sena lill-Parlament 
Ewropew dwar l-implementazzjoni tal-
Programm LIFE u s-sottoprogrammi 
tiegħu, inkluż l-ammont ta’ nefqa relatata 
mal-klima u ta’ nefqa relatata mal-
bijodiversità. Għandha teżamina wkoll 
sinerġiji bejn il-Programm LIFE u 
programmi oħra komplimentari tal-Unjoni, 
u partikolarment bejn s-sottoprogrammi 
tiegħu.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni b'mod regolari tagħmel 
aċċessibbli r-riżultati l-iktar sorprendenti 
tal-proġetti kollha finanzjati fil-qafas tal-
programm LIFE sabiex tiffaċilità r-ritorn 
tal-esperjenzi u l-ikambju ta' prattiki tajba 
fl-Unjoni kollha.
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