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Emenda1
Fiona Hall

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu -1 (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

-1 a. Jisħaq fuq l-importanza li l-objettivi 
ambjentali jiġu integrati fil-politiki kollha 
tal-Unjoni; jisħaq fuq il-ħtieġa li strateġiji 
tematiċi wesgħin jirriżilutaw
f’leġiżlazzjoni robusta b’għanijiet ċari u 
skeda ta’ żmien biex jiġi żgurat li s-7 
Programm għall-Azzjoni Ambjentali jwitti 
t-triq biex l-UE tnaqqas bin-nofs l-impatt 
ekoloġiku tagħha sal-2030;

Or. en

Emenda 2
Satu Hassi

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex, 
fir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-VIA u d-
Direttiva 2001/42/KE, tapplika b’mod 
strett il-kriterji għall-protezzjoni tal-
pajsaġġ u tal-ambjent naturali fl-għażla 
tas-siti għall-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli u faċilitajiet oħrajn; il-
Kummissjoni għandha toħloq indikaturi 
biex tivvaluta l-impatt viżwali tagħhom u 
tiżviluppa l-Artikoli fit-TFUE relatati 
mal-protezzjoni tal-wirt kulturali u 
naturali;

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex, 
fir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-VIA u d-
Direttiva 2001/42/KE, tintroduċi kriterji
stretti għall-protezzjoni tal-bijodiversità u 
tal-ambjent naturali għall-valutazzjoni tas-
siti tal-enerġia rinnovabbli u faċilitajiet 
oħra;

Or. en
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Emenda 3
Kathleen Van Brempt

Abbozz tal-opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz tal-opinjoni Emenda

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex, 
fir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-VIA u d-
Direttiva 2001/42/KE, tapplika b’mod 
strett il-kriterji għall-protezzjoni tal-
pajsaġġ u tal-ambjent naturali fl-għażla tas-
siti għall-produzzjoni tal-enerġija
rinnovabbli u faċilitajiet oħrajn; Il-
Kummissjoni għandha toħloq indikaturi 
biex tivvaluta l-impatt viżwali tagħhom u 
tiżviluppa l-Artikoli fil-TFUE relatat mal-
protezzjoni tal-wirt kulturali u naturali;

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex, 
fir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-VIA u d-
Direttiva 2001/42/KE, tapplika b’mod 
strett il-kriterji għall-protezzjoni tal-
pajsaġġ u tal-ambjent naturali fl-għażla tas-
siti għall-enerġija u faċilitajiet oħrajn; ;

Or. nl

Emenda 4
Fiona Hall

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex, 
fir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-VIA u d-
Direttiva 2001/42/KE, tapplika b’mod 
strett il-kriterji għall-protezzjoni tal-
pajsaġġ u tal-ambjent naturali fl-għażla tas-
siti għall-produzzjoni tal-enerġija
rinnovabbli u faċilitajiet oħrajn; il-
Kummissjoni għandha toħloq indikaturi 
biex tivvaluta l-impatt viżwali tagħhom u 
tiżviluppa l-Artikoli fit-TFUE relatati mal-
protezzjoni tal-wirt kulturali u naturali; 

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex, 
fir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-VIA u d-
Direttiva 2001/42/KE, tapplika b’mod 
strett il-kriterji għall-protezzjoni tal-
pajsaġġ u tal-ambjent naturali fl-għażla tas-
siti għall-enerġija u siti industrijali u 
faċilitajiet oħra; il-Kummissjoni għandha 
toħloq indikaturi biex tivvaluta l-impatt 
potenzjalment negattiv tagħhom u tagħti 
attenzjoni sħiħa lill-Artikoli fit-TFUE 
relatati mal-protezzjoni tal-wirt kulturali u 
naturali;   

Or. en
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Emenda 5
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jisħaq li s-7 PAA għandu jipprevedi
miri konkreti u li jistgħu jitkejlu, kif ukoll 
skadenzi u mekkaniżmi dettaljati għas-
sorveljanza tal-implimentazzjoni tiegħu, 
fil-forma ta’ indikaturi u tabelli ta’ 
valutazzjoni, li jiggarantixxu t-twettiq tal-
objettivi tiegħu fil-livell kemm tal-UE kif 
ukoll tal-Istati Membri;

Or. en

Emenda 6
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li kull 
sena l-UE tarmi skart li jista’ jiġi rriċiklat 
bħall-karta, l-ħġieġ, il-plastik, l-aluminju 
u l-azzar, b'valur ta’ EUR 5.25 biljun, 
filwaqt li jekk tirriċikla dan l-iskart il-
produzzjoni annwali ta'148 miljun 
tunnellata ta’ CO2 tista' tiġi evitata; 

Or. ro

Emenda 7
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

1b. Jenfasizza l-fatt li titjib fil-ġestjoni tal-
iskart fl-ibliet jevita l-produzzjoni ta’ 92 
miljun tunnellata ta’ emmissjonijiet ta’ 
gass b'effett ta’ serra sal-2020 meta 
mqabbel mal-1995, u li jistgħu jinħolqu 
500 000 impjieg fl-Ewropa jekk l-Istati 
Membri jirriċiklaw 70% mill-iskart li 
jipproduċu; 

Or. ro

Emenda 8
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1c. Jikkonsidra li l-UE trid toffri aktar 
sostenn għall-attivitajiet ta’ riċerka, 
innovazzjoni u ta’ żvilupp sabiex tiżgura li 
fuq medda ta' żmien medja jkun hemm 
żieda fid-disponibbiltà u l-prestazzjoni tat-
teknoloġija li hija meħtieġa għal użu 
aktar effiċjenti tar-riżorsi, żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija u tinżamm il-
kompetittività fl-UE.

Or. ro

Emenda 9
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1d (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1d. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri li fi żmien il-Programm ta’ Qafas 
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ta’ Riċerka li jmiss, jinħolqu programmi 
ta’ riċerka u innovazzjoni fil-qasam ta'
materjal u riżorsi ġodda li fil-futur jistgħu 
jieħdu post il-materja prima eżistenti li l-
provvista tagħhom hija insuffiċjenti.

Or. ro

Emenda 10
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1e (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1e. Jenfasizza l-bżonn ta’ investiment fir-
reċiklaġġ tal-materja prima u minerali 
rari, peress li x-xogħol fil-minjieri, ir-
raffineriji u r-reċiklaġġ ta’ minerali rari 
jista’ jkollhom konsegwenzi koroh fuq l-
ambjent jekk ma jkunux immaniġjati 
sewwa.

Or. ro

Emenda 11
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1f (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1f. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati
Membri jippromwovu l- 'ekonomija 
ekoloġika' dinjija, li tintegra l-aspetti 
ambjentali, soċjali u ekonomiċi bħat-
tnaqqis tal-faqar; 

Or. ro
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Emenda 12
Satu Hassi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jitlob li l-finanzjament tal-Programm 
Natura 2000 ikun hemm provvediment 
għalih fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) 2014-2020, u jiġu stabbiliti metodi 
ta’ ġestjoni li jippermettu l-ilħuq ta’ 
ftehimiet mas-sjieda u s-settur privat u 
jinstab użu kompatibbli u li jagħti l-frott 
fir-rigward taż-żamma tal-ħabitat u l-
bijodiversità;  

2. Jitlob li l-finanzjament tal-Programm 
Natura 2000 ikun hemm provvediment 
għalih fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) 2014-2020;

Or. en

Emenda 13
Rolandas Paksas

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jitlob li l-finanzjament ta' Natura 2000 
ikun hemm provvediment għalih fil-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali (MFF) 2014-
2020, u jiġu stabbiliti metodi ta' ġestjoni li 
jippermettu l-ilħuq ta’ ftehimiet mas-sjieda
u s-settur privat u jinstab użu kompatibbli u 
li jagħti l-frott fir-rigward taż-żamma tal-
ħabitat u l-bijodiversità;

2. Jitlob li l-finanzjament ta' Natura 2000 
ikun hemm provvediment għalih fil-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali (MFF) 2014-
2020, u jiġu stabbiliti metodi ta' ġestjoni li 
jippermettu l-ilħuq ta’ ftehimiet mas-sidien
u s-settur privat u jinstab użu kompatibbli u 
li jagħti l-frott fir-rigward taż-żamma tal-
ħabitat u l-bijodiversità, u jappella biex 
jiżdiedu l-isforzi biex il-politika tal-
bijodiversità tkun integrata f'oqsma 
politiċi oħrajn;

Or. lt

Emenda 14
Kathleen Van Brempt
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jitlob li l-finanzjament ta' Natura 2000 
ikun hemm provvediment għalih fil-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali (MFF) 2014-
2020, u jiġu stabbiliti metodi ta' ġestjoni li 
jippermettu l-ilħuq ta’ ftehimiet mas-sjieda
u s-settur privat u jinstab użu kompatibbli 
u li jagħti l-frott fir-rigward taż-żamma
tal-ħabitat u l-bijodiversità;

2. Jitlob li l-finanzjament ta' Natura 2000 
ikun hemm provvediment għalih fil-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali (MFF) 2014-
2020, u jiġu stabbiliti metodi ta' ġestjoni li 
jippermettu l-ilħuq ta’ ftehimiet mas-sidien
u s-settur privat bil-konservazzjoni tal-
ħabitat u biodiversità bħala l-għan 
primarju;

Or. nl

Emenda 15
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jisħaq fuq l-importanza li jintwera liċ-
ċittadini tal-UE, speċjalment fil-kuntest 
tas-sitwazzjoni ekonomika attwali, li l-
protezzjoni tal-ambjent mhix 
kontradittorja fir-rigward tal-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali sostenibbli; għalhekk 
jitlob li jiġu promossi proġetti ta' suċċess
u t-tixrid ta’ informazzjoni lill-pubbliku 
dwar il-fattibbiltà ta’ żvilupp ekonomiku li 
jirrispetta l-ambjent f’żoni ta’ wirt 
naturali u kulturali importanti bħan-
netwerk Natura 2000;

Or. en

Emenda 16
Satu Hassi
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jemmen li huwa neċessarju li jinstabu 
formoli ġodda għar-regolamentazzjoni tal-
ħamrija b’konformità mal-kriterji tal-Istati 
Membri, li jistabbilixxu miżuri biex jiġu 
evitati d-diżastri u għall-prevenzjoni tal-
għargħar u jinħoloq suq intern trasparenti 
u ċar fir-rigward tat-tniġġis tal-ħamrija;

3. Jemmen li hu neċessarju li tiġi stabbilita
regolamentazzjoni għall-ħamrija fil-livell
Ewropew biex jinħoloq suq intern 
trasparenti u ċar ħalli jiġu indirizzati l-
kwalità u t-tniġġis tal-ħamrija;  

Or. en

Emenda 17
Kathleen Van Brempt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li huwa neċessarju li jinstabu 
formoli ġodda għar-regolamentazzjoni tal-
ħamrija b’konformità mal-kriterji tal-Istati 
Membri, li jistabbilixxu miżuri biex jiġu 
evitati d-diżastri u għall-prevenzjoni tal-
għargħar u jinħoloq suq intern trasparenti 
u ċar fir-rigward tat-tniġġis tal-ħamrija;

3. Jemmen li huwa neċessarju li jinstabu 
formoli ġodda għar-regolamentazzjoni tal-
ħamrija b’konformità mal-kriterji tal-Istati 
Membri, li jistabbilixxu miżuri biex jiġu 
evitati d-diżastri u l-għargħar u tiġi 
miġġielda l-erożjoni;

Or. nl

Emenda 18
Fiona Hall

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Huwa tal-fehma li l-objettivi tal-Pjan 4. Huwa tal-fehma li l-objettivi tal-Pjan 
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Direzzjonali 2050 jistgħu jinkisbu biss jekk 
jiġu implimentati strateġiji komplementarji, 
fosthom il-valutazzjoni tal-agrikoltura, ir-
riforestazzjoni u l-introduzzjoni ta’ 
inċentivi ta’ politika għall-innovazzjoni u l-
implimentazzjoni rapida tal-enerġija solari 
u dik tal-baħar;

Direzzjonali 2050 għal ekonomija 
b'emmissjonijiet tal-karbonju baxxi
jistgħu jinkisbu biss jekk jiġu stabbiliti u
implimentati strateġiji komplementari u 
miri ċari, fosthom il-valutazzjoni tal-
prattiċi agrikoli, ir-riforestazzjoni, kriterji 
robusti ta’ sostenibbiltà għall-bijomassa, 
bijofjuwils u riżorsi naturali oħra, u l-
introduzzjoni ta’ inċentivi ta’ politika 
għall-innovazzjoni u l-attivazzjoni rapida 
tal-enerġija solari, tar-riħ, tal-baħar u 
forom oħra ta’ produzzjoni tal-enerġija 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 19
Kathleen Van Brempt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Huwa tal-fehma li l-objettivi tal-Pjan 
Direzzjonali 2050 jistgħu jinkisbu biss jekk 
jiġu implimentati strateġiji komplementarji, 
fosthom il-valutazzjoni tal-agrikoltura, ir-
riforestazzjoni u l-introduzzjoni ta’ 
inċentivi ta’ politika għall-innovazzjoni u l-
implimentazzjoni rapida tal-enerġija solari 
u dik tal-baħar;

4. Huwa tal-fehma li l-objettivi tal-Pjan 
Direzzjonali 2050 jistgħu jinkisbu biss jekk 
jiġu implimentati strateġiji komplementari, 
fosthom il-valutazzjoni tal-agrikoltura, ir-
riforestazzjoni u l-introduzzjoni ta’ 
inċentivi ta’ politika għall-innovazzjoni u l-
implimentazzjoni rapida tal-enerġija solari,
ġeotermali u dik tal-baħar;

Or. nl

Emenda 20
Fiona Hall

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jitlob li s-7 Programm għall-Azzjoni 
Ambjentali jagħti prijorità għall-użu 
ridott, effiċjenti u sostenibbli tar-riżorsi 
naturali fl-oqsma kollha tal-ekonomija 
tal-UE, b’fowkus partikolari fuq il-
proċessi industrijali, il-familji, it-trasport 
u l-użu tal-enerġija; dan l-objettiv għandu 
jingħata prijorità ċara fil-Horizon 2020 u 
f’oqfsa oħra ta’ riċerka u ta’
finanzjament tal-UE;

Or. en

Emenda 21
Rolandas Paksas

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Huwa tal-fehma li l-Programm LIFE + 
għandu jkun ġestit mill-Kummissjoni 
Ewropea, b'enfasi fuq proġetti 
internazzjonali ta’ innovazzjoni u 
eċċellenza: il-promozzjoni ta’ SMEs u 
istituzzjonijiet ta’ riċerka u żvilupp u l-
prijoritizzazzjoni tal-bijodiversità b' 
approċċ sistematiku u integrali, u 
teknoloġiji agrikoli kompatibbli maż-
żamma tal-ħamrija u l-katina tal-ikel tal-
ekosistemi tal-annimali;

5. Huwa tal-fehma li l-Programm LIFE + 
għandu jkun ġestit mill-Kummissjoni 
Ewropea, b'enfasi fuq proġetti 
internazzjonali ta’ innovazzjoni u 
eċċellenza: il-promozzjoni ta’ SMEs u 
istituzzjonijiet ta’ riċerka u żvilupp u l-
prijoritizzazzjoni tal-bijodiversità b' 
approċċ sistematiku u integrali, u 
teknoloġiji agrikoli kompatibbli maż-
żamma tal-ħamrija u l-katina tal-ikel tal-
ekosistemi tal-annimali; jemmen li l-
Programm LIFE+ tal-UE għandu jkun 
promoss b’mod aktar wiesa’ fir-reġjuni 
kollha tal-Ewropa sabiex jiġu mħeġġa 
prattiki innovattivi fil-livell lokali, u sabiex 
l-impatt u s-sensibilizzazzjoni tat-taqsima 
relatata mal-politika u l-ġestjoni
ambjentali ta' dan il-programm jiżdiedu;

Or. lt
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Emenda 22
Satu Hassi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Huwa tal-fehma li l-Programm LIFE+ 
għandu jkun ġestit mill-Kummissjoni 
Ewropea, b’enfasi fuq proġetti 
internazzjonali ta’ innovazzjoni u 
eċċellenza: il-promozzjoni ta’ SMEs u 
istituzzjonijiet ta’ riċerka u żvilupp u l-
prijorizzazzjoni tal-bijodiversità b’approċċ 
sistematiku u integrali, u teknoloġiji 
agrikoli kompatibbli maż-żamma tal-
ħamrija u l-katina tal-ikel tal-ekosistemi 
tal-annimali;

5. Huwa tal-fehma li l-Programm LIFE+ 
għandu jkun ġestit mill-Kummissjoni 
Ewropea, b’enfasi fuq proġetti 
internazzjonali ta’ innovazzjoni u 
eċċellenza: il-promozzjoni ta’ SMEs u 
istituzzjonijiet ta’ riċerka u żvilupp u l-
prijorizzazzjoni tal-bijodiversità b’approċċ 
sistematiku u integrali;

Or. en

Emenda 23
Ioannis A. Tsoukalas

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ riċerka , 
żvilupp u innovazzjoni Ewropej qawwija
bħala prerekwiżit għall-protezzjoni tal-
ambjent, waqt li fl-istess ħin, jintlaħaq 
żvilupp soċjali u ekonomiku fl-Unjoni 
Ewropea;  

Or. en

Emenda 24
Kathleen Van Brempt

Abbozz tal-opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)
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Abbozz tal-opinjoni Emenda

6a. Jemmen li għanda tingħata attenzjoni 
speċjali fis-7 programm ta’ azzjoni għat-
tifdil enerġetiku, l-effiċjenza tal-enerġija 
u l-enerġija rinnovabbli u għalhekk jitlob 
li jkun hemm objettivi vinkolanti fir-
rigward tal-enerġija rinnovabbli, li 
għandhom jinkisbu sal-2020; 

Or. nl

Emenda 25
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Fid-dawl tal-fatt li minħabba fatturi 
inkluż it-tibdil fil-klima, l-ilma għax-xorb 
sar riżorsa skarsa, jitlob lill-Kummissjoni 
u l-Istati Membri li sat- 30 ta’ Ġunju
2012, jaddottaw strateġija ġdida għall-UE 
u pjan ta’ azzjoni sabiex l-ilma għax-xorb 
jiġi protett u jintuża b’mod effiċjenti.

Or. ro

Emenda 26
Cristina Gutiérrez-Cortines

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Minħabba l-ħtieġa li jiġu xprunati l-
investiment u l-produzzjoni industrijali,
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u 
lill-awtoritajiet reġjonali jissimplifikaw il-
proċessi għall-approvazzjoni u jnaqqsu l-
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proċess amministrattiv biex jiffavorixxu l-
iżvilupp tas-suq intern;   

Or. es

Emenda 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jeħtieġ li fid-Direttiva dwar il-
Ħabitats u fin-Netwerk tan-Natura 2000 
jiġu inklużi l-kwalitajiet estetiċi u viżwali 
fil-pajsaġġ fit-totalità tiegħu għall-
interpretazzjoni ta’ dawn il-programmi;

Or. en

Emenda 28
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6b. Jirrimarka li l-White Paper il-ġdida
'Pjan direzzjonali għal Żona Unika 
Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-
trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi 
b'mod effiċjenti' tistabbilixxi li l-għoti ta’ 
finanzjament tal-Fond ta’ Żvilupp 
Reġjonali u l-Fond ta’ Koeżjoni għandu 
jkun suġġett għall-kundizzjoni li l-bliet u 
r-reġjuni jipproduċu ċertifikat tal-awditu
validu, maħruġ minn entità indipendenti 
u li jikkonferma l-ħidma tagħhom f’dak li 
għandu x’jaqsam ma’ mobbiltà urbana u 
sostenibilità; jitlob lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri biex jappoġġaw lill-
awtoritajiet lokali fit-tfassil ta’ pjanijiet u 
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taċ-ċertifikati ta’ awditu għal mobbiltà 
urbana li min-naħa tagħha tgħaqqad l-
ippjanar għall-użu tal-art, is-sistemi ta’ 
prezzijiet, servizzi effiċjenti ta’ trasport 
pubbliku u infrastruttura għal modi mhux 
motorizzati, kif ukoll għall-ħlas/il-mili bil-
fjuwil ta’ vetturi li ma jħammġux l-
ambjent (dawn l-elementi kollha); 

Or. ro

Emenda 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta 
valutazzjoni iżjed dettaljata tar-riżultati u 
l-ostakoli reali fir-rigward tal-
implimentazzjoni korretta u sħiħa tal-
objettivi tal-Pjan ta’ Azzjoni;

Or. es

Emenda 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6b. L-Istituzzjonijiet tal-UE għandhom 
jinkludu, għall-valutazzjoni tal-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, ir-rwol tal-ħaxix 
fuq il-lawns bħala mezz biex jinqabad is-
CO2;

Or. en
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Emenda 31
Kathleen Van Brempt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz tal-opinjoni Emenda

6b. Jemmen li s-7 programm ta’ azzjoni 
għandu wkoll jiffoka fuq l-emmissjonijiet 
marittimi u l-emissjonijiet li mhumiex 
CO2;

Or. nl

Emenda 32
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz t a' opinjoni
Paragrafu 6c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6c. Bil-għan li jiġu implimentati strateġiji 
li jnaqqsu t-tniġġis fl-ibliet, jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jeżaminaw il-possibilità li jinħoloq qafas 
ta’ appoġġ Ewropew għall-
implimentazzjoni progressiva ta’ pjanijiet 
ta’ mobbiltà urbana fl-ibliet Ewropej, li
jistabbilixxi proċeduri u mekkaniżmi ta’ 
appoġġ finanzjarju fuq livell Ewropew 
għall-preparazzjoni ta’ rapporti ta’ awditu 
għall-mobbiltà urbana kif ukoll pjanijiet 
għall-mobbiltà urbana, u li jistabbilixxi
Tabella ta’ Mobbiltà Urbana Ewropea.

Or. ro

Emenda 33
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6c. Iqis li l-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jimpenjaw ruħhom biex 
joħolqu strateġiji integrati ħalli f’kull 
żona ġeografika jsiru magħrufa l-valuri 
naturali u l-karatteristiċi tal-patrimonju 
naturali tagħha, kif ukoll il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
konservazzjoni tagħha, waqt li titqies l-
ekosistema speċifika għall-konservazzjoni 
tal-bijodiversità u ta’ kull speċi, inklużi l-
agrikultura, l-ilma u kundizzjonijiet 
minimi oħra meħtieġa;   

Or. es

Emenda 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6c. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea 
tistabbilixxi kriterji għall-valutazzjoni tal-
impatt tal-impjanti għad-desalinizzazzjoni 
tal-ilma li jinkludu l-ispejjez tal-enerġija 
tagħhom u l-effett distruttiv tagħhom fuq 
qiegħ il-baħar u l-bijodiversità;

Or. en

Emenda 35
Kathleen Van Brempt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 ċ (ġdid)



AM\888620MT.doc 19/22 PE478.700v01-00

MT

Abbozz tal-opinjoni Emenda

6c. Jemmen li l-Pjan Direzzjonali lejn 
Ewropa li hija effiċjenti fir-riżorsi għandu 
jirriżulta f’azzjonijiet konkreti fis-7 
programm ta’ azzjoni;

Or. nl

Emenda 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6d (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6d. Fil-ftehimiet dwar l-ikel u l-
agrikoltura ma’ pajjiżi terzi, il-KE 
għandha tinkludi kriterji vinkolanti dwar 
il-kwalità u t-traċċabbiltà;

Or. en

Emenda 37
Kathleen Van Brempt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6d (ġdid)

Abbozz tal-opinjoni Emenda

6d. Jitlob li tingħata attenzjoni speċjali 
għall-objettivi u għall-azzjonijiet favur l-
ambjent uman fiż-żoni urbani, b'fowkus 
speċifiku fuq il-kwalità tal-ħsejjes u l-
arja;

Or. nl
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Emenda 38
Kathleen Van Brempt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6e (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6e. Jitlob impenn akbar biex titnaqqas il-
produzzjoni ta’ skart, biex jiżdied l-użu 
mill-ġdid u reċiklaġġ, biex tiġi eliminata 
kompletament il-prattika tal-landfills u 
biex jiġi permess l-inċinerazzjoni tal-
iskart biss meta jkun akkompanjat 
b'irkupru massimu ta' sħana u enerġija;

Or. nl

Emenda 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6e (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6e. Jisħaq li s-7 PAA għandu jkun iżjed 
ambizzjuż, biex b’hekk iwitti t-triq għal 
leġiżlazzjoni vinkolanti ħalli jiġu stabbiliti 
objettivi ċari bi skadenzi u indikaturi 
preċiżi biex jitkejjel il-progress, inkluża 
data speċifika għar-reviżjoni ta’ nofs it-
terminu tiegħu;  

Or. en

Emenda 40
Kathleen Van Brempt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6f (ġdid)
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Abbozz tal-opinjoni Emenda

6f. Jitlob li s-7 programm ta' azzjoni jkun 
jinkludi skeda ċara u stretta għall-
eliminazzjoni gradwali mill-Ewropa ta' 
sussidji li ma jħarsux l-ambjent;

Or. nl

Emenda 41
Kathleen Van Brempt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6g (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6g. Jitlob li s-7 programm ta’ azzjoni jkun
jinkludi ħarsa ġenerali tal-impenji 
ambjentali u miri magħmula f’oqsma ta' 
politika oħrajn, bħal pereżempju l-
enerġija, l-industrija, l-agrikoltura, is-
sajd, it-trasport u r-riċerka, sabiex tiġi 
evitata d-duplikazzjoni u tiġi ottimizzata l-
armonizzazzjoni;

Or. nl

Emenda 42
Kathleen Van Brempt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 h (ġdid)

Abbozz tal-opinjoni Emenda

6h. Jikkonkludi li b’mod partikolari l-
integrazzjoni tal-konsiderazzjonijiet 
ambjentali f’oqsma ta’ politika rilevanti 
oħrajn, bħal per eżempju l-enerġija, l-
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agrikoltura, is-sajd, it-trasport, ir-riċerka, 
il-politika ta' koeżjoni u l-iżvilupp 
reġjonali għandha tkun il-priorità 
prinċipali tas-7 programm ta’ azzjoni.

Or. nl


