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Emenda 20
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-rekwiżiti ambjentali u klimatiċi 
għandhom ikunu integrati f'politiki u 
attivitajiet tal-Unjoni Il-Programm LIFE 
għandu għalhekk jikkomplementa 
programmi ta' finanzjament oħra tal-
Unjoni, inkluż il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, u 
Orizzont 2020. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw din il-
komplementarjetà fil-livelli kollha. Fil-
livell tal-Unjoni, il-komplementarjetà 
għandha tiġi żgurata billi tiġi stabbilita 
kooperazzjoni strutturata bejn il-Programm 
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. Il-Programm LIFE 
għandu wkoll jinkoraġġixxi l-introduzzjoni 
tar-riżultati ta' riċerka u innovazzjoni 
b'rabta mal-ambjent u l-klima ta’ 
Orizzont 2020. Fi ħdan dan il-kuntest 
għandu joffri opportunitajiet ta’ 
kofinanzjament għal proġetti b’benefiċċji 
ambjentali u klimatiċi ċari sabiex jiġu 
żgurati s-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.
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Emenda 21
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-rekwiżiti ambjentali u klimatiċi 
għandhom ikunu integrati f'politiki u 
attivitajiet tal-Unjoni Il-Programm LIFE 
għandu għalhekk jikkomplementa 
programmi ta' finanzjament oħra tal-
Unjoni, inkluż il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, u 
Orizzont 2020. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw din il-
komplementarjetà fil-livelli kollha. Fil-
livell tal-Unjoni, il-komplementarjetà 
għandha tiġi żgurata billi tiġi stabbilita 
kooperazzjoni strutturata bejn il-Programm 
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 
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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 
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-ambjent u l-klima ta’ Orizzont 2020. 
Fi ħdan dan il-kuntest għandu joffri 
opportunitajiet ta’ kofinanzjament għal 
proġetti b’benefiċċji ambjentali u klimatiċi 
ċari sabiex jiġu żgurati s-sinerġiji. Il-
koordinazzjoni hija meħtieġa sabiex jiġi 
evitat finanzjament doppju.

____________
1 COM(2011)0615

Or. en

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 22
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "L-assigurazzjoni 
ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: 
strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-
2020" (minn hawn 'il quddiem "L-
Istrateġija tal-Unjoni għall-Bijodiversità 
sal-2020") stabilixxiet miri biex twaqqaf u 
treġġa' lura t-telf tal-bijodiversità. Dawn il-
miri jinkludu fost oħrajn, l-
implementazzjoni sħiħa tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u d-Direttiva 
2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, kif 
ukoll iż-żamma u r-restawr tal-ekosistemi u 
tas-servizzi tagħhom. Il-Programm LIFE 
għandu jikkontribwixxi biex jinkisbu dawk 
il-miri. Għalhekk, il-qasam prijoritarju 
Bijodiversità għandu jiffoka fuq l-
implementazzjoni u l-immaniġġjar tan-
netwerk ta’ Natura 2000 stabilit bid-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, 
partikolarment fir-rigward tal-Oqfsa ta’ 
Azzjoni Prijoritizzata previsti fl-Artikolu 8 
tal-istess Direttiva, dwar l-iżvilupp u t-
tixrid tal-aħjar prattiki fir-rigward tal-
bijodiversità, u d-Direttivi 2009/147/KE u 
92/43/KEE, kif ukoll dwar l-isfidi usa' tal-
bijodiversità identifikati mill-Istrateġija tal-
Unjoni għall-Bijodiversità sal-2020. Il-
kontribut ta' LIFE għar-rekwiżiti annwali 
għall-iffinanzjar tal-bijodiversità, li huwa 
stmat għal EUR 5,8 biljun, għandu jitqies 
fil-kuntest tal-ammonti mmirati għall-
bijodiversità f'fondi oħra tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn tal-iffinanzjar għal Natura 2000 ġie identifikat li huwa tal-anqas 5,8bn € fis-sena.
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Dan l-iffinanzjar irid jiġi provdut mill-fondi nazzjonali, privati u tal-UE. Is-sehem tal-
iffinanzjar li ġej minn LIFE - u ż-żieda korrispondenti tal-baġit ta' LIFE - irid għalhekk jitqies 
fil-kuntest tal-iffinanzjar tal-bijodiversità ggarantit fil-fondi ta' koeżjoni, reġjonali, tal-
agrikoltura u tal-iżvilupp rurali tal-UE. Il-PE talab żieda sinifikanti fl-iffinanzjar tal-
bijodiversità u ta' LIFE fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' April 2012 dwar l-istrateġija tal-
bijodiversità 2020 tal-UE.

Emenda 23
Yves Cochet
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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, l-enerġija rinovabbli, l-
effiċjenza enerġetika, it-trasport u l-fjuwils, 
il-protezzjoni tas-saff tal-ożonu u l-
gassijiet fluworinati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġija għall-ħżin tal-karbonju għadha fl-istadju esperimentali u ma tikkostitwixxix 
soluzzjoni vijabbli.

Emenda 24
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 16
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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, l-effiċjenza 
enerġetika u l-iffrankar tal-enerġija, it-
trasport u l-bijofjuwils avvanzati u 
sostenibbli, il-protezzjoni tas-saff tal-
ożonu u l-gassijiet fluworinati.

Or. en

Emenda 25
Kathleen Van Brempt

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, miżuri klimatiċi fil-bliet, l-
enerġija rinovabbli, l-effiċjenza enerġetika, 
it-trasport u l-fjuwils, il-protezzjoni tas-saff 
tal-ożonu u l-gassijiet fluworinati.
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Or. nl

Emenda 26
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa, u l-
finanzjament għandu jiffoka fuq kategoriji 
aktar speċifiċi ta’ spejjeż. Permezz ta' 
kumpens għal spejjeż ineliġibbli u sabiex 
jinżamm il-livell effettiv ta’ sostenn 
ipprovdut mill-Programm LIFE, ir-rati ta’ 
kofinanzjament għandhom ikunu ta’ 50 %
bħala regola ġenerali u 60 % f' każijiet 
speċifiċi.

Or. nl

Emenda 27
Yves Cochet
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkontribwixxi biex il-bidla lejn 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, baxxa fil-
karbonju u klimatikament reżiljenti, għall-
protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent 
u t-twaqqif u t-treġġigħ lura tat-telf tal-
bijodiversità;

(a) jikkontribwixxi biex il-bidla lejn 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u 
klimatikament reżiljenti, għall-protezzjoni 
u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent u t-twaqqif 
u t-treġġigħ lura tat-telf tal-bijodiversità;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

It-terminu mħassar huwa superfluwu għax l-emissjonijiet tal-karbonju se jkollhom jiġu 
minimalizzati f'ekonomija "effiċjenti fir-riżorsi".

Emenda 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) biex isir kontribut għall-
informazzjoni, is-sensibilizzazzjoni u l-
gwida għall-benefiċċju tal-pubbliku, is-
soċjetà ċivili u l-komunità tan-negozju 
rigward il-bżonn li jittaffew il-kawżi u l-
effetti tat-tibdil fil-klima u l-modi li bihom 
tikkontribwixxi kull waħda minn dawn 
biex jintlaħaq dan;

Or. ro

Emenda 29
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 30 dwar aktar l-indikaturi 
tal-prestazzjoni fid-dawl tal-applikazzjoni 
tagħhom għall-prijoritajiet tematiċi kif 
imfissra fi programmi ta' ħidma 
multiannwali msemmija fl-Artikolu 24.

imħassar

Or. ro
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Emenda 30
Yves Cochet
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 12 000 000 000.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iffinanzjar tal-baġit għall-perjodu 2014-2020 għandu jiżdied sa 1% tal-baġit tal-Komunità.

Emenda 31
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm LIFE għandu jkun aċċessibbli għall-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej (OCTs) 
minħabba l-bijodiversità ta' spiss unika u rikka ta' dawn iż-żoni.

Emenda 32
Yves Cochet
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 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 il-Qafas Strateġiku Komuni msemmi 
fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru… 
(Ir-Regolament QSK).

Or. fr

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 33
Yves Cochet
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jiġu żviluppati, ittestjati u 
jintwerew approċċi ta' politika jew 
approċċi maniġerjali, l-aħjar prassi, u 
soluzzjonijiet għall-isfidi ambjentali, tajbin 
biex jiġu replikati, ittrasferiti jew 
razzjonalizzati, inkluż fir-rigward tar-rabta 

(a) biex jiġu żviluppati, ittestjati u 
jintwerew approċċi ta' politika jew 
approċċi maniġerjali, l-aħjar prassi, u 
soluzzjonijiet għall-isfidi ambjentali, tajbin 
biex jiġu replikati, ittrasferiti jew 
razzjonalizzati, fi sfond ta' prezzijiet tal-
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bejn l-ambjent u s-saħħa, u b'sostenn għal 
politika u leġiżlazzjoni b'rabta mal-
effiċjenza fir-riżorsi, inkluż il-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa Effiċjenti fir-
Riżorsi;

enerġija dinjija volatili u ta' nuqqasijiet 
dejjem jikbru fil-provvista, inkluż fir-
rigward tar-rabta bejn l-ambjent u s-saħħa, 
u b'sostenn għal politika u leġiżlazzjoni 
b'rabta mal-effiċjenza fir-riżorsi, inkluż il-
Pjan Direzzjonali għal Ewropa Effiċjenti 
fir-Riżorsi, u b'mod li jirrifletti t-tnaqqis 
fir-riżorsi naturali ta' taħt l-art;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Trid issir rabta bejn il-kwistjonijiet tal-ambjent u tal-enerġija. Kwalunkwe programm għall-
finanzjament tal-politiki ambjentali jrid jinkludi skemi li jindirizzaw it-tnaqqis tar-riżorsi.

Emenda 34
Kathleen Van Brempt

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.

Or. nl

Emenda 35
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 30 dwar il-kundizzjonijiet 

imħassar
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għall-applikazzjoni tal-kriterju msemmi 
fil-paragrafu 1(a) sabiex tadatta dak il-
kriterju għal oqsma prijoritarji speċifiċi 
kif iddefiniti fl-Artikolu 9 u 13.

Or. ro

Emenda 36
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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

Or. nl

Emenda 37
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 70 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18 punti (d) u (f) għandha tkun 
80 % tal-ispejjeż eliġibbli, u r-rata ta' 
kofinanzjament għal proġetti fil-qasam 
imsemmi fl-Artikolu 9(1), it-tieni inċiż, 
għandu jkun 75% tal-ispejjeż eliġibbli.
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Or. lv

Emenda 38
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 50 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18 punti (d) u (f) għandha tkun 
60 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Ir-rata ta' konfinanzjament tista' tiżdied 
għal 75% għal reġjuni inqas Regulation 
(EC) No 1083/2006 żviluppati kif definit 
fir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

LIFE huwa strument żgħir u għandu jwassal għal Valur Miżjud tal-UE dirett, għalhekk 
għandu jitnaqqas l-iffinanzjar tal-VAT u tal-istaff permanenti mill-baġit ta' LIFE. Huwa 
xogħol ewlieni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi li jimmaniġġjaw prodotti pubbliċi bħan-
natura u l-ambjent - għalhekk għandhom ikunu eliġibbli biss l-ispejjeż għal staff miżjud, 
speċifikament irreklutat għall-proġett LIFE. L-eliġibilità ta' LIFE għandha tiġi armonizzata 
b'regoli għal fondi oħrajn biex tiġi żgurata l-kooperazzjoni bla xkiel, partikolarment permezz 
tal-Proġetti Integrati.

Emenda 39
Yves Cochet
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1



PE487.977v01-00 16/18 AM\900465MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-VAT għandha tibqa' spiża eliġibbli. Inkella hemm riskju li jiġi eskluż għadd kbir ħafna ta' 
benefiċjarji potenzjali.  

Emenda 40
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, ħlief fejn ma tkunx tista' tiġi 
rkuprata skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali u titħallas minn benefiċjarju 
ieħor barra dik il-persuna mhux taxxabbli 
kif definit fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2006/112/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

LIFE huwa strument żgħir u għandu jwassal għal Valur Miżjud tal-UE dirett, għalhekk 
għandu jitnaqqas l-iffinanzjar tal-VAT u tal-istaff permanenti mill-baġit ta' LIFE. Huwa 
xogħol ewlieni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi li jimmaniġġjaw prodotti pubbliċi bħan-
natura u l-ambjent - għalhekk għandhom ikunu eliġibbli biss l-ispejjeż għal staff miżjud, 
speċifikament irreklutat għall-proġett LIFE. L-eliġibilità ta' LIFE għandha tiġi armonizzata 
b'regoli għal fondi oħrajn biex tiġi żgurata l-kooperazzjoni bla xkiel, partikolarment permezz 
tal-Proġetti Integrati.

Emenda 41
Kathleen Van Brempt
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż tal-istaff għandhom jitqiesu 
spejjeż eliġibbli għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18 sakemm ikunu relatati mal-
ispiża tal-attivitajiet li l-benefiċjarju ma 
jkunx għamel kieku l-proġett ikkonċernat 
ma jkunx sar. L-istaff inkwistjoni għandu 
jkun issekondat b'mod speċifiku għall-
proġett ikkonċernat. L-ispejjeż tal-pagi 
tal-ħaddiema taċ-ċivil m'għandhomx 
jitqiesu eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

LIFE huwa strument żgħir u għandu jwassal għal Valur Miżjud tal-UE dirett, għalhekk 
għandu jitnaqqas l-iffinanzjar tal-VAT u tal-istaff permanenti mill-baġit ta' LIFE. Huwa 
xogħol ewlieni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi li jimmaniġġjaw prodotti pubbliċi bħan-
natura u l-ambjent - għalhekk għandhom ikunu eliġibbli biss l-ispejjeż għal staff miżjud, 
speċifikament irreklutat għall-proġett LIFE. L-eliġibilità ta' LIFE għandha tiġi armonizzata 
b'regoli għal fondi oħrajn biex tiġi żgurata l-kooperazzjoni bla xkiel, partikolarment permezz 
tal-Proġetti Integrati.

Emenda 42
Silvia-Adriana Ţicău

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-

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, 
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sottoprogrammi tiegħu. u partikolarment bejn s-sottoprogrammi 
tiegħu.

Or. ro

Emenda 43
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 19(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
seba' snin minn [id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport fir-rigward tad-
delega ta' setgħa mhux aktar tard minn 
disa' xhur minn tmiem il-perjodu ta' seba' 
snin. Id-delega ta' setgħa għandha tkun 
estiża għal perjodi ta' żmien identiċi, 
sakemm il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux 
aktar tard minn tliet xhur qabel tmiem 
kull perjodu.

Or. ro


