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Emenda 1
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. iqis neċessarju li jkun hemm 
korrelazzjoni bejn il-politiki ambjentali, 
tas-saħħa u tal-ġestjoni tat-territorju u li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni u 
f’livell transkonfinali għal żvilupp 
ibbilanċjat bejn iż-żoni urbani u ż-żoni 
periferiċi, iż-żoni forestali u rurali; iqis 
bħala ta’ benefiċċju l-miżuri li jippermettu 
li jiġi evitat il-bdil fl-użu intenzjonat tal-
art, b'mod partikolari fid-dawl tal-
produzzjoni tal-fjuwils ekoloġiċi;

1. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima, it-telf 
ta’ bijodiversità u l-konsum eċċessiv ta’ 
riżorsi naturali huma sfidi li jaffetwaw  lil 
kull ċittadin tal-UE f'żoni urbani u rurali 
u li hija meħtieġa azzjoni f'kull livell ta' 
gvern biex jitnaqqsu dawn l-effetti; iqis 
neċessarju li jiġu żgurati sinerġiji bejn il-
politika ta’ koeżjoni, u l-politiki 
ambjentali, tas-saħħa u tal-ġestjoni tat-
territorju u li titjieb il-kooperazzjoni bejn 
il-gvernijiet lokali, ir-reġjuni u f’livell 
transkonfinali għal żvilupp ibbilanċjat bejn 
iż-żoni urbani u ż-żoni periferiċi, iż-żoni 
forestali u rurali; iqis bħala ta’ benefiċċju l-
miżuri li jippermettu li jiġi evitat il-bdil fl-
użu tal-art, b'mod partikolari fid-dawl tal-
produzzjoni tal-fjuwils ekoloġiċi;

Or. en

Emenda 2
Jean-Paul Besset

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. iqis neċessarju li jkun hemm 
korrelazzjoni bejn il-politiki ambjentali, 
tas-saħħa u tal-ġestjoni tat-territorju u li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni u 
f’livell transkonfinali għal żvilupp 
ibbilanċjat bejn iż-żoni urbani u ż-żoni 
periferiċi, iż-żoni forestali u rurali; iqis  
bħala ta’ benefiċċju l-miżuri li jippermettu 

1. Iqis neċessarju li jkun hemm 
korrelazzjoni bejn il-politiki ambjentali, 
tas-saħħa u tal-ġestjoni tat-territorju u li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni u 
f’livell transkonfinali għal żvilupp 
ibbilanċjat bejn tipi differenti ta’ użu tal-
art filwaqt li jkun hemm enfasi fuq it-
tnaqqis tal-firxa urbana; iqis  bħala ta’ 
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li jiġi evitat il-bdil fl-użu intenzjonat tal-
art, b'mod partikolari fid-dawl tal-
produzzjoni tal-fjuwils ekoloġiċi, b'mod 
partikolari fid-dawl tal-produzzjoni tal-
fjuwils ekoloġiċi;

benefiċċju l-miżuri li jippermettu li jiġi 
evitat il-bdil fl-użu intenzjonat tal-art, , 
b'mod partikolari fid-dawl ta’ monokulturi 
u tal-produzzjoni tal-fjuwils ekoloġiċi;

Or. en

Emenda 3
Erminia Mazzoni

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. iqis neċessarju li jkun hemm 
korrelazzjoni bejn il-politiki ambjentali, 
tas-saħħa u tal-ġestjoni tat-territorju u li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni fil-
livell transkonfinali għal żvilupp 
ibbilanċjat bejn iż-żoni urbani u ż-żoni 
periferiċi, iż-żoni forestali u rurali; iqis 
bħala ta’ benefiċċju l-miżuri li 
jippermettu li jiġi evitat il-bdil fl-użu 
intenzjonat tal-art, b'mod partikolari fid-
dawl tal-produzzjoni tal-fjuwils ekoloġiċi; 

1. Iqis neċessarju li jkun hemm 
korrelazzjoni bejn il-politiki ambjentali, 
tas-saħħa u tal-ġestjoni tat-territorju u li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni fil-
livell transkonfinali, għal żvilupp 
ibbilanċjat bejn iż-żoni urbani u ż-żoni 
periferali, iż-żoni forestali u rurali; iqis li
hu meħtieġ li jkunu valutati miżuri li 
jirregolaw il-bdil fl-użu intenzjonat tal-art, 
b'mod partikolari fid-dawl tal-produzzjoni 
tal-fjuwils ekoloġiċi; 

Or. it

Emenda 4
Alain Cadec

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

1. iqis neċessarju li jkun hemm 
korrelazzjoni bejn il-politiki ambjentali, 
tas-saħħa u tal-ġestjoni tat-territorju u li ti[I 
mtejba il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni u
fuq livell transkonfinali sabiex jitlaħaq 
żvilupp ibbilanċjat bejn iż-żoni urbani u ż-

1. Iqis neċessarju li jkun hemm 
korrelazzjoni bejn il-politiki ambjentali, 
tas-saħħa u tal-ġestjoni tat-territorju u li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni, fuq 
livell transkonfinali u fuq livell ta’ 
strateġiji makroreġjonali, għal żvilupp 
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żoni periferiċi, iż-żoni fil-foresti u dawk 
rurali; iqis ta’ benefiċċju l-miżuri li 
jippermettu li jiġi evitat il-bdil fl-użu 
intenzjonat tal-art, b'mod partikolari fid-
dawl tal-produzzjoni tal-fjuwils ekoloġiċi; 

ibbilanċjat bejn iż-żoni urbani u ż-żoni 
periferiċi, iż-żoni fil-foresti u dawk rurali;
iqis ta’ benefiċċju l-miżuri li jippermettu li 
jiġi evitat il-bdil fl-użu intenzjonat tal-art, 
b'mod partikolari fid-dawl tal-produzzjoni 
tal-fjuwils ekoloġiċi; 

Or. fr

Emenda 5
Jean-Paul Besset

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza l-potenzjal ta’ ġestjoni 
sostenibbli  tal-art u ta' riservi naturali 
għall-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi u l-
impatt pożittiv tagħhom fuq l-ekonomiji u 
s-swieq tax-xogħol lokali, b'mod 
partikolari f’żoni rurali;

Or. en

Emenda 6
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu 
inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjoni aħjar tal-acquis
komunitarju dwar l-immaniġġjar tal-iskart;
jenfasizza l-ħtieġa għal kollaborazzjoni 
mill-qrib mal-universitajiet u r-riċerkaturi
biex jinħolqu malajr teknoloġiji innovattivi 
li jippermettu r-riċiklaġġ tiegħu;

2. Iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali, reġjonali u gruppi lokali 
fil-komunità  u li jiġu inkoraġġiti s-
sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjoni aħjar tal-liġi tal-UE dwar 
l-immaniġġjar tal-iskart; jenfasizza l-ħtieġa 
għal kollaborazzjoni mill-qrib mal-
universitajiet u mal-industrija biex 
jinħolqu malajr teknoloġiji innovattivi li 
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jżidu r-riċiklaġġ tal-iskart u l-effiċjenza 
tar-riżorsi, u jtejbu l-ippjanar sabiex 
jitnaqqsu l-effetti tal-estrazzjoni ta’ 
minerali u aggregati;

Or. en

Emenda 7
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu 
inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjoni aħjar tal-acquis 
komunitarju dwar l-immaniġġjar tal-iskart;
jenfasizza l-ħtieġa għal kollaborazzjoni 
mill-qrib mal-universitajiet u r-riċerkaturi 
biex jinħolqu malajr teknoloġiji innovattivi 
li jippermettu r-riċiklaġġ tiegħu;

2. Iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu 
inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjoni aħjar tal-liġi tal-UE dwar 
l-immaniġġjar tal-iskart; jistieden lill-Istati 
Membri jsaħħu l-irwol tal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali fl-amministrazzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ programmi; 
jirrakkomanda l-adozzjoni tal-
metodoloġija tal-iżvilupp lokali bbażata 
fuq sħubijiet lokali, b’mod partikolari 
għal proġetti relatati ma’ kwistjonijiet 
urbani, rurali u transkonfinali;  jenfasizza 
l-ħtieġa għal kollaborazzjoni mill-qrib mal-
universitajiet u r-riċerkaturi biex jinħolqu 
malajr teknoloġiji innovattivi li jippermettu 
r-riċiklaġġ tiegħu;

Or. en

Emenda 8
Vincenzo Iovine

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu 
inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjoni aħjar tal-acquis 
komunitarju dwar l-immaniġġjar tal-iskart;
jenfasizza l-ħtieġa għal kollaborazzjoni 
mill-qrib mal-universitajiet u r-riċerkaturi 
biex jinħolqu malajr teknoloġiji innovattivi 
li jippermettu r-riċiklaġġ tiegħu;

2. Iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu 
inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjoni aħjar tal-liġi tal-UE dwar 
l-immaniġġjar tal-iskart; jenfasizza l-ħtieġa 
għal kollaborazzjoni mill-qrib mal-
universitajiet u r-riċerkaturi biex jinħolqu 
malajr teknoloġiji innovattivi li jippermettu
r-riċiklaġġ tiegħu u għal sistemi 
alternattivi li jistgħu jiddisponi mill-iskart 
filwaqt li jirrispettaw l-ambjent u d-
Direttiva Kwadru dwar l-iskart;    

Or. it

Emenda         9
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

2. iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu 
inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjoni aħjar tal-acquis 
komunitarju dwar l-immaniġġjar tal-iskart;
jenfasizza l-ħtieġa għal kollaborazzjoni 
mill-qrib mal-universitajiet u r-riċerkaturi 
biex jinħolqu malajr teknoloġiji innovattivi 
li jippermettu r-riċiklaġġ tiegħu;

2. Iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu 
inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjoni aħjar tal-liġi tal-UE dwar 
l-immaniġġjar tal-iskart; iħeġġeġ l-użu ta’ 
finanzjament Ewropew biex jinħolqu 
sistemi integrati tal-immaniġġjar tal-
iskart; jenfasizza l-ħtieġa għal 
kollaborazzjoni mill-qrib mal-universitajiet 
u r-riċerkaturi biex jinħolqu malajr 
teknoloġiji innovattivi li jippermettu r-
riċiklaġġ tiegħu;

Or. ro



PE480.766v01-00 8/19 AM\890695MT.doc

MT

Emenda 10
Jean-Paul Besset

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu 
inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati
għal implimentazzjoni aħjar tal-acquis 
komunitarju dwar l-immaniġġjar tal-iskart;
jenfasizza l-ħtieġa għal kollaborazzjoni 
mill-qrib mal-universitajiet u r-riċerkaturi 
biex jinħolqu malajr teknoloġiji innovattivi 
li jippermettu r-riċiklaġġ tiegħu;

2. Iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali u li jiġu 
involuti l-partijiet interessati, għal 
implimentazzjoni aħjar tal-liġi tal-UE dwar 
l-immaniġġjar tal-iskart; jenfasizza l-ħtieġa 
għal kollaborazzjoni mill-qrib mal-
universitajiet u r-riċerkaturi biex jinħolqu 
malajr teknoloġiji innovattivi li jippermettu 
r-riċiklaġġ tiegħu;

Or. en

Emenda 11
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu 
inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjonijiet aħjar tal-acquis 
komunitarju dwar l-immaniġjar tal-iskart; 
jenfasizza l-ħtieġa għal kollaborazzjoni 
mill-qrib mal-universitajiet u r-riċerkaturi
biex jinħolqu malajr teknoloġiji innovattivi 
li jippermettu r-riċiklaġġ tiegħu; 

2. Iqis li huwa partikolarment importanti li 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu 
inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjonijiet aħjar tal-liġi tal-UE
dwar l-immaniġjar tal-iskart; jenfasizza l-
ħtieġa għal kollaborazzjoni mill-qrib mal-
universitajiet, ir-riċerkaturi u l-impriżi
biex jinħolqu malajr teknoloġiji innovattivi 
li jippermettu r-riċiklaġġ tiegħu; 

Or. es

Emenda 12
Ramona Nicole Mănescu
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

      3. jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha u biex jiġu 
evitati spejjeż żejda; jenfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġu mnedija kampanji ta’ 
informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ 
skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli kollha;

3. Jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha waqt li tevita
spejjeż żejda; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li 
jiġu mnedija kampanji ta’ informazzjoni, 
ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ skambju ta’ 
prattiki tajba fil-livelli kollha; jenfasizza l-
ħtieġa għal użu aħjar ta’ assistenza 
teknika fil-livell nazzjonali u reġjonali 
sabiex tiżdied il-kapaċità amministrattiva, 
b’mod speċjali fl-Istati Membri l-ġodda;

Or. en

Emenda 13
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha u biex jiġu 
evitati spejjeż żejda; jenfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġu mnedija kampanji ta’ 
informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ 
skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli kollha;

3. Jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tal-UE 2020 u tevita
l-impatt finanzjarju li jirriżulta mill-bidla 
fil-klima u t-telf ta’ bijodiversità;
jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jiġu mnedija 
kampanji ta’ informazzjoni, ta’ 
sensibilizzazzjoni u ta’ skambju ta’ prattiki 
tajba fil-livelli kollha;

Or. en
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Emenda       14
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

3. jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha u biex jiġu 
evitati spejjeż żejda; jenfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġu mnedija kampanji ta’ 
informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ 
skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli kollha;

3. Jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha u biex jiġu 
evitati spejjeż żejda; jenfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġu mnedija kampanji ta’ 
informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ 
skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli kollha; 
iqis neċessarju li l-għanijiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni ikunu jikkorrispondu b'mod 
effiċjenti mal-ħtiġjiet ta’ żvilupp kemm 
lokali kif ukoll reġjonali;

Or. ro

Emenda       15
Jens Nilsson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

3. jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha u biex jiġu 
evitati spejjeż addizzjonali; jenfasizza 
wkoll il-ħtieġa li jiġu mnedija kampanji ta’ 
informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ 
skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli kollha;

3. Jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha u biex jiġu 
evitati spejjeż mhux meħtieġa; jenfasizza 
wkoll il-ħtieġa li l-ispejjeż jitqiesu bħala 
investimenti għall-futur u għal impjiegi 
ġodda u sabiex jiġu mnedija kampanji ta’ 
informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ 
skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli kollha;
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Emenda 16
Erminia Mazzoni

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha u biex jiġu 
evitati spejjeż żejda; jenfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġu mnedija kampanji ta’ 
informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ 
skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli kollha; 

3. Jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha u biex jiġu 
evitati spejjeż żejda; jenfasizza, bl-għan li 
tkun appoġġata politika ta’ prevenzjoni,
il-ħtieġa li jiġu mnedija kampanji ta’ 
informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ 
skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli kollha; 

Or. it

Emenda 17
Jean-Paul Besset

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha u biex jiġu 
evitati spejjeż żejda; jenfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġu mnedija kampanji ta’ 
informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ 
skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli kollha;

3. Jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu 
bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima, it-twaqqif tat-telf tal-
bijodiversità u s-7 Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun 
tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha u biex jiġu 
evitati spejjeż żejda; jenfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġu mnedija kampanji ta’ 
informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ 
skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli kollha;

Or. en
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Emenda 18
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. iqis bħala neċessarju li titjieb il-
kooperazzjoni bejn ir-reġjuni, kif ukoll fil-
livell transkonfinali, b’mod partikolari 
b’kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, dwar il-
kwistjoni tal-prevenzjoni tat-tniġġis
aċċidentali serju, sabiex jiġu evitati l-effetti 
fit-tul; jitlob lill-Kummissjoni li tipprevedi 
t-tfassil ta’ atti normattivi dwar il-kimika
ambjentalment sostenibbli;

4. Iqis bħala neċessarju li titjieb il-
kooperazzjoni bejn il-gvernijiet lokali, ir-
reġjuni u transkonfinali, b’mod partikolari 
b’kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, biex jiġi 
evitat tniġġis aċċidentali serju u diżastri 
oħra naturali u magħmula mill-bniedem
sabiex jiġu evitati l-effetti fit-tul; jitlob lill-
Kummissjoni li tipprevedi leġiżlazzjoni 
għal industrija kimika ambjentalment
sostenibbli;

Or. en

Emenda       19
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

4. iqis bħala neċessarju li titjieb il-
kooperazzjoni bejn ir-reġjuni, kif ukoll fil-
livell transkonfinali, b’mod partikolari 
b’kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, fil-qasam 
tal-prevenzjoni tat-tniġġis aċċidentali serju, 
sabiex jiġu evitati l-effetti fit-tul; jitlob lill-
Kummissjoni li tipprevedi t-tfassil ta’ atti 
normattivi dwar il-kimika ambjentalment 
sostenibbli;

4. Iqis bħala neċessarju li titjieb il-
kooperazzjoni bejn ir-reġjuni, kif ukoll fil-
livell transkonfinali, b’mod partikolari 
b’kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, billi 
jitwaqqfu gruppi ta’ azzjoni konġunti fil-
qasam tal-prevenzjoni tat-tniġġis 
aċċidentali serju, sabiex jiġu evitati l-effetti 
fit-tul; jitlob lill-Kummissjoni li tipprevedi 
t-tfassil ta’ atti normattivi dwar il-kimika 
ambjentalment sostenibbli;

Or. ro
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Emenda 20
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-
politiki settorjali kollha, li huwa rwol 
sinifikanti tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; jenfasizza l-importanza tal-
korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki;

5. Jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-
politiki settorjali kollha, li huwa rwol 
sinifikanti tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; jenfasizza l-importanza li jiġi 
żgurat l-involviment tal-awtoritajiet 
territorjali, fuq livell wieħed mar-
rappreżentanti nazzjonali, kemm fil-
proċess ta’ preparazzjoni kif ukoll f’dak 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet għat-tfassil u l-
implimentazzjoni ta’ politiki, sabiex 
jinkisbu l-għanijiet tal-UE, filwaqt li 
dejjem jiġu rrispettati l-assi kostituzzjonali 
nazzjonali differenti; jenfasizza l-
importanza tal-korrelazzjoni bejn l-
ispeċifiċitajiet lokali u reġjonali u l-
istrateġiji meħtieġa għall-implimentazzjoni 
ta’ dawn il-politiki;

Or. en

Emenda 21
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-
politiki settorjali kollha, li huwa rwol 
sinifikanti tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; jenfasizza l-importanza tal-
korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki;

5. Jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali 
mfassla biex inaqqsu t-telf tal-
bijodiversità u l-bidla fil-klima fil-politiki 
settorjali kollha, jenfasizza l-importanza 
tal-korrelazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki;
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Emenda      22
Jens Nilsson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5. jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-
politiki settorjali kollha, li huwa rwol
sinifikanti tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; jenfasizza l-importanza tal-
korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki.

5. Jemmen li jeħtieġ li tkun garantita 
b’mod viżibbli u konsistenti l-integrazzjoni 
ta’ politiki ambjentali fil-politiki settorjali 
kollha, li hija responsabilità importanti tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali; politika ta’ 
koeżjoni b’saħħitha hija meħtieġa wkoll 
għall-implimentazzjoni tal-politika 
ambjentali; jenfasizza l-importanza tal-
korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki.

Or. sv

Emenda 23
Jean-Paul Besset

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-
politiki settorjali kollha, li huwa rwol 
sinifikanti tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; jenfasizza l-importanza tal-
korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki;

5. Jenfasizza li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-
politiki settorjali kollha, li huwa rwol 
sinifikanti tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; jenfasizza l-importanza tal-
korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki; 
għalhekk jirrakkomanda li tiġi integrata 
d-dimensjoni territorjali fil-Valutazzjoni 
Strateġika tal-Impatt Ambjentali;
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Emenda      24
Rolandas Paksas

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5.  jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-
politiki settorjali kollha, li huwa rwol 
sinifikanti tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; jenfasizza l-importanza tal-
korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki;

5. Jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-
politiki settorjali kollha, li huwa rwol 
sinifikanti tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; jenfasizza l-importanza tal-
korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki; 
iħeġġeġ biex l-objettivi ambjentali jiġu 
integrati f’oqsma importanti tal-baġit bħal 
pereżempju l-iżvilupp rurali u l-
agrikoltura;

Or. lt

Emenda 25
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5. Jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-
politiki settorjali kollha, li huwa rwol 
sinifikanti tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; jenfasizza l-importanza tal-
korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
applikazzjoni ta’ dawn il-politiki; 

5. Jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-
integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-
politiki settorjali kollha, li huwa rwol 
sinifikanti tal-awtoritajiet lokali, reġjonali
u nazzjonali; jenfasizza l-importanza tal-
korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u 
reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa għall-
applikazzjoni ta’ dawn il-politiki;

Or. es



PE480.766v01-00 16/19 AM\890695MT.doc

MT

Emenda      26
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi inkoraġġit l-
iżvilupp ta’ proġetti/programmi reġjonali, 
lokali u transkonfinali li għandhom rabta 
mill-qrib mal-preservazzjoni tal-
bijodiversità fl-oqsma ikkonċernati, u 
jenfasizza l-importanza li jiġu involuti 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, id-
dinja akkademika u s-settur privat fil-
proċess tal-preservazzjoni u tar-restawr 
tal-bijodiversità;

Or. ro

Emenda 27
Jean-Paul Besset

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex 
jissaħħaħ l-użu tal-Valutazzjonijiet tal-
Impatt Ambjentali u l-Valutazzjonijiet 
Strateġiċi tal-Impatt Ambjentali f’teħid ta’ 
deċiżjonijiet lokali u reġjonali li għandu 
jgħin biex tiġi evitata degradazzjoni 
ambjentali magħmula mill-bniedem;

Or. en

Emenda 28
Petru Constantin Luhan
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-bżonn ta' appoġġ 
finanzjarju tal-UE f’livell lokali u 
reġjonali biex jiġu indirizzati l-isfidi u r-
riskji ambjentali kumplessi; jikkunsidra li 
għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-
reġjuni li jinsabu fil-fruntieri esterni tal-
UE;

Or. en

Emenda        29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 а (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5а. Iqis li, sabiex jinkisbu riżultati 
sinifikanti, għandha tiġi appoġġata aħjar 
l-implimentazzjoni tal-programm fuq 
livell reġjonali u lokali u l-proċess 
għandu jinkludi b’mod aktar wiesa’ l-
partijiet kollha interessati;

Or. bg

Emenda 30
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-importanza tal-Politika ta' 
Koeżjoni biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE 
2020 u għalhekk jilqa' l-prijorità tal-
proposta tal-Kummissjoni għal politika ta' 
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Koeżjoni wara l-2013 fir-rigward ta’ 
ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 
ta' karbonju;

Or. en

Emenda 31
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5a. Jitlob li tingħata attenzjoni partikolari
lis-sitwazzjoni ta’ reġjuni u territorji 
b’karatteristiċi ġeografiċi speċifiċi, 
bħalma hu l-każ tal-gżejjer, ir-reġjuni fil-
muntanji jew ir-reġjuni b’popolazzjoni 
baxxa; 

Or. es

Emenda       32
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5a. Jappoġġa l-użu ta’ vetturi li jniġġsu 
anqas u jirrakkomanda li jitfasslu 
proposti favur azzjonijiet għall-iżvilupp 
ta’ sistema tat-trasport sostenibbli;

Or. ro

Emenda      33
Rolandas Paksas
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5a. Jargumenta li s-7 Programm ta’ 
Azzjoni Ambjentali għandu jipprovdi lin-
negozji kif ukoll lill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali b’qafas ta’ ppjanar strutturat u 
fit-tul, anke għal investimenti kbar fl-
infrastruttura;

Or. lt

Emenda       34
Rolandas Paksas

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5b. Jitlob li l-prinċipju ta’ governanza fuq 
ħafna livelli fir-rigward ta’ kwistjonijiet 
ambjentali jiġi integrat fis-7 Programm 
ta’ Azzjoni Ambjentali;

Or. lt


