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Emenda 1
Maurice Ponga

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Bijodiversità 2020 u 
jinnota li t-tibdil fil-klima, it-telf tal-
bijodiversità, it-theddida li ġejja minn 
speċijiet invażivi u mill-konsum eċċessiv 
tar-riżorsi naturali huma sfidi 
transnazzjonali u transreġjonali li 
jaffetwaw liċ-ċittadini kollha tal-UE, 
kemm lil dawk li jgħixu f’żoni urbani kif 
ukoll li dawk li jgħixu f’żoni rurali, u li 
hemm bżonn li tittieħed azzjoni b’mod 
urġenti f’kull livell tal-gvern biex dawn l-
effetti jittaffew;

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Bijodiversità 2020 u 
jinnota li t-tibdil fil-klima, it-telf tal-
bijodiversità, it-theddida li ġejja minn 
speċijiet invażivi u mill-konsum eċċessiv 
tar-riżorsi naturali huma sfidi 
transnazzjonali u transreġjonali li 
jaffetwaw liċ-ċittadini kollha tal-UE, 
kemm lil dawk li jgħixu f’żoni urbani kif 
ukoll li dawk li jgħixu f’żoni rurali, u li 
hemm bżonn li tittieħed azzjoni b’mod 
urġenti f’kull livell biex dawn l-effetti 
jittaffew; jilqa’ b’sodisfazzjon il-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni li 
tfakkar il-kollaborazzjoni meħtieġa 
bejnha, l-Istati Membri ul-ibgħad reġjuni
biex tiggarantixxi protezzjoni effettiva tal-
bijodiversità fir-reġjuni Ekstra-Ewropej, li 
fihom jgħixu aktar speċijiet endemiċi milli 
jinsabu fil-kontinent Ewropew kollu;

Or. fr

Emenda 2
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Bijodiversità 
2020 u jinnota li t-tibdil fil-klima, it-
telf tal-bijodiversità, it-theddida li ġejja 
minn speċijiet invażivi u mill-konsum 
eċċessiv tar-riżorsi naturali huma sfidi 

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Bijodiversità 2020 u 
jinnota li t-tibdil fil-klima, it-telf tal-
bijodiversità, it-theddida li ġejja minn 
speċijiet invażivi u mill-konsum eċċessiv 
tar-riżorsi naturali huma sfidi 
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transnazzjonali u transreġjonali li 
jaffetwaw liċ-ċittadini kollha tal-UE, 
kemm lil dawk li jgħixu f’żoni urbani 
kif ukoll li dawk li jgħixu f’żoni rurali, 
u li hemm bżonn li tittieħed azzjoni 
b’mod urġenti f’kull livell tal-gvern 
biex dawn l-effetti jittaffew;

transnazzjonali u transreġjonali li 
jaffetwaw liċ-ċittadini kollha tal-UE, 
kemm lil dawk li jgħixu f’żoni urbani kif 
ukoll li dawk li jgħixu f’żoni rurali, u li 
hemm bżonn li tittieħed azzjoni b’mod 
urġenti f’kull livell tal-gvern: lokali, 
reġjonali u nazzjonali biex dawn l-effetti 
jittaffew; 

Or. mt

Emenda 3
Erminia Mazzoni

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

1 a. Jenfasizza li l-Istrateġija hija parti 
mill-inizjattiva ewlenija tal-Użu tar-
Riżorsi b’Effiċjenza u jfakkar li l-politika 
reġjonali għandha rwol essenzjali fl-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli tul l-
azzjonijiet li tappoġġja sabiex tindirizza il-
kwestonijiet tal-klima, l-enerġija u l-
ambjent;

Or. mt

Emenda 4
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-
urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar 

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi, l-
urbanizzazzjoni u b’mod ġenerali l-
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sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-
ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-
gvernijiet lokali u reġjonali biex 
jikkunsidraw din it-theddida għall-
ekosistemi u għall-ambjenti naturali fil-
proġetti tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, 
kemm fuq skala kbira kif ukoll fuq skala 
żgħira; jappoġġja riformi ulterjuri u l-użu 
akbar ta’ politiki ta’ żvilupp reġjonali u 
lokali sabiex jitwasslu l-benefiċċji tal-
bijodiversità u sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ 
aktar ħabitats;

interventi fiżiċi fit-territorju huma, fost 
affarijiet oħra, il-muturi l-aktar sinifikanti 
tal-frammentazzjoni tal-ekosistemi u tal-
ħabitats; jitlob lill-Istati u lill-gvernijiet 
lokali u reġjonali, fil-qafas tal-kompetenzi 
tagħhom, biex, fl-istandards tal-ippjanar 
tagħhom u fl-azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni 
taghom,  jikkunsidraw dawn il-fatturi ta’ 
theddida potenzjali għall-ekosistemi u 
għall-ambjenti naturali fil-proġetti tagħhom 
ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, kemm fuq skala 
kbira kif ukoll fuq skala żgħira; jappoġġja 
riformi ulterjuri u l-użu akbar ta’ politiki 
ta’ żvilupp reġjonali u lokali sabiex 
jitwasslu l-benefiċċji tal-bijodiversità u 
sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ aktar ħabitats;

Or. es

Emenda 5
Nuno Teixeira

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-
urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar 
sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-
ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-
gvernijiet lokali u reġjonali biex 
jikkunsidraw din it-theddida għall-
ekosistemi u għall-ħabitats fil-proġetti 
tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, kemm 
fuq skala kbira kif ukoll fuq skala żgħira;
jappoġġja riformi ulterjuri u l-użu akbar ta’ 
politiki ta’ żvilupp reġjonali u lokali sabiex 
jitwasslu l-benefiċċji tal-bijodiversità u 
sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ aktar ħabitats;

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi, l-
urbanizzazzjoni u l-industrijalizzazzjoni 
tal-massa huma l-muturi l-aktar sinifikanti 
tal-frammentazzjoni tal-ekosistemi u tal-
ħabitats; jitlob lill-gvernijiet lokali, 
reġjonali u nazzjonali biex jikkunsidraw 
din it-theddida għall-ekosistemi u għall-
ħabitats fil-proġetti tagħhom ta’ żvilupp u 
ta’ ppjanar; jappoġġja riformi ulterjuri u l-
użu akbar ta’ politiki ta’ żvilupp reġjonali u 
lokali sabiex jitwasslu l-benefiċċji tal-
bijodiversità u sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ 
aktar ħabitats;

Or. pt
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Emenda 6
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-
urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar 
sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-
ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-
gvernijiet lokali u reġjonali biex 
jikkunsidraw din it-theddida għall-
ekosistemi u għall-ħabitats fil-proġetti 
tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, kemm 
fuq skala kbira kif ukoll fuq skala żgħira; 
jappoġġja riformi ulterjuri u l-użu akbar ta’ 
politiki ta’ żvilupp reġjonali u lokali sabiex 
jitwasslu l-benefiċċji tal-bijodiversità u 
sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ aktar ħabitats;

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-
urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar 
sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-
ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-
gvernijiet lokali u reġjonali biex 
jikkunsidraw din it-theddida għall-
ekosistemi u għall-ħabitats fil-proġetti 
tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, kemm 
fuq skala kbira kif ukoll fuq skala żgħira; 
jirrikonoxxi l-pressjonijiet u l-bżonnijiet li 
jeżistu fil-livelli lokali u reġjonali biex 
jiġu pprovduti żvilupp ekonomiku 
sostanzjali u impjiegi, iżda wkoll 
bijodiversità bbilanċjata; jappoġġja 
riformi ulterjuri u l-użu akbar ta’ politiki 
ta’ żvilupp reġjonali u lokali sabiex 
jitwasslu l-benefiċċji tal-bijodiversità u 
sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ aktar ħabitats;

Or. ro

Emenda 7
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-
urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar 
sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-
ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-
gvernijiet lokali u reġjonali biex 
jikkunsidraw din it-theddida għall-
ekosistemi u għall-ħabitats fil-proġetti 
tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, kemm 
fuq skala kbira kif ukoll fuq skala żgħira; 

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-
urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar 
sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-
ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-
gvernijiet lokali u reġjonali biex 
jikkunsidraw din it-theddida għall-
ekosistemi u għall-ambjenti naturali fil-
proġetti tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, 
kemm fuq skala kbira kif ukoll fuq skala 
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jappoġġja riformi ulterjuri u l-użu akbar ta’ 
politiki ta’ żvilupp reġjonali u lokali sabiex 
jitwasslu l-benefiċċji tal-bijodiversità u 
sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ aktar ħabitats;

żgħira; jappoġġja riformi ulterjuri u l-użu 
akbar ta’ politiki ta’ żvilupp reġjonali u 
lokali sabiex jitwasslu l-benefiċċji tal-
bijodiversità u sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ 
aktar ħabitats; jirrakkomanda li l-
awtoritajiet lokali u reġjonali jieħdu ħsieb 
li jintlaħaq bilanċ bejn il-bżonnijiet tal-
iżvilupp u l-bijodiversità;

Or. ro

Emenda 8
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-
urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar 
sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-
ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-
gvernijiet lokali u reġjonali biex 
jikkunsidraw din it-theddida għall-
ekosistemi u għall-ħabitats fil-proġetti 
tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, kemm 
fuq skala kbira kif ukoll fuq skala żgħira; 
jappoġġja riformi ulterjuri u l-użu akbar ta’ 
politiki ta’ żvilupp reġjonali u lokali sabiex 
jitwasslu l-benefiċċji tal-bijodiversità u 
sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ aktar ħabitats;

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-
urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar 
sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-
ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-
gvernijiet lokali u reġjonali biex 
jikkunsidraw din it-theddida għall-
ekosistemi u għall-ħabitats fil-proġetti 
tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, kemm 
fuq skala kbira kif ukoll fuq skala żgħira; 
isejjaħ, f’ dan ir-rigward, għal tnaqqis fit-
tkabbir urban u għall-introduzzjoni ta’ 
miżuri għall-iżvilupp mill-ġdid ta’ art 
urbana eżistenti; jappoġġja riformi 
ulterjuri u l-użu akbar ta’ politiki ta’ 
żvilupp reġjonali u lokali sabiex jitwasslu 
l-benefiċċji tal-bijodiversità u sabiex 
jitwaqqaf it-telf ta’ aktar ħabitats;

Or. ro

Emenda 9
Michail Tremopoulos

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-
urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar 
sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-
ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-
gvernijiet lokali u reġjonali biex 
jikkunsidraw din it-theddida għall-
ekosistemi u għall-ambjenti naturali fil-
proġetti tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, 
kemm fuq skala kbira kif ukoll fuq skala 
żgħira; jappoġġja riformi ulterjuri u l-użu 
akbar ta’ politiki ta’ żvilupp reġjonali u 
lokali sabiex jitwasslu l-benefiċċji tal-
bijodiversità u sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ 
aktar ħabitats; 

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-
urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar 
sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-
ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-
gvernijiet lokali u reġjonali biex 
jikkunsidraw din it-theddida għall-
ekosistemi u għall-ambjenti naturali fil-
proġetti tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, 
kemm fuq skala kbira kif ukoll fuq skala 
żgħira; jappoġġja riformi ulterjuri u l-użu 
akbar ta’ politiki ta’ żvilupp reġjonali u 
lokali sabiex jitwasslu l-benefiċċji tal-
bijodiversità u sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ 
aktar ħabitats, anke fi żminijiet ta’ kriżi  
ekonomika u finanzjarja;

Or. mt

Emenda 10
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-‘ekonomija ħadra’ hija 
mod kif jiġu ġġenerati l-ħiliet u l-impjiegi 
u jitlob li din tiġi appoġġjata permezz ta’ 
fondi li jgħinu biex tinbena l-kapaċità 
f’livell lokali u biex l-għarfien lokali u 
tradizzjonali jservu bħala sisien li fuqhom 
jinbnew l-elementi kollha meħtieġa fil-
ġlieda għall-protezzjoni tal-bijodiversità; 
jenfasizza l-fatt li madwar 30% tal-
allokazzjonijiet totali għall-Politika ta’ 
Koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 huma 
disponibbli għall-attivitajiet li għandhom 
impatt partikolari fuq it-tkabbir sostenibbli; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri u lir-reġjuni, fil-
kuntest tat-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità, 
biex iżidu l-isforzi tagħhom fil-kuntest tal-
investiment fil-kapital naturali u biex 

3. Jirrikonoxxi li l-‘ekonomija ħadra’ hija 
mod kif jiġu ġġenerati l-ħiliet u l-impjiegi 
u jitlob li din tiġi appoġġjata permezz ta’ 
fondi li jgħinu biex tinbena l-kapaċità 
f’livell lokali u biex l-għarfien lokali u 
tradizzjonali jservu bħala sisien li fuqhom 
jinbnew l-elementi kollha meħtieġa fil-
ġlieda għall-protezzjoni tal-bijodiversità; 
jenfasizza l-fatt li madwar 30% tal-
allokazzjonijiet totali għall-Politika ta’
Koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 huma 
disponibbli għall-attivitajiet li għandhom 
impatt partikolari fuq it-tkabbir sostenibbli; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri u b’mod 
partikolari lill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, fil-kuntest tat-twaqqif tat-telf tal-
bijodiversità, biex ikunu aktar attivi u 
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jużaw il-finanzjament tal-Politika 
Reġjonali għall-prevenzjoni tar-riskji 
naturali bħala element għall-
konservazzjoni tar-riżorsi naturali u għall-
adattament għat-tibdil fil-klima;

jżidu l-isforzi tagħhom fil-kuntest tal-
investiment fil-kapital naturali u biex 
jużaw il-finanzjament tal-Politika 
Reġjonali għall-prevenzjoni tar-riskji 
naturali bħala element għall-
konservazzjoni tar-riżorsi naturali u għall-
adattament għat-tibdil fil-klima; 

Or. mt

Emenda 11
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-‘ekonomija ħadra’ hija 
mod kif jiġu ġġenerati l-ħiliet u l-impjiegi 
u jitlob li din tiġi appoġġjata permezz ta’ 
fondi li jgħinu biex tinbena l-kapaċità 
f’livell lokali u biex l-għarfien lokali u 
tradizzjonali jservu bħala sisien li fuqhom 
jinbnew l-elementi kollha meħtieġa fil-
ġlieda għall-protezzjoni tal-bijodiversità; 
jenfasizza l-fatt li madwar 30% tal-
allokazzjonijiet totali għall-Politika ta’ 
Koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 huma 
disponibbli għall-attivitajiet li għandhom 
impatt partikolari fuq it-tkabbir sostenibbli; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri u lir-reġjuni, fil-
kuntest tat-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità, 
biex iżidu l-isforzi tagħhom fil-kuntest tal-
investiment fil-kapital naturali u biex
jużaw il-finanzjament tal-Politika 
Reġjonali għall-prevenzjoni tar-riskji 
naturali bħala element għall-
konservazzjoni tar-riżorsi naturali u għall-
adattament għat-tibdil fil-klima;

3. Jirrikonoxxi li l-ekonomija ħadra’ hija 
mod kif jiġu ġġenerati l-ħiliet u l-impjiegi 
u jitlob li din tiġi appoġġjata permezz ta’ 
fondi li jgħinu biex tinbena l-kapaċità 
f’livell lokali u biex l-għarfien lokali u 
tradizzjonali jservu bħala sisien li fuqhom 
jinbnew l-elementi kollha meħtieġa fil-
ġlieda għall-protezzjoni tal-bijodiversità; 
jenfasizza l-fatt li madwar 30% tal-
allokazzjonijiet totali għall-Politika ta’ 
Koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 huma 
disponibbli għall-attivitajiet li għandhom 
impatt partikolari fuq it-tkabbir sostenibbli; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri u lir-reġjuni, fil-
kuntest tat-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità, 
biex iżidu l-isforzi tagħhom fil-kuntest tal-
investiment fil-kapital naturali u biex 
jużaw il-finanzjament tal-Politika 
Reġjonali għall-prevenzjoni tar-riskji 
naturali bħala element għall-
konservazzjoni tar-riżorsi naturali u għall-
adattament għat-tibdil fil-klima, 
speċjalment fil-perspettiva tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020;
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Or. es

Emenda 12
Erminia Mazzoni

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

3 a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
jagħmlu użu sħiħ mill-possibbiltà li 
jerġgħu jitranġaw il-programmi operattivi 
attwali għall-objettivi ta’ tkabbir 
sostenibbli Ewropa 2020 billi jerġgħu jiġu 
kkunsidrati l-prijoritajiet tal-investimenti 
għall-proġetti u jħeġġiġhom biex jinbdew 
riċerki disponibbli b’mod aktar effettiv;

Or. mt

Emenda 13
Erminia Mazzoni

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 3 b (ġdid)

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

3 b. Jissottolinja l-opportunitajiet biex 
jindirizzaw il-problemi tal-bijodiversità 
permezz ta’ kooperazzjoni transfruntiera, 
interreġjonali u transnazzjonali u 
jirrakkomanda lill-Istati Membri biex 
jisfruttaw bis-sħiħ dawn il-possibbiltajiet;

Or. mt

Emenda 14
Nuno Teixeira
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu promossi l-
infrastrutturi ħodor u l-ekoinnovazzjoni 
sabiex tinħoloq ekonomija aktar ekoloġika; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-istudju dwar l-Ekonomiji tal-Ekosistemi 
u l-Bijodiversità (TEEB), minħabba li dan 
l-istudju huwa maħsub bħala għodda ta’ 
konsulenza utli għal dawk li jfasslu l-
politika, għall-amministraturi u għall-
maniġers li joperaw kemm f’livell lokali 
kif ukoll f’livell reġjonali; jenfasizza l-
bżonn li benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u
ta’ Koeżjoni u l-gvernijiet lokali u
reġjonali jiġu mħarrġa dwar kif għandhom 
jittrattaw il-leġiżlazzjoni kumplessa 
Ewropea u nazzjonali li għandha l-għan li 
tipproteġi n-natura u żżid l-għarfien dwar l-
importanza tat-telf tal-bijodiversità;

4. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu promossi l-
infrastrutturi ħodor, l-ekoinnovazzjoni u l-
adozzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi sabiex 
tinħoloq ekonomija aktar ekoloġika; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet lokali, reġjonali 
u nazzjonali biex jikkunsidraw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-istudju dwar l-
Ekonomiji tal-Ekosistemi u l-Bijodiversità 
(TEEB), minħabba li dan l-istudju huwa 
maħsub bħala għodda ta’ konsulenza utli 
għal dawk li jfasslu l-politika, għall-
amministraturi u għall-maniġers li joperaw 
kemm f’livell lokali kif ukoll f’livell 
reġjonali; jenfasizza l-bżonn li benefiċjarji 
tal-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni u l-
gvernijiet lokali, reġjonali u nazzjonali
jiġu mħarrġa dwar kif għandhom jittrattaw 
il-leġiżlazzjoni kumplessa Ewropea u 
nazzjonali li għandha l-għan li tipproteġi n-
natura u żżid l-għarfien dwar l-importanza 
tat-telf tal-bijodiversità;

Or. pt

Emenda 15
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu promossi l-
infrastrutturi ħodor u l-ekoinnovazzjoni 
sabiex tinħoloq ekonomija aktar ekoloġika; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-istudju dwar l-Ekonomiji tal-Ekosistemi 
u l-Bijodiversità (TEEB), minħabba li dan 

4. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu promossi l-
infrastrutturi ħodor u l-ekoinnovazzjoni 
sabiex tinħoloq ekonomija aktar ekoloġika; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-istudju dwar l-Ekonomiji tal-Ekosistemi 
u l-Bijodiversità (TEEB), minħabba li dan 
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l-istudju huwa maħsub bħala għodda ta’ 
konsulenza utli għal dawk li jfasslu l-
politika, għall-amministraturi u għall-
maniġers li joperaw kemm f’livell lokali 
kif ukoll f’livell reġjonali; jenfasizza l-
bżonn li benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni u l-gvernijiet lokali u 
reġjonali jiġu mħarrġa dwar kif għandhom 
jittrattaw il-leġiżlazzjoni kumplessa 
Ewropea u nazzjonali li għandha l-għan li 
tipproteġi n-natura u żżid l-għarfien dwar l-
importanza tat-telf tal-bijodiversità;

l-istudju huwa maħsub bħala għodda ta’ 
konsulenza utli għal dawk li jfasslu l-
politika, għall-amministraturi u għall-
maniġers li joperaw kemm f’livell lokali 
kif ukoll f’livell reġjonali; jenfasizza l-
bżonn li jiġi amplifikat u intensifikat it-
taħriġ tal-benefiċjarji tal-Fondi Strutturali 
u ta’ Koeżjoni u l-gvernijiet lokali u 
reġjonali dwar kif għandhom jittrattaw il-
leġiżlazzjoni kumplessa Ewropea u 
nazzjonali li għandha l-għan li tipproteġi n-
natura u żżid l-għarfien dwar l-importanza 
tat-telf tal-bijodiversità;

Or. es

Emenda 16
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu promossi l-
infrastrutturi ħodor u l-ekoinnovazzjoni 
sabiex tinħoloq ekonomija aktar ekoloġika; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-istudju dwar l-Ekonomiji tal-Ekosistemi 
u l-Bijodiversità (TEEB), minħabba li dan 
l-istudju huwa maħsub bħala għodda ta’ 
konsulenza utli għal dawk li jfasslu l-
politika, għall-amministraturi u għall-
maniġers li joperaw kemm f’livell lokali 
kif ukoll f’livell reġjonali; jenfasizza l-
bżonn li benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni u l-gvernijiet lokali u 
reġjonali jiġu mħarrġa dwar kif għandhom 
jittrattaw il-leġiżlazzjoni kumplessa 
Ewropea u nazzjonali li għandha l-għan li 
tipproteġi n-natura u żżid l-għarfien dwar l-
importanza tat-telf tal-bijodiversità;

4. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu promossi l-
infrastrutturi ħodor u l-ekoinnovazzjoni 
sabiex tinħoloq ekonomija aktar ekoloġika, 
u jistieden lill-Kummissjoni tfassal gwida 
ta’ prattika tajba f’dan ir-rigward;
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-istudju dwar l-Ekonomiji tal-Ekosistemi 
u l-Bijodiversità (TEEB), minħabba li dan 
l-istudju huwa maħsub bħala għodda ta’ 
konsulenza utli għal dawk li jfasslu l-
politika, għall-amministraturi u għall-
maniġers li joperaw kemm f’livell lokali 
kif ukoll f’livell reġjonali; jenfasizza l-
bżonn li benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni u l-gvernijiet lokali u 
reġjonali jiġu mħarrġa dwar kif għandhom 
jittrattaw il-leġiżlazzjoni kumplessa 
Ewropea u nazzjonali li għandha l-għan li 
tipproteġi n-natura u żżid l-għarfien dwar l-
importanza tat-telf tal-bijodiversità;
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Or. ro

Emenda 17
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

4. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu promossi l-
infrastrutturi ħodor u l-ekoinnovazzjoni 
sabiex tinħoloq ekonomija aktar ekoloġika; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-istudju dwar l-Ekonomiji tal-Ekosistemi 
u l-Bijodiversità (TEEB), minħabba li dan 
l-istudju huwa maħsub bħala għodda ta’ 
konsulenza utli għal dawk li jfasslu l-
politika, għall-amministraturi u għall-
maniġers li joperaw kemm f’livell lokali 
kif ukoll f’livell reġjonali; jenfasizza l-
bżonn li benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni u l-gvernijiet lokali u 
reġjonali jiġu mħarrġa dwar kif għandhom 
jittrattaw il-leġiżlazzjoni kumplessa 
Ewropea u nazzjonali li għandha l-għan li 
tipproteġi n-natura u żżid l-għarfien dwar l-
importanza tat-telf tal-bijodiversità;

4. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu promossi l-
infrastrutturi ħodor u l-ekoinnovazzjoni 
sabiex tinħoloq ekonomija aktar ekoloġika; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-istudju dwar l-Ekonomiji tal-Ekosistemi 
u l-Bijodiversità (TEEB), minħabba li dan 
l-istudju huwa maħsub bħala għodda ta’ 
konsulenza utli għal dawk li jfasslu l-
politika, għall-amministraturi u għall-
maniġers li joperaw kemm f’livell lokali 
kif ukoll f’livell reġjonali; jenfasizza l-
bżonn li benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni u l-gvernijiet lokali u 
reġjonali jiġu mħarrġa dwar kif għandhom 
jittrattaw il-leġiżlazzjoni kumplessa 
Ewropea u nazzjonali li għandha l-għan li 
tipproteġi n-natura u żżid l-għarfien dwar l-
importanza tat-telf tal-bijodiversità;
jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi 
mekkaniżmi ta’ assistenza teknika biex 
tippromwovi l-għarfien fil-livell reġjonali 
u lokali dwar il-problemi marbutin mal-
implimentazzjoni;

Or. mt

Emenda 18
Petru Constantin Luhan

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

4a. Jirrikonoxxi l-importanza ta’ xiri 
ekoloġiku u jemmen li aktar attenzjoni 
għandha tiġi ffokata fuq l-użu tiegħu, 
b’mod speċjali mill-awtoritajiet pubbliċi li 
jirċievu fondi tal-UE; jirrakkomanda li l-
awtoritajiet responsabbli mis-sistemi ta’ 
amministrazzjoni u kontroll maħluqa fl-
Istati Membri biex jamministraw fondi 
strutturali u ta' koeżjoni jappoġġjaw 
proġetti li jipprovdu għal dawn il-
proċeduri;

Or. ro

Emenda 19
Giommaria Uggias

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 bis (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4 bis. jenfasizza r-rwol importanti li jista’ 
jkollhom il-politiki reġjonali fil-isfruttar u 
salvagwardjar tal-bijodiversità u jistieden 
lill-Kunsill u l-Istati Membri jaddottaw il-
proposta tar-regolament approvata mill-
Parlament Ewropew li “jimmodifika d-
Direttiva 2001/18/KE fir-rigward il-
possibilità għall-Istati Membri li jillimitaw 
u jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OĠM 
fuq it-territorju tagħhom”;

Or. it

Emenda 20
Ramona Nicole Mănescu

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

4 a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jipprovdu appoġġ u gwida dwar 
sħubijiet ta’ bijodiversità sabiex tiżdied il-
kuxjenza u jiddeterminaw aktar l-
imsieħba possibbli biex jaħdmu fuq 
kwestjonijiet tal-bijodiversità permezz ta’ 
azzjoni pożittiva;

Or. mt

Emenda 21
Michail Tremopoulos

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

5. Jitlob koerenza politika aħjar u 
protezzjoni mtejba kontra t-tibdil fil-klima 
u l-ambjent fl-istrumenti ta’ finanzjament 
tal-UE, b’mod partikolari l-Fondi 
Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni, sabiex 
jitwettqu l-għanijiet tal-Bijodiversità 2020 
u tal-UE 2020;

5. Jitlob koerenza politika aħjar u 
protezzjoni mtejba kontra t-tibdil fil-klima 
u l-ambjent fl-istrumenti ta’ finanzjament 
tal-UE, b’mod partikolari l-Fondi 
Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni, sabiex 
jitwettqu l-għanijiet tal-Bijodiversità 2020 
u tal-UE 2020; iqis, għalhekk, li l-
allokazzjoni xierqa ta’ finanzjament hija 
inevitabbli;

Or. mt

Emenda 22
Maurice Ponga

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob koerenza politika aħjar u 
protezzjoni mtejba kontra t-tibdil fil-klima 
u l-ambjent fl-istrumenti ta’ finanzjament 
tal-UE, b’mod partikolari l-Fondi 
Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni, sabiex 
jitwettqu l-għanijiet tal-Bijodiversità 2020 
u tal-UE 2020;

5. Jitlob koerenza politika aħjar u 
protezzjoni mtejba kontra t-tibdil fil-klima 
u l-ambjent fl-istrumenti ta’ finanzjament 
tal-UE, b’mod partikolari l-Fondi 
Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni, sabiex 
jitwettqu l-għanijiet tal-Bijodiversità 2020 
u tal-UE 2020; jitlob, barra minn hekk, is-
sostenibbiltà tal-azzjoni preparatorja 
BEST li tippermetti finanzjament b’mod 
rilevanti tal-protezzjoni tal-bijodiversità u 
s-servizzi ekosistemiċi tar-reġjuni ekstra-
Ewropej (ORs u OCTs);

Or. fr

Emenda 23
Erminia Mazzoni

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

5. Jitlob koerenza politika aħjar u 
protezzjoni mtejba kontra t-tibdil fil-klima 
u l-ambjent fl-istrumenti ta’ finanzjament 
tal-UE, b’mod partikolari l-Fondi 
Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni, sabiex 
jitwettqu l-għanijiet tal-Bijodiversità 2020 
u tal-UE 2020;

5. Jitlob koerenza politika aħjar u 
protezzjoni mtejba kontra t-tibdil fil-klima 
u l-ambjent fl-istrumenti ta’ finanzjament 
tal-UE, b’mod partikolari l-Fondi 
Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni, sabiex 
jitwettqu l-għanijiet tal-Bijodiversità 2020 
u tal-UE 2020; barra minn hekk, 
jenfasizza wkoll il-possibbiltà ta’ sinerġiji 
bejn il-fondi strutturali u l-fondi agrikoli 
Ewropej għall-iżvilupp rurali, il-
programm LIFE+ u l-programm ta’ qafas 
R&Ż. Għall-finijiet tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss, iħeġġeġ li jkun 
hemm koordinazzjoni effettiva bejn il-5 
fondi CSF sabiex jiġi żgurat it-twassil 
aħjar tal-mira ta’ tkabbir sostenibbli tal-
Unjoni;

Or. mt
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Emenda 24
Michail Tremopoulos

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

5 a. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni 
biex tinvesti fil-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità skont il-Fond ta’ Koeżjoni 
fil-perjodu ta’ finanzjament 2014-2020; 
jirrakkomanda wkoll li tikkunsidra l-
potenzjal ta’ Natura 2000 għall-ekonomiji 
lokali u s-swieq tax-xogħol; 

Or. mt

Emenda 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 а (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Isejjaħ għal użu aktar effettiv u 
koordinat tal-fondi pprovduti mill-
istrumenti ta’ politika ta’ koeżjoni u l-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR) għall-ħarsien 
ambjentali, il-bijodiversità u l-proġetti 
marbutin mal-klima, inkluż, fejn 
neċessarju, permezz tal-għoti ta' appoġġ 
tekniku addizzjonali;

Or. bg

Emenda 26
Vasilica Viorica Dăncilă
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Iqis li huwa neċessarju li jsiru 
kampanji ta’ għarfien u informazzjoni 
dwar il-bijodiversità immirati lejn l-etajiet 
u l-kategoriji soċjali kollha; u lejn l-
awtoritajiet lokali u reġjonali; huwa tal-
opinjoni li l-programmi ta’ taħriġ 
edukattivi u professjonali, u dawk 
maħsuba għas-setturi relatati, għandhom 
jiffokaw aktar mill-qrib fuq il-ħarsien tal-
bijodiversità.

Or. ro

Emenda 27
Michail Tremopoulos

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

6. Jappoġġja l-użu ta’ Valutazzjonijiet tal-
Impatt Ambjentali (EIAs), ta’ 
Valutazzjonijiet tal-Impatt għas-
Sostenibbiltà (SIAs), ta’ Valutazzjonijiet 
Ambjentali Strateġiċi (SEAs) u ta’ 
strumenti oħra sabiex jittieħed kont tat-telf 
tal-bijodiversità u tal-effetti tat-tibdil fil-
klima fit-teħid ta’ deċiżjonijiet reġjonali u 
lokali; jirrimarka li r-reġjuni kollha jgawdu 
minn proġetti li jirrikonoxxu l-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima u l-protezzjoni kontra t-
telf tal-bijodiversità, inklużi r-reġjuni li 
huma inqas żviluppati;   

6. Jappoġġja t-tisħiħ tal-użu ta’ 
Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali 
(EIAs), ta’ Valutazzjonijiet tal-Impatt 
għas-Sostenibbiltà (SIAs), ta’ 
Valutazzjonijiet Ambjentali Strateġiċi 
(SEAs) u ta’ strumenti oħra sabiex jittieħed 
kont tat-telf tal-bijodiversità u tal-effetti 
tat-tibdil fil-klima fit-teħid ta’ deċiżjonijiet 
reġjonali u lokali; jirrimarka li r-reġjuni 
kollha jgawdu minn proġetti li jirrikonoxxu 
l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
protezzjoni kontra t-telf tal-bijodiversità, 
inklużi r-reġjuni li huma inqas żviluppati;   

Or. mt
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Emenda 28
Nuno Teixeira

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jappoġġja l-użu ta’ Valutazzjonijiet tal-
Impatt Ambjentali (EIAs), ta’ 
Valutazzjonijiet tal-Impatt għas-
Sostenibbiltà (SIAs), ta’ 
Valutazzjonijiet Ambjentali Strateġiċi 
(SEAs) u ta’ strumenti oħra sabiex 
jittieħed kont tat-telf tal-bijodiversità u 
tal-effetti tat-tibdil fil-klima fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet reġjonali u lokali; 
jirrimarka li r-reġjuni kollha jgawdu 
minn proġetti li jirrikonoxxu l-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
protezzjoni kontra t-telf tal-
bijodiversità, inklużi r-reġjuni li huma 
inqas żviluppati;

6. Jappoġġja l-użu ta’ Valutazzjonijiet tal-
Impatt Ambjentali (EIAs), ta’ 
Valutazzjonijiet tal-Impatt għas-
Sostenibbiltà (SIAs), ta’ 
Valutazzjonijiet Ambjentali Strateġiċi 
(SEAs) u ta’ strumenti oħra sabiex 
jittieħed kont tat-telf tal-bijodiversità u 
tal-effetti tat-tibdil fil-klima fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet reġjonali u lokali; 
jirrimarka li r-reġjuni kollha jgawdu 
minn proġetti li jirrikonoxxu l-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
protezzjoni kontra t-telf tal-
bijodiversità, inklużi r-reġjuni li huma 
inqas żviluppati, fejn importanza 
strateġika partikolari għandha tkun 
marbuta mar-reġjuni l-aktar 
periferiċi, minħabba li dawn jospitaw 
aktar speċi endemiċi mill-kontinent 
kollu Ewropew;

Or. pt

Emenda 29
Patrice Tirolien

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6 a. Ifakkar li 80% tal-bijodiversità 
Ewropea tinstab fl-ibgħad r-reġjuni; 
jixtieq li jissaħħu l-għodod speċifiċi 
maħsuba għas-salvagwardja u għall-
protezzjoni tal-bijodiversità f’dawn it-
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territorji, b’mod partikolari l-proġett 
pilota BEST tal-Parlament Ewropew mill-
2010;

Or. fr

Emenda 30
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jirrikonoxxi l-ħidma li saret mis-settur 
volontarju u komunitarju favur il-
ħarsien tal-bijodiversità u l-valur u l-
għarfien ta’ dan is-settur, u jitlob lill-
gvernijiet reġjonali u lokali biex 
jinvolvu lil dawn il-gruppi fl-ippjanar 
ta’ proġetti u fil-konsultazzjoni 
dwarhom;

7. Jirrikonoxxi l-ħidma li saret mis-settur 
volontarju u komunitarju favur il-
ħarsien tal-bijodiversità u l-valur u l-
għarfien ta’ dan is-settur, u jitlob lill-
gvernijiet reġjonali u lokali biex 
jinvolvu lil dawn il-gruppi fl-ippjanar 
ta’ proġetti u fil-konsultazzjoni 
dwarhom billi jistabbilixxu sħubijiet 
bejn l-awtoritajiet, is-settur privat u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi;

Or. ro

Emenda 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 а (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza l-bżonn ta’ kooperazzjoni 
aktar mill-qrib bejn l-awtoritajiet 
Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali fir-
rigward tal-ħarsien tal-bijodiversità u r-
riżorsi naturali, u jikkunsidra li użu aktar 
estensiv tal-ambitu ta’ kooperazzjoni 
territorjali u skambji ta' informazzjoni, 
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esperjenza u prattika tajba għandhom 
jikkontribwixxu b’mod sinifikattiv biex 
jintlaħaq dak l-għan. Jinnota li l-
inklużjoni ta’ prijoritajiet marbutin mal-
bijodiversità fil-makrostrateġiji reġjonali 
hija pass importanti lejn ir-restawr u l-
ħarsien tal-bijodiversità.

Or. bg


