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Emenda 26
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Minħabba li l-effetti ta' ħsara għall-
ambjent u l-klima ta' spiss jirriżultaw 
mill-attivitajiet ta' pajjiżi fil-viċinanza tal-
UE, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari għall-fruntieri esterni u r-
reġjuni l-aktar imbiegħda tagħha sabiex 
jiġu żgurati l-garanziji strateġiċi 
neċessarji u tiġi evitata l-ħsara għall-
ambjent;

Or. ro

Emenda 27
Nikos Chrysogelos

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 

(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 
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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.

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 LIFE, il-kooperazzjoni 
bejn fondi oħra tal-Unjoni u l-Proġetti 
Integrati għandha tkun espliċitament 
prevista fir-Regolament (UE) Nru.../… 
[CPR]. Għandhom jitwaqqfu 
arranġamenti speċifiċi biex tiġi stabbilita 
kooperazzjoni fi stadju bikri, sabiex il-
vantaġġi tal-Proġetti Integrati jitqiesu 
matul it-tħejjija tal-kuntratti ta' sħubija u 
l-programmi operattivi jew il-programmi 
dwar l-iżvilupp rurali. 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.

Or. en

Emenda 28
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-twaqqif u t-treġġigħ lura tat-telf tal-
bijodiversità u t-titjib fl-effiċjenza fl-użu 
tar-riżorsi, flimkien mal-indirizzar tal-
preokkupazzjonijiet b'rabta mal-ambjent u 
s-saħħa, jibqgħu l-isfidi ewlenin għall-

(11) It-twaqqif u t-treġġigħ lura tat-telf tal-
bijodiversità u t-titjib fl-effiċjenza fl-użu 
tar-riżorsi, flimkien mal-indirizzar tal-
preokkupazzjonijiet b'rabta mal-ambjent u 
s-saħħa, jibqgħu l-isfidi ewlenin għall-
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Unjoni. Dawn l-isfidi jeħtieġu sforzi ikbar 
fil-livell tal-Unjoni biex jiġu pprovduti 
soluzzjonijiet u l-aħjar prattiki li jgħinu 
jinkisbu l-miri tal-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Ewropa 2020: strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv "(minn hawn 'il quddiem "L-
Istrateġija Ewropa 2020"). Barra minn 
hekk, governanza mtejba, partikolarment 
permezz tas-sensibilizzazzjoni u l-
involviment tal-partijiet konċernati, hija 
essenzjali għall-ilħuq tal-objettivi 
ambjentali. Għalhekk is-sottoprogramm 
għall-Ambjent għandu jkollu tliet oqsma 
prijoritarji għall-azzjoni: Ambjent u 
Effiċjenza fir-Riżorsi, Bijodiversità, u
Governanza Ambjentali u Informazzjoni. 
Ghandu jkun possibbli għall-proġetti 
ffinanzjati mill-Programm LIFE li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi ta' iktar minn wieħed minn dawn 
l-oqsma prijoritarji u li jinvolvu l-
parteċipazzjoni ta' iktar minn Stat Membru 
wieħed.

Unjoni. Dawn l-isfidi jeħtieġu sforzi ikbar 
fil-livell tal-Unjoni biex jiġu pprovduti 
soluzzjonijiet u l-aħjar prattiki li jgħinu 
jinkisbu l-miri tal-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Ewropa 2020: strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv "(minn hawn 'il quddiem "L-
Istrateġija Ewropa 2020"). Barra minn 
hekk, governanza mtejba, partikolarment 
permezz tas-sensibilizzazzjoni u l-
involviment tal-partijiet konċernati, hija 
essenzjali għall-ilħuq tal-objettivi 
ambjentali. Biex jintlaħqu dawn l-
objettivi, l-Unjoni – filwaqt li tirrikonoxxi 
l-importanza fundamentali tal-
konservazzjoni tal-bijodiversità fir-reġjuni 
l-aktar imbiegħda – għandha tafferma l-
iskema volontarja għall-promozzjoni tal-
konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-
bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistema fit-
territorji tar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
tal-UE u l-pajjiżi u t-territorji extra-
Ewropej (BEST) f'dawk ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 TFUE li għalihom ma 
tapplikax il-leġiżlazzjoni tal-ħarsien tal-
ambjent tal-UE (Direttivi 92/43/KE u 
2009/147/KE), b'hekk tieħu tagħlima mill-
esperjenza akkwistata permezz tal-politika 
tal-konservazzjoni tan-natura tal-UE u 
b'mod partikolari Natura 2020. Għalhekk 
is-sottoprogramm għall-Ambjent għandu 
jkollu erba' oqsma prijoritarji għall-
azzjoni: Ambjent u Effiċjenza fir-Riżorsi, 
Bijodiversità, Governanza Ambjentali u 
Informazzjoni, u BEST fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda. Għandu jkun possibbli għall-
proġetti ffinanzjati mill-Programm LIFE li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi ta' iktar minn wieħed minn dawn 
l-oqsma prijoritarji u li jinvolvu l-
parteċipazzjoni ta' iktar minn Stat Membru 
wieħed.

Or. fr
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Emenda 29
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Premessa 13

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 għall-ħtiġijiet annwali 
ta’ finanzjament għan-network 
Natura 2000 għandu jitqies u jkun 
determinat fil-kuntest tal-ispejjeż tal-
bijodiversità b’kopertura li tiġi minn fondi 
oħra tal-Unjoni. Fir-riżoluzzjoni tiegħu 
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tal-20 ta’ April 2012 dwar l-assigurazzjoni 
ta’ ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: 
strateġija tal-UE għall-bijodiversità għall-
2020 il-Parlament Ewropew stieden lill-
Kummisjoni u l-Istati Membri jiżguraw li 
tal-anqas EUR 5 800 miljun kull sena 
huma provduti permezz ta’ finanzjament 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri u li l-
finazjament adegwat jitqiegħed għad-
dispożizzjoni permezz ta’ diversi fondi tal-
Unjoni (pereżempju l-fondi PAK, il-Fond 
Ewropew Marittimu u tas-Sajd, il-Fondi 
ta’ Koeżjoni u l-fond LIFE+ imsaħħaħ), 
b’koordinament u koerenza aħjar bejn 
dawn il-fondi, inter alia permezz tal-
kunċett tal-Proġetti Integrati, filwaqt li 
b’hekk titjieb it-trasparenza għar-reġjuni 
differenti li jirċievu l-fondi tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 30
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-
Unjoni jikkostitwixxu riżerva unika għal 
firxa ta' speċi u ekosistemi ta' importanza 
kbira f'termini ta' konservazzjoni tal-
bijodiversità fil-livelli Ewropew u dinji. Ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda, flimkien mal-
pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej, jilqgħu 
fihom aktar speċi ta' annimali u pjanti 
indiġeni milli l-kontinent sħiħ tal-Ewropa. 
Barra minn hekk, minħabba li r-reġjuni l-
aktar imbiegħda Franċiżi huma esklużi 
min-Natura 2000 għax id-
Direttivi 92/43/KE u 2009/147/KE ma 
jqisux, jew jelenkaw, il-fawna, il-flora jew 
il-ħabitats tagħhom; billi jitqies il-
"Messaġġ mill-Gżira ta' Reunion" ta' 
Lulju 2008; u b'konformità mal-
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konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
10 ta' Diċembru 2011, li jinkoraġġixxu 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu approċċ komuni fil-qasam 
tal-konservazzjoni tan-natura fit-territorju 
kollu tal-Unjoni, inkluż fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u fil-pajjiżi u t-territorji extra-
Ewropej tal-Istati Membri, kif ukoll mal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea bl-isem 'L-assigurazzjoni ta' 
ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: 
strateġija tal-bijodiversità tal-UE għall-
2020', li fiha l-Kummissjoni fittxet li 
tespandi u tħeġġeġ l-inizjattiva BEST, dan 
ir-Regolament għandu, bħala parti mis-
sottoprogramm tagħha għall-Ambjent, 
ipoġġi bħala qasam ta' prijorità speċifika 
li għadha għaddejja l-bijodiversità u s-
servizzi tal-ekosistema fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 TFUE, b'hekk tiġi 
kkonsolidata l-azzjoni preparatorja BEST 
li tniedet fl-2011 u qed tirriżulta ta' 
suċċess kbir.

Or. fr

Emenda 31
Nikos Chrysogelos

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-forestrijais-sistemi tan-
negozjar tal-emissjonijiet, l-isforzi tal-
Istati Membri biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-qbid u l-

(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 billi 
jippromwovi s-sinerġiji ma’ objettivi 
ambjentali oħra, bħall-bijodiversità fl-
oqsma tal-monitoraġġ u r-rapportar tal-
gassijiet b'effett ta' serra, l-użu tal-art, il-
bidla fl-użu tal-art u l-forestrija, il-
konservazzjoni ta' postijiet naturali għall-



AM\906461MT.doc 9/31 PE492.633v01-00

MT

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

assorbiment tal-karbonju, approċċi favur 
l-ekosistemi fl-iżvilupp tal-enerġija
rinovabbli, l-effiċjenza enerġetika, it-
trasport u l-fjuwils, il-protezzjoni tas-saff 
tal-ożonu u l-gassijiet fluworinati.

Or. en

Emenda 32
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 33
Nikos Chrysogelos
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tittejjeb l-implementazzjoni 
tal-politika ambjentali u klimatika u 
tittejjeb l-integrazzjoni tal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali f'politiki oħra, il-
Programm LIFE għandu jippromwovi 
proġetti li jappoġġaw approċċi integrati 
lejn l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni u 
politika ambjentali u klimatika. Għas-
sottoprogramm Ambjent, dawk il-proġetti 
għandhom jiffokaw primarjament fuq l-
implementazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Bijodiversità sal-2020, b'attenzjoni 
partikolari għall-immaniġjar u l-
konsolidazzjoni effikaċi tan-netwerk 
Natura2000 stabbilit bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE permezz tal-
implementazzjoni tal-Oqfsa ta’ Azzjoni 
Prijoritizzata prevista fl-Artikolu 8 tal-
istess Direttiva, tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2000 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, u l-leġiżlazzjoni tal-Iskart 
u l-Arja. Dawk il-proġetti filwaqt li 
jiffokaw fuq it-temi identifikati ser ikunu 
mekkaniżmu ta’ eżekuzzjoni bi skopijiet 
diversi (eż. bil-mira ta' benefiċċji 
ambjentali u l-bini tal-kapaċità) li 
jippermetti biex jintlaħqu riżultati f'oqsma 
oħra ta' politika, partikolarment id-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (id-Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija tal-Ambjent 
Marin) . Dawk it-tipi ta' proġetti jistgħu 
jkunu kkunsidrati f’oqsma ambjentali oħra. 
Għas-sottoprogramm għall-Azzjoni 
Klimatika, dawk il-proġetti għandhom 
jiffokaw partikolarment fuq l-istrateġiji u l-
pjanijiet ta' azzjoni ta’ mitigazzjoni u ta' 

(21) Sabiex tittejjeb l-implementazzjoni 
tal-politika ambjentali u klimatika u 
tittejjeb l-integrazzjoni tal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali f'politiki oħra, il-
Programm LIFE għandu jippromwovi 
proġetti li jappoġġaw approċċi integrati 
lejn l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni u 
politika ambjentali u klimatika. Għas-
sottoprogramm Ambjent, dawk il-proġetti 
għandhom jiffokaw primarjament fuq l-
implementazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Bijodiversità sal-2020, b'attenzjoni 
partikolari għall-immaniġjar u l-
konsolidazzjoni effikaċi tan-netwerk 
Natura2000 stabbilit bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE permezz tal-
implementazzjoni tal-Oqfsa ta’ Azzjoni 
Prijoritizzata prevista fl-Artikolu 8 tal-
istess Direttiva, tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2000 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, u l-leġiżlazzjoni tal-Iskart 
u l-Arja. Dawk il-proġetti filwaqt li 
jiffokaw fuq it-temi identifikati ser ikunu 
mekkaniżmu ta’ eżekuzzjoni bi skopijiet 
diversi (eż. bil-mira ta' benefiċċji 
ambjentali u l-bini tal-kapaċità) li 
jippermetti biex jintlaħqu riżultati f'oqsma 
oħra ta' politika, partikolarment id-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (id-Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija tal-Ambjent 
Marin) . Dawk it-tipi ta' proġetti jistgħu 
jkunu kkunsidrati f’oqsma ambjentali oħra. 
Għas-sottoprogramm għall-Azzjoni 
Klimatika, dawk il-proġetti għandhom 
jiffokaw partikolarment fuq l-istrateġiji u l-
pjanijiet ta' azzjoni ta’ mitigazzjoni u ta' 
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adattament għall-bidla klimatika. Dawk it-
tipi ta’proġetti għandhom jappoġġaw biss 
sensiela ta' attivitajiet u miżuri speċifiċi, 
waqt li attivitajiet oħra li jikkomplementaw 
dawk inklużi fil-proġett għandhom jiġu 
sostnuti minn programmi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni, kif ukoll minn fondi 
nazzjonali, reġjonali u mis-settur privat. 
Finanzjament mill-Programm LIFE għandu 
jisfrutta s-sinerġiji u jiżgura konsistenza 
bejn sorsi differenti ta’ finanzjament mill-
Unjoni billi jipprovdi attenzjoni strateġika 
ambjentali u klimatika.

adattament għall-bidla klimatika. Dawk it-
tipi ta’proġetti għandhom jappoġġaw biss 
sensiela ta' attivitajiet u miżuri speċifiċi, 
waqt li attivitajiet oħra li jikkomplementaw 
dawk inklużi fil-proġett għandhom jiġu 
sostnuti minn programmi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni, kif ukoll minn fondi 
nazzjonali, reġjonali u mis-settur privat. 
Finanzjament mill-Programm LIFE għandu 
jisfrutta s-sinerġiji u jiżgura konsistenza 
bejn sorsi differenti ta’ finanzjament mill-
Unjoni billi jipprovdi attenzjoni strateġika 
ambjentali u klimatika. Il-Proġetti 
Integrati se jibbenefikaw minn fondi oħra 
billi jżidu l-kapaċità ta’ assorbiment tal-
infiq relatat mal-ambjent u mal-klima. 
Minħabba n-novità u n-nuqqas ta’ 
esperjenza wiesgħa mal-approċċ ‘Proġett 
Integrat’, il-partijiet interessati 
għandhom, jekk ikun meħtieġ, jiġu 
appoġġati permezz ta’ żieda fir-rata ta’ 
kofinanzjament u assistenza teknika fil-
fażi ta’ tħejjija. Minbarra dan, il-fażi tal-
applikazzjoni għandha titħaffef permezz 
ta’proċedura ta’ selezzjoni f’żewġ passi. 
Jeħtieġ li jkunu ffaċilitati l-iskambji 
rigward l-approċċi integrati li ġew 
magħżula, filwaqt li jiġu involuti s-setturi 
amministrattivi kompetenti u l-partijiet 
interessati. L-esperjenza tal-ewwel snin 
tal-ipprogrammar wriet li l-fatturi li 
jiddeterminaw l-aħjar funzjonament u s-
suċċess tal-Proġetti Integrati għandhom 
ikunu analizzati. Abbażi ta’ din l-analiżi u 
tal-fondi disponibbli, jistgħu jiġu inklużi 
setturi ġodda fl-ambitu tal-applikazzjoni 
tal-Proġetti Integrati.

Or. en

Emenda 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Il-kumpens tal-VAT huwa 
importanti bħala mezz li bih jiġi żgurat li 
l-entitajiet b'riżorsi finanzjarji 
relattivament limitati, bħall-NGOs u l-
korpi lokali u reġjonali, għandhom ikunu 
wkoll kapaċi jimplimentaw il-proġetti 
LIFE.

Or. lt

Emenda 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex jiġi żgurat l-aħjar użu possibbli 
tal-fondi tal-Unjoni u biex jiġi żgurat valur 
miżjud Ewropew, is-setgħa li jiġu adottati 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jiġu ddelegati lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-kriterji tal-eliġibilità għas-
selezzjoni tal-proġetti, tal-kriterji għall-
applikazzjoni ta' bilanċ ġeografiku għal 
“Proġetti Integrati”, u tal-indikaturi tal-
prestazzjoni applikabbli għal prijoritajiet 
tematiċi speċifiċi. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Il-Kummissjoni, fil-preparazzjoni u 
t-tfassil tal-atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

(30) Sabiex jiġi żgurat l-aħjar użu possibbli 
tal-fondi tal-Unjoni u biex jiġi żgurat valur 
miżjud Ewropew, is-setgħa li jiġu adottati 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jiġu ddelegati lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-kriterji tal-eliġibilità għas-
selezzjoni tal-proġetti, tal-kriterji għall-
applikazzjoni ta' bilanċ ġeografiku għal 
“Proġetti Integrati”, u tal-indikaturi tal-
prestazzjoni applikabbli għal prijoritajiet 
tematiċi speċifiċi. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Il-Kummissjoni, fil-preparazzjoni u 
t-tfassil tal-atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Madankollu, atti 
delegati għandhom ikunu adottati biss 
meta jkun xieraq, li jissalvagwardjaw id-
dritt tal-Parlament Ewropew li 
joġġezzjona għall-miżuri adottati mill-
Kummissjoni.
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Or. en

Emenda 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “proġetti pilota” tfisser proġetti li 
japplikaw teknika jew metodu li ma jkunux 
ġew applikati jew ittestjati qabel, jew xi 
mkien ieħor, u li joffru vantaġġi potenzjali 
ambjentali jew klimatiċi meta mqabbla 
mal-aħjar prassi kurrenti;

(a) “proġetti pilota” tfisser proġetti li 
japplikaw teknika jew metodu li ma jkunux 
ġew applikati jew ittestjati qabel, jew xi 
mkien ieħor, u li joffru vantaġġi potenzjali 
ambjentali jew klimatiċi meta mqabbla 
mal-aħjar prassi kurrenti u li 
sussegwentement jistgħu jiġu applikati 
fuq skala akbar għal sitwazzjonijiet simili;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tal-proġetti pilota jistgħu jservu bħala eżempju li jrid jissegwa minn awtoritajiet 
lokali u reġjonali oħra jew għal proġetti ta' kooperazzjoni transkonfinali.

Emenda 37
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) “proġetti integrati” tfisser proġetti li 
jimplementaw b'mod sostenibbli, fuq skala 
territorjali kbira, partikolarment, reġjonali, 
multireġjonali jew nazzjonali, strateġiji jew 
pjanijiet ta’ azzjoni ambjentali jew 
klimatiċi meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
ambjentali jew klimatika tal-Unjoni, jew 
skont atti oħra tal-Unjoni jew żviluppati 

(d) “proġetti integrati” tfisser proġetti li 
jimplementaw b'mod sostenibbli, fuq skala 
territorjali kbira, partikolarment, reġjonali, 
multireġjonali jew nazzjonali, strateġiji jew 
pjanijiet ta’ azzjoni ambjentali jew 
klimatiċi meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
ambjentali jew klimatika tal-Unjoni, jew 
skont atti oħra tal-Unjoni jew żviluppati 
mill-awtoritajiet tal-Istati Membri; Tali 
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mill-awtoritajiet tal-Istati Membri; proġetti jimmiraw biex jintegraw il-
politika ambjentali u klimatika f’politiki 
oħra, speċjalment billi jippromwovu l-
mobilizzazzjoni koordinata ta’ fondi oħra 
tal-Unjoni, nazzjonali u privati biex 
jintlaħqu l-objettivi ambjentali jew 
klimatiċi u biex jaffrontaw l-isfidi ewlenin 
tal-implementazzjoni;

Or. en

Emenda 38
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi fil-
Programm LIFE

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

Or. fr

Emenda 39
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 40
Maurice Ponga
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej 
imsemmija fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2001/822/KE tas-27 ta' Novembru 2011 
dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej mal-Komunità 
Ewropea kif emendata mid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2007/249/KE tad-
19 ta' Marzu 2007;
(Is-Sur Ponga jixtieq li l-emenda tiegħu 
ssir il-punt (a) il-ġdid).

Or. fr

Emenda 41
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 42
Nikos Chrysogelos

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). (Ir-Regolament 
QSK).

3. Skont ir-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, bi sforz attiv u miftiehem,
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 u proċeduri 
armonizzati, partikolarment fil-kuntest ta' 
Proġetti Integrati msemmija fl-Artikolu 18, 
punt (d) u wkoll permezz tat-twaqqif ta’ 
Oqfsa ta’ Azzjoni ta’ Prijorità msemmija 
fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 92/43/KEE, 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). (Ir-Regolament 
QSK).

Or. en

Emenda 43
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-sottoprogramm għall-Ambjent għandu 
jkollu tliet oqsma prijoritarji:

1. Is-sottoprogramm għall-Ambjent għandu 
jkollu erba' oqsma prijoritarji:

Or. fr

Emenda 44
Younous Omarjee
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Il-Bijodiversità u s-Servizzi tal-
Ekosistema fir-Reġjuni l-Aktar Imbiegħda 
tal-Unjoni

Or. fr

Emenda 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jippromwovi s-sensibilizzazzjoni 
dwar kwistjonijiet ambjentali, inkluż il-
ġenerazzjoni tal-appoġġ pubbliku u tal-
partijiet konċernati għat-tfassil tal-politika 
tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent, u 
jippromwovi l-edukazzjoni għall-iżvilupp 
sostenibbli;

(a) biex titnieda kampanja tal-
informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni dwar 
kwistjonijiet ambjentali, inkluż il-
ġenerazzjoni tal-appoġġ pubbliku u tal-
partijiet konċernati għat-tfassil tal-politika 
tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent, u 
jippromwovi l-edukazzjoni għall-iżvilupp 
sostenibbli;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għall-pubbliku għandha żżid is-sensibilizzazzjoni tal-programm u tiżgura l-
konsistenza tagħha ma' azzjonijiet oħra tal-UE.

Emenda 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex jappoġġa l-komunikazzjoni, l-
immaniġġjar u d-disseminazzjoni ta' 
informazzjoni fil-qasam tal-ambjent, u biex 
jiffaċilita l-kondiviżjoni tal-għarfien dwar 
soluzzjonijiet u prattika ambjentali ta’ 
suċċess, inkluż bl-iżvilupp ta’ pjattaformi 
għall-kooperazzjoni bejn il-partijiet 
konċernati, u taħriġ;

(b) biex jappoġġa l-komunikazzjoni, l-
immaniġġjar u d-disseminazzjoni ta' 
informazzjoni fil-qasam tal-ambjent, u biex 
jiffaċilita l-kondiviżjoni tal-għarfien dwar 
soluzzjonijiet u prattika ambjentali ta’ 
suċċess, inkluż bl-iżvilupp ta’ pjattaformi 
għall-kooperazzjoni bejn il-partijiet 
konċernati, u taħriġ, maħsuba għall-
kategorija tal-gruppi tal-età kollha u l-
kategoriji ekonomiċi u soċjali;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, indipendentement mil-livell tagħhom ta' struzzjoni jew l-età 
tagħhom għandha tgħin biex jitjieb l-għarfien ta' dan il-programm u tiżdied il-parteċipazzjoni 
fl-inizjattivi tiegħu.

.

Emenda 47
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex jappoġġa l-komunikazzjoni, l-
immaniġġjar u d-disseminazzjoni ta' 
informazzjoni fil-qasam tal-ambjent, u biex 
jiffaċilita l-kondiviżjoni tal-għarfien dwar 
soluzzjonijiet u prattika ambjentali ta’ 
suċċess, inkluż bl-iżvilupp ta’ pjattaformi 
għall-kooperazzjoni bejn il-partijiet 
konċernati, u taħriġ;

(b) biex jappoġġa l-komunikazzjoni, l-
immaniġġjar u d-disseminazzjoni ta' 
informazzjoni fil-qasam tal-ambjent, u biex 
jiffaċilita l-kondiviżjoni tal-għarfien dwar 
soluzzjonijiet u prattika ambjentali ta’ 
suċċess, inkluż bl-iżvilupp ta’ pjattaformi 
għall-kooperazzjoni reġjonali bejn il-
partijiet konċernati, u taħriġ;

Or. ro
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Emenda 48
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex jippromwovi u jikkontribwixxi 
favur konformità aktar effettiva mal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni u l-
infurzar tagħha, partikolarment bil-
promozzjoni tal-iżvilupp u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prassi u approċċi 
ta' politika;

(c) biex jippromwovi u jikkontribwixxi 
favur konformità aktar effettiva mal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni u l-
infurzar tagħha, partikolarment bil-
promozzjoni tal-iżvilupp u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prassi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemnm l-ebda suspett ta' sussidjar politiku bil-fondi LIFE.

Emenda 49
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex jippromwovi governanza 
ambjentali aħjar, billi jitwessa' l-
involviment tal-partijiet konċernati, inkluż 
dak ta' NGOs, fil-konsultazzjoni u l-
implementazzjoni tal-politika.

(d) biex jippromwovi governanza 
ambjentali aħjar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-NGOs fil-qasam tal-ambjent, ġeneralment għandhom kapaċità tajba biex iżidu r-riżorsi. Il-
fondi LIFE huma limitati ħafna. Il-fondi LIFE għandhom għalhekk ikunu investiti biex titjieb 
l-amministrazzjoni, inkluż dak tal-iffinanzjar strutturali, biex tiġi żgurata implementazzjoni 
effettiva tal-proġetti ambjentali in situ (il-maġġoranza tal-proġetti li ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan minħabba amministrazzjoni fqira).
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Emenda 50
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Objettivi speċifiċi għall-qasam ta' prijorità 

tal-Bijodiversità u s-Servizzi tal-
Ekosistema fir-Reġjuni l-Aktar Imbiegħda 

tal-Unjoni
L-objettivi speċifiċi tas-sottoprogramm 
għall-Ambjent għall-qasam prijoritarju l-
Bijodiversità u s-Servizzi tal-Ekosistema 
fir-Reġjuni l-Aktar Imbiegħda tal-Unjoni 
għandhom b'mod partikolari jkunu:
(a) li jippromwovu t-twaqqif u jħeġġu l-
ġestjoni soda taż-żoni tal-art u tal-baħar 
protetti fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-
Unjoni, filwaqt li jitqiesu ż-żoni protetti 
eżistenti;
(b) li jimmaniġġjaw ir-riżorsi tal-art u 
dawk marini b'mod sostenibbli, b'hekk 
jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-
ħabitats importanti, l-ispeċi u l-
funzjonijiet tal-ekosistema barra miż-żoni 
protetti;
(c) li jtejbu l-konservazzjoni u l-użu 
sostenibbli tal-bijodiversità u s-servizzi 
tal-ekosistema fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-UE:
(i) billi jfittxu li jnaqqsu l-impatt globali 
tat-tibdil fil-klima fuq l-ekosistemi 
permezz ta' kura biex jinżammu sikuri u 
reżiljenti u permezz tal-promozzjoni tal-
infrastuttura ekonoloġika u l-approċċi 
bbażati fuq l-ekosistema biex jittaffew u 
jiġu adattati għat-tibdil fil-klima – li, 
f'ħafna każijiet, joffru firxa ta' vantaġġi;
(ii) billi jippuljaw il-kapaċità fil-livell 
lokali u reġjonali, inkluż f'pajjiżi ġirien, u 
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jħeġġu l-iskambji tal-informazzjoni u l-
prassi tajba fost dawk kollha kkonċernati 
b'mod attiv, inklużi l-korpi amministrattivi 
lokali, is-sidien tal-artijiet, is-settur privat, 
ir-riċerkaturi, is-soċjetà ċivili, eċċ.;
(iii) billi jsaħħu l-programmi eżistenti 
għall-konservazzjoni tan-natura u 
jagħmlu sforzi akbar kemm ġewwa kif 
ukoll barra miż-żoni ta' konservazzjoni;
(iv) billi jespandu l-bażi ta' għarfien u 
jimlew il-lakuni fl-għarfien, b'mod 
partikolari permezz tal-istima tal-valur 
tal-funzjonijiet u s-servizzi tal-ekosistema;
(d) billi jħeġġu u jiffaċilitaw ir-riċerka 
transkonfinali u billi jistudjaw il-
kwistjonijiet tal-ispeċi aljeni invażivi, l-
impatt tat-tibdil fil-klima u l-
implementazzjoni tal-ftehimiet 
internazzjonali relevanti, b'mod 
partikolari l-Konvenzjoni dwar il-
Kummerċ Internazzjonali tal-Ispeċi fil-
Periklu ta' Estinzjoni (CITES) u t-tliet 
konvenzjonijiet ta' Rio (il-Konvenzjoni 
tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika, il-
Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil 
fil-Klima, u l-Konvenzjoni tan-NU għall-
Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni);
(e) jikkompletaw l-iżvilupp ta' 
mekkaniżmi li jħeġġu r-riżorsi, inkluż il-
'pagamenti għas-servizzi tal-ekosistema' 
(PES).

Or. fr

Emenda 51
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jikkontribwixxi għall-
implementazzjoni u l-iżvilupp tal-politika u 

(a) biex jikkontribwixxi għall-
implementazzjoni u l-iżvilupp tal-politika u 
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l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-
mitigazzjoni, inkluż ir-razzjonalizzar 
trasversali tal-oqsma ta’ politika, 
partikolarment bl-iżvilupp, l-ittestjar u d-
dimostrazzjoni ta' approċċi ta’ politika jew 
maniġerjali, l-aħjar prassi u soluzzjonijiet 
għall-mitigazzjoni tal-bidla klimatika;

l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-
mitigazzjoni, inkluż ir-razzjonalizzar 
trasversali tal-oqsma ta’ politika, 
partikolarment billi jiġu appoġġjati s-
sinerġiji ma' objettivi ambjentali oħrajn, 
bħall-bijodiversità, u bl-iżvilupp, l-ittestjar 
u d-dimostrazzjoni ta' approċċi ta’ politika 
jew maniġerjali, l-aħjar prassi u 
soluzzjonijiet għall-mitigazzjoni tal-bidla 
klimatika;

Or. en

Emenda 52
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jikkontribwixxi għall-
implementazzjoni u l-iżvilupp tal-politika u 
l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
adattament, inkluż ir-razzjonalizzar 
trasversali tal-oqsma ta’ politika, 
partikolarment bl-iżvilupp, l-ittestjar u d-
dimostrazzjoni ta' approċċi ta’ politika jew 
maniġerjali, l-aħjar prassi u soluzzjonijiet 
għall-adattament għall-bidla klimatika;

(a) biex jikkontribwixxi għall-
implementazzjoni u l-iżvilupp tal-politika u 
l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-
mitigazzjoni, inkluż ir-razzjonalizzar 
trasversali tal-oqsma ta’ politika, 
partikolarment billi jiġu appoġġjati s-
sinerġiji ma' objettivi ambjentali oħrajn, 
bħall-bijodiversità, u bl-iżvilupp, l-ittestjar 
u d-dimostrazzjoni ta' approċċi ta’ politika 
jew maniġerjali bbażati fuq l-ekosistema, 
l-aħjar prassi u soluzzjonijiet għall-
mitigazzjoni tal-bidla klimatika;

Or. en

Emenda 53
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex itejjeb il-bażi tal-għarfien għall-
iżvilupp, il-valutazzjoni, il-monitoraġġ, l-
evalwazzjoni u l-implementazzjoni ta' 
azzjonijiet u miżuri effikaċi ta’ adattament 
u jtejjeb il-kapaċità li l-għarfien jiġi 
applikat fil-prattika;

(b) biex itejjeb il-bażi tal-għarfien għall-
iżvilupp, il-valutazzjoni, il-monitoraġġ, l-
evalwazzjoni u l-implementazzjoni ta' 
azzjonijiet u miżuri effikaċi ta’ adattament 
ibbażati fuq l-ekosistema u jtejjeb il-
kapaċità li l-għarfien jiġi applikat fil-
prattika;

Or. en

Emenda 54
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex jiffaċilita l-iżvilupp u l-
implementazzjoni ta’ approċċi integrati, 
bħal għall-istrateġiji u pjanijiet ta' azzjoni 
għall-adattament, fil-livell lokali, reġjonali 
jew nazzjonali;

(c) biex jiffaċilita l-iżvilupp u l-
implementazzjoni ta’ approċċi integrati 
bbażati fuq l-ekosistema, bħal għall-
istrateġiji u pjanijiet ta' azzjoni għall-
adattament, fil-livell lokali, reġjonali jew 
nazzjonali;

Or. en

Emenda 55
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex jikkontribwixxi għall-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji, sistemi, 
metodi u strumenti innovattivi tal-
adattament li jkunu tajbin biex jiġu 
replikati, ittrasferiti jew razzjonalizzati.

(d) biex jikkontribwixxi għall-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji, sistemi, 
metodi u strumenti innovattivi tal-
adattament li jkunu tajbin biex jiġu 
replikati, ittrasferiti jew razzjonalizzati u li 
jiffokaw fuq l-approċċi bbażati fuq l-
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ekosistema.

Or. en

Emenda 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jippromwovi s-sensibilizzazzjoni 
dwar kwistjonijiet klimatiċi, inkluż it-
trawwim tal-appoġġ pubbliku u tal-partijiet 
konċernati għat-tfassil tal-politika tal-
Unjoni fil-qasam tal-klima, u jippromwovi 
l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli;

(a) biex titnieda kampanja tal-
informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni dwar 
kwistjonijiet ambjentali, inkluż il-
ġenerazzjoni tal-appoġġ pubbliku u tal-
partijiet konċernati għat-tfassil tal-politika 
tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent, u 
jippromwovi l-edukazzjoni għall-iżvilupp 
sostenibbli;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għall-pubbliku għandha żżid is-sensibilizzazzjoni tal-programm u tiżgura l-
konsistenza tagħha ma' azzjonijiet oħra tal-UE.

Emenda 57
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jippromwovi s-sensibilizzazzjoni 
dwar kwistjonijiet klimatiċi, inkluż it-
trawwim tal-appoġġ pubbliku u tal-partijiet 
konċernati għat-tfassil tal-politika tal-
Unjoni fil-qasam tal-klima, u jippromwovi 
l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli;

(a) biex jippromwovi s-sensibilizzazzjoni 
kritika dwar kwistjonijiet klimatiċi, inkluż 
it-trawwim tal-appoġġ pubbliku u tal-
partijiet konċernati fit-tfassil tal-politika 
tal-Unjoni fil-qasam tal-klima, u 
jippromwovi l-edukazzjoni għall-iżvilupp 
sostenibbli;
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Or. de

Emenda 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex jappoġġa l-komunikazzjoni, l-
immaniġġjar u d-disseminazzjoni ta' 
informazzjoni fil-qasam tal-klima, u biex 
jiffaċilitaw il-kondiviżjoni tal-għarfien 
dwar soluzzjonijiet u prattika klimatiċi ta’ 
suċċess, inkluż bl-iżvilupp ta’ pjattaformi 
għall-kooperazzjoni bejn il-partijiet 
konċernati, u taħriġ;

(b) biex jappoġġa l-komunikazzjoni, l-
immaniġġjar u d-disseminazzjoni ta' 
informazzjoni fil-qasam tal-ambjent, u biex 
jiffaċilita l-kondiviżjoni tal-għarfien dwar 
soluzzjonijiet u prattika ambjentali ta’ 
suċċess, inkluż bl-iżvilupp ta’ pjattaformi 
għall-kooperazzjoni bejn il-partijiet 
konċernati, u taħriġ, maħsuba għall-
gruppi tal-età kollha u l-kategoriji 
ekonomiċi u soċjali;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, indipendentement mil-livell tagħhom ta' struzzjoni jew l-età 
tagħhom għandha tgħin biex jitjieb l-għarfien ta' dan il-programm u tiżdied il-parteċipazzjoni 
fl-inizjattivi tiegħu.

Emenda 59
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex jippromwovi u jikkontribwixxi 
favur konformità aktar effettiva mal-
leġiżlazzjoni klimatika tal-Unjoni u 
infurzar tagħha, partikolarment bil-
promozzjoni tal-iżvilupp u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prassi u approċċi 

(c) biex jippromwovi u jikkontribwixxi 
favur konformità aktar effettiva mal-
leġiżlazzjoni klimatika tal-Unjoni u l-
infurzar tagħha, partikolarment bil-
promozzjoni tal-iżvilupp u d-
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ta' politika; disseminazzjoni tal-aħjar prassi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemnm l-ebda suspett ta' sussidjar politiku bil-fondi LIFE.

Emenda 60
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex jippromwovi governanza klimatika 
aħjar, billi jitwessa' l-involviment tal-
partijiet konċernati, inkluż dik ta' NGOs, 
fil-konsultazzjoni u l-implementazzjoni 
tal-politika.

(d) biex jippromwovi governanza klimatika 
aħjar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-NGOs fil-qasam tal-ambjent, ġeneralment għandhom kapaċità tajba biex iżidu r-riżorsi. Il-
fondi LIFE huma limitati ħafna. Il-fondi LIFE għandhom għalhekk ikunu investiti b'mod 
partikolari biex titjieb l-amministrazzjoni, inkluż dak tal-iffinanzjar strutturali, biex tiġi 
żgurata implementazzjoni effettiva tal-proġetti ambjentali in situ (il-maġġoranza tal-proġetti 
li ma jirnexxilhomx jagħmlu dan minħabba amministrazzjoni fqira).

Emenda 61
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) biex tkun politikament newtrali

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemnm l-ebda suspett ta' sussidjar politiku bil-fondi LIFE.

Emenda 62
Nikos Chrysogelos

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 ikunu 
aċċessibbli għall-partijiet konċernati u
jinvolvuhom fl-istadji kollha u 
jippromwovu, meta possibbli, il-
koordinazzjoni ma' sorsi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ 
dawn.

Or. en

Emenda 63
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
allokazzjonijiet annwali għall-proġetti 
mwettqa fl-Istati Membri u msemmija fl-
Artikolu 18(a),(b), (c) u (g) ("proġetti 
minn isfel għal fuq") ma għandhomx 
jitnaqqsu, imma għandhom ikunu 
gradwalment miżjuda meta mqabbla mal-
livell korrispondenti fl-2013.

Or. en
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Emenda 64
Younous Omarjee

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, il-punti (d) u (f) għandha tkun 
80 % tal-ispejjeż eliġibbli. Għal proġetti 
msemmija fl-Artikol 12a, ir-rata ta' 
kofinanzjament massima għandha tkun 
ta' 95%.

Or. fr

Emenda 65
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-VAT għandha titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18 sakemm ma tkunx tista' tiġi 
rkuprata u sakemm tkun suġġetta għal 
konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
dwar il-VAT.         

Or. ro

Emenda 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-VAT għandha titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18.

Or. en

Emenda 67
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) informazzjoni u komunikazzjoni, 
inkluż kampanji ta’ sensibilizzazzjoni. 
Riżorsi finanzjarji allokati għal attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament għandhom ikopru wkoll 
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fondi LIFE għandhom ikunu investiti b'mod partikolari biex titjieb l-amministrazzjoni, 
inkluż dak tal-iffinanzjar strutturali, biex tiġi żgurata implementazzjoni effettiva tal-proġetti 
ambjentali in situ (il-maġġoranza tal-proġetti li ma jirnexxilhomx jagħmlu dan minħabba 
amministrazzjoni fqira).

Emenda 68
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 23 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm LIFE jista' jiffinanzja korpi 
pubbliċi u privati.

Il-Programm LIFE jista' jiffinanzja korpi 
pubbliċi.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-użu tal-fondi jkun effiċjenti u newtrali f'termini ta' valuri u jiġi pprovdut 
valur miżjud massimu għar-reġjun u mhux għall-interessi individwali.

Emenda 69
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ ħidma multiannwali għall-
Programm LIFE. Dawk l-atti ta’ 
implementazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 29(2).

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li taddotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 30 rigward l-adozzjoni tal-
programmi ta’ ħidma multiannwali għall-
Programm LIFE u għandha tiżgura li l-
partijiet interessati jkunu kkonsultati kif 
suppost meta jiġu żviluppati l-programmi 
ta' ħidma multiannwali.

Or. en

Emenda 70
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-allokazzjoni ta’ fondi bejn kull qasam 
prijoritarju u bejn tipi differenti ta' 
finanzjament fi ħdan kull sottoprogramm 
filwaqt li jiżdiedu gradwalment il-fondi 
annwali disponibbli għal proġetti 
msemmija fl-Artikolu 18(a), (b), (c) u (g);

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-fondi disponibbli għal proġetti "minn isfel għal fuq" għandhom jiżdiedu.

Emenda 71
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-allokazzjoni ta’ fondi bejn kull qasam 
prijoritarju u bejn tipi differenti ta' 
finanzjament b'sezzjoni 'extra-Ewropej' 
speċjali għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
għall-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej fi 
ħdan kull sottoprogramm;

Or. fr

Emenda 72
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kriterji għas-selezzjoni u għall-
aġġudikazzjoni tal-għotjiet;

(e) kriterji għas-selezzjoni u għall-
aġġudikazzjoni tal-għotjiet – li jagħtu 
attenzjoni partikolari lir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u l-pajjiżi u t-territorji extra-
Ewropej sabiex jiġi żgurat li jipparteċipaw 
b'mod sħiħ;

Or. fr


