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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Programm LIFE huwa l-istrument prinċipali ta’ finanzjament dirett tal-politika Komunitarja 
ta’ ħarsien tal-ambjent, tal-bijodiversità u ta’ adattament għat-tibdil klimatiku. 

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali tintroduċi assi ta’ azzjoni 
kontra t-tibdil klimatiku li għandu bħala konsegwenza r-reviżjoni tal-pakkett globali ta’ dan 
il-programm li l-objettivi tiegħu jinsabu fil-qalba tal-Istrateġija UE 2020. L-iżvilupp tal-
politiki ambjentali huwa essenzjali għal tkabbir sostenibbli tal-Unjoni. 

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom jappoġġja għalkollox din l-ambizzjoni tal-Kummissjoni 
li tippromwovi sinerġiji aħjar tal-programm LIFE bil-fondi tal-politika ta’ koeżjoni, b’mod 
partikolari permezz ta' inizjattivi piloti, it-tisħiħ pluriennali tal-programmazzjoni u l-
introduzzjoni ta' proġetti integrati. Madankollu, ir-rapporteur tagħkom għal opinjoni jqis li 
għadhom iridu jsiru ċertu għadd ta’ kjarifiki fir-rigward tal-effikaċja tal-ikkombinar bejn 
programmi li jippreżentaw diverġenzi kbar f’dak li hu l-mod ta' governanza tagħhom. 

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom iqis f’dan ir-rigward li jkun kontroproduttiv li l-VAT 
bħan-nefqiet tal-persunal jiġi eskluż mill-finanzjament tal-proġett. Fil-fatt, l-impatt ta’ tali 
miżura fir-rigward tal-objettivi ta’ semplifikazzjoni u ta’ tisħiħ tal-kaaċitajiet tekniċi u 
amministrattivi ta’ dawk li jippromwovu l-proġetti jidher li fl-aħħar ikun wieħed negattiv. 
Barra minn hekk, jidhirlu li hi ħaġa essenzjali li jinżammu, kemm jista’ jkun, ċerti prinċipji 
fundamentali relatati mar-regoli finanzjarji tal-politika ta’ koeżjoni. 

Fid-dibattitu dwar l-ekwilibriju ġeografiku fil-għażla tal-proġetti, ir-rapporteur għal opinjoni 
tagħkom huwa favur rata ta’ kofinanzjament akbar favur ċerti reġjuni żvantaġġjati li 
għandhom ekosistenmi partikolarment sensittivi. 

Għalkemm il-programm LIFE għandu jirrikumpensa d-dinamika ta’ proġetti lokali, il-proġetti 
integrati jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib tal-għarfien ta’ dan il-programm u r-rabtiet mal-
assi l-oħra ta’ azzjoni tal-Unjoni. Dawn għandhom ikunu għalhekk l-oġġett ta’ ekwilibriju 
ġeografiku aktar strett bil-għan li l-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jgawdu minnu 
għalkollox. Dan it-tip ta' azzjoni jista' jsaħħaħ b'mod nett l-effett ta' ingranaġġ tal-programm 
LIFE. F’dan is-sens, ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom ippropona f’dan is-sens 
kofinanzjament li hu nettament aktar għoli għal dawn il-proġetti kif ukoll it-talba li jitqies il-
programm LIFE waqt li jkun qed jiġi żviluppat il-Qafas Strateġiku Komunitarju. 

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom iqis li hu meħtieġ li jissaħħaħ l-approċċ skont il-baċir u 
ġew imressqa f’dan is-sens emendi li jikkonċernaw aċċettazzjoni aktar wiesgħa tal-ambjent 
tal-baħar kif ukoll ikkombinar mal-assi esterni ta’ azzjoni tal-Unjoni. F’dan is-sens, huwa 
xtaq li jiġi magħruf b’mod ċara l-istatus tal-promoturi tal-proġetti tal-pajjiżi u t-territorji 
ekstra-Ewropej bis-saħħa tas-sħubija msaħħa tagħhom mal-UE u l-appartenenza tagħhom 
għall-Istati Membri.

EMENDI
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Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a)
B'kunsiderazzjoni tal-"Messaġġ mill-
Gżira tar-Réunion" ta' Lulju 2008 u 
f'konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill tal-10 ta' Diċembru 2011 li 
jinkoraġġixxu lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jkomplu jippromwovu 
approċċ komuni fil-qasam tal-
konservazzjoni tan-natura fit-territorju 
kollu tal-Unjoni, anke fir-reġjuni 
ultraperiferiċi u fil-pajjiżi u t-territorji 
ekstra-Ewropej tal-Istati Membri kif ukoll 
mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea "L-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-
kapital naturali tagħna – strateġija tal-UE 
għall-bijodiversità sal-2020" li fiha l-
Kummissjoni intrabtet li tkabbar u 
tħeġġeġ l-inizjattiva BEST (il-bijodiversità 
u s-servizzi ekosistemiċi fit-territorji 
ekstra-Ewropej) u kif indikat fl-Artikolu 
58 tad-deċiżjoni 2001/822/KE tal-Kunsill 
tas-27 ta’ Novembru 2001 dwar l-
assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji 
ekstra-Ewropej mal-Komunità Ewropea 
(“Deċiżjoni ta’ Assoċjazzjoni tal-pajjizi u 
territorji extra-Ewropej”)1, il-pajjiżi u t-
territorji ekstra-Ewropej jistgħu 
jibbenefikaw mill-programmi Komunitarji 
skont il-kundizzjonijiet tar-regoli u l-
objettivi tal-programmi u tal-modalitajiet 
applikabbli għall-Istat Membru li miegħu 
jagħmlu l-pajjiżi u t-territorji ekstra-
Ewropej. 
_________________
1 ĠU L 314, 30.11.2001, p. 1.
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Or. fr

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a.
Bil-għan li tiġi ottimizzata l-utilizzazzjoni 
ta’ riżorsi tal-programmi LIFE, l-iżvilupp 
ta’ sinerġiji bejn l-objettivi ta’ ħarsien tal-
bijodiversità  u l-miżuri li għandhom il-
għan li jtaffu l-impatt tat-tibdil tal-klima 
għandu jkun inkoraġġit partikolarment 
permezz tal-promozzjoni ta' proġetti li 
jsalvagwardjaw l-ekosistemi lokali.

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-qasam prijoritarju Mitigazzjoni tal-
Bidla Klimatika għandu jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni b'rabta 
mal-klima, partikolarment fir-rigward tal-
monitoraġġ u r-rapportar tal-gassijiet serra, 
il-politiki relatati mal-użu tal-art, il-bidla 
fl-użu tal-art u l-forestrija, is-sistemi tan-
negozjar tal-emissjonijiet, l-isforzi tal-Istati 
Membri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra, il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, 
l-enerġija rinovabbli, l-effiċjenza 
enerġetika, it-trasport u l-fjuwils, il-
protezzjoni tas-saff tal-ożonu u l-gassijiet 
fluworinati.

(16) Il-qasam prijoritarju Mitigazzjoni tal-
Bidla Klimatika għandu jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-
politika u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni b'rabta 
mal-klima, partikolarment fir-rigward tal-
monitoraġġ u r-rapportar tal-gassijiet serra, 
il-politiki relatati mal-użu tal-art, il-bidla 
fl-użu tal-art u l-forestrija, is-sistemi tan-
negozjar tal-emissjonijiet, l-isforzi tal-Istati 
Membri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra, il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, 
l-enerġija rinovabbli, l-irkupru tal-iskart u 
l-produzzjoni tal-bijogass, l-effiċjenza 
enerġetika, it-trasport u l-fjuwils, il-
protezzjoni tas-saff tal-ożonu u l-gassijiet 
fluworinati.
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Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni u l-irkupru tal-iskart huma responsabilità importanti tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali. Il-ġestjoni sostenibbli ta’ din l-attività għandha tiġi inkoraġġita. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21a.
In-natura tal-proġetti li jinvolvu approċċ 
integrat, bħala tip ġdid ta’ proġett li 
jenfasizza l-implimentazzjoni tal-politika 
u tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam 
ambjentali  u tat-tibdil klimatiku, titlob 
azzjoni fuq it-territorju kollu tal-Unjoni u 
fis-setturi speċifikati kollha. Din il-ħaġa 
tintroduċi l-ħtieġa ta’ ponderazzjoni tas-
sistema ta' għażla bil-għan li tiġi 
ffaċilitata l-ekwità ġeografika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti integrati jistgħu jikkontribwixxu biex itejbu l-għarfien tal-kisbiet tal-programm 
LIFE u għat-titjib tar-rabtiet tiegħu mal-assi ta‘ azzjoni l-oħrajn tal-Unjoni. Dawn għandhom 
ikunu għalhekk l-oġġett ta’ ekwilibriju ġeografiku aktar strett bil-għan li l-Istati Membri 
kollha jkunu jistgħu jgawdu minnu għalkollox.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b)
Is-suċċess tal-proġetti integrati tiddependi 
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minn kollaborazzjoni mill-qrib bejn l-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali, lokali u 
atturi mhux statali kkonċernati mill-
objettivi allokati lill-programm LIFE. Il-
prinċipji ta’ trasparenza u ta' 
pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet relatati 
mal-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-
valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-proġetti 
huma għalhekk essenzjali.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(26) Bil-ħsieb li jiġi ssimplifikat il-
Programm LIFE u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti u l-
benefiċjarji, għandu jsir użu akbar ta’ rati 
fissi u ta' ammonti f'daqqa, mingħajr ma 
tiġi kompromessa l-eliġibilità tal-VAT li 
ma tistax tiġi mitluba lura mingħand l-
awtoritajiet statali u kostijiet tal-persunal 
permanenti. Permezz ta' kumpens għal 
spejjeż ineliġibbli u sabiex jinżamm il-
livell effettiv ta’ sostenn ipprovdut mill-
Programm LIFE, ir-rati ta’ kofinanzjament 
għandhom ikunu ta’ 50 % bħala regola 
ġenerali u 75 % f' każijiet speċifiċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun kontroproduttiv li l-VAT u l-kostijiet tal-persunali jiġu esklużi mill-finanzjament tal-
proġett. L-impatt ta’ tali miżura fir-rigward tal-objettivi ta’ semplifikazzjoni u ta’ tisħiħ tal-
kaaċitajiet tekniċi u amministrattivi ta’ dawk li jinizjaw il-proġetti jidher li fl-aħħar ikun 
wieħed negattiv.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a)
B’kunsiderazzjoni tal-għana eċċezzjonali 
tagħhom fi ħdan l-Unjoni f’dik li hija 
bijodiversità, il-fraġilità tal-ekosistema 
tagħhom u tal-karatteristiċi ġeofiżiċi 
tagħhom li huma mniżżla fl-Artikolu 349 
TFUE b'mod partikolari l-insularità, it-
topografija diffiċli tagħhom u l-pożizzjoni, 
għal xi wħud, fi ħdan spazju intertropikali 
li hu espost ħafna għar-riskji naturali 
maġġuri li jsaħħu l-vulnerabilità tagħhom 
għad-diżastri naturali u għalhekk 
iqiegħduhom f'riskju partikolari għall-
konsegwenzi danneġġanti tat-tibdil tal-
klima, il-proġetti realizzati fi ħdan reġjuni 
ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea jistgħu 
jibbenefikaw minn żieda fir-rata ta' 
kofinanzjament sa 60% b'mod ġenerali u 
sa 85% f'każijiet speċifiċi. Bl-istess mod,
il-proġetti realizzati fit-territorji tal-
kategorija NUTS II li jinsabu fir-reġjuni 
insulari, muntanjużi, u dawk tat-
tramuntana l-aktar imbiegħed b’densità 
ta’ popolazzjoni baxxa ħafna kif inhuma 
elenkati fl-Artikolu 174 TFUE jistgħu 
jibbenefikaw mill-istess rati ta’ 
kofinanzjament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi allokata rata ta’ kofinanzjament għola lir-reġjuni li huma soġġetti għal 
żvantaġġi ġeografiċi permanenti li jagħmluhom jerġa’ aktar esposti għall-konsegwenzi tat-
tibdil klimatiku u għat-telf ta' bijodiversità eċċezzjonali fl-Ewropa.
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Emenda 8

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 ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal 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 partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti u tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. 
Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali għandhom ikunu involuti aktar mill-qrib fil-proċess ta' komitoloġija. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – 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 

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

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 jew tar-reġjuni u li 
jippromwovu, jekk ikun possibbli, il-
koordinazzjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ 
għejun oħra ta’ finanzjament tal-assi t’ 
azzjonijiet interni jew esterni tal-Unjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li ssir insistenza fuq l-isforz ta’ koordinazzjoni li jrid isir fl-oqsma kollha ta’ 
azzjoni tal-UE, b'mod partikolari l-assi esterna li għandha tippermetti l-involviment tal-
pajjiżi ġirien li diġà huma assoċjati f’politiki ta’ kooperazzjoni fil-ġestjoni ta’ baċini 
reġjonali.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) “proġetti ta' assistenza teknika” tfisser 
proġetti bil-għan li jsostnu l-preparazzjoni
ta’ proġetti integrati msemmija fil-punt (d);

e) “proġetti ta' assistenza teknika” tfisser 
proġetti bil-għan li jsostnu lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet reġjonali fil-
preparazzjoni ta’ proġetti integrati 
msemmija fil-punt (d);

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi fil-
Programm LIFE

Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji 
ekstra-Ewropej u tal-pajjiżi terzi fil-

Programm LIFE
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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:

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

a) il-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles (EFTA) li jkunu partijiet 
għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika 
Ewropea (ŻEE);

a) il-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles (EFTA) li jkunu partijiet 
għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika 
Ewropea (ŻEE);

b) pajjiżi kandidati, pajjiżi kandidati 
potenzjali u l-pajjiżi aderenti fl-Unjoni;

b) pajjiżi kandidati, pajjiżi kandidati 
potenzjali u l-pajjiżi aderenti fl-Unjoni;

c) pajjiżi li għalihom tapplika l-Politika 
Ewropea tal-Viċinat;

c) pajjiżi li għalihom tapplika l-Politika 
Ewropea tal-Viċinat;

d) pajjiżi li saru membri tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 993/1999 
tad-29 ta' April 1999 li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 1210/90 dwar l-
istabbiliment ta' Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent u l-qafas Ewropew għall-
informazzjoni u osservazzjoni ambjentali;

d) pajjiżi li saru membri tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 993/1999 
tad-29 ta' April 1999 li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 1210/90 dwar l-
istabbiliment ta' Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent u l-qafas Ewropew għall-
informazzjoni u osservazzjoni ambjentali;

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, fil-ftehimiet 
bilaterali jew multilaterali rispettivi li 
jistabbilixxu l-prinċipji ġenerali għall-
parteċipazzjoni tagħhom u tat-territorji fil-
programmi tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalkemm jistgħu jkunu qed igawdu minn azzjoni esterna tal-Unjoni l-pajjiżi u t-territorji 
ekstra-Ewropej jistgħu jkunu parti integrali minn Stat Membru tal-UE. Barra minn hekk, 
huma jippreżentaw bijodiversità eċċezzjonali li l-Unjoni għandha tkun tista’ tipproteġi u 
tgħożż. Għalhekk huwa importanti li dawn it-territorji jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-istess 
kundizzjoni fi ħdan dan il-programm bħal Stati oħra assoċjati mal-Unjoni.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont ir-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni bejn 
il-Programm LIFE u l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
jew il-Fond Ewropew Marittimu u tas-
Sajd, sabiex jinħolqu sinerġiji, 
partikolarment fil-kuntest ta' Proġetti 
Integrati msemmija fl-Artikolu 18 il-
punt (d), u biex isostnu l-użu ta’ 
soluzzjonijiet, metodi u approċċi żviluppati 
taħt il-Programm LIFE. Fil-livell tal-
Unjoni, il-koordinazzjoni għandha sseħħ fi 
ħdan Qafas Strateġiku Komuni msemmi fl-
Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru (Ir-
Regolament QSK).

3. Skont ir-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni bejn 
il-Programm LIFE u l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
jew il-Fond Ewropew Marittimu u tas-
Sajd, sabiex jinħolqu sinerġiji, 
partikolarment fil-kuntest ta' Proġetti 
Integrati msemmija fl-Artikolu 18 il-
punt (d), fil-qafas tal-iżvilupp lokali 
mmexxi mill-atturi lokali u tal-istrateġiji 
ta’ żvilupp lokali msemmija fl-Artikoli 28 
u 29 tar-Regolament (UE) nru ............. 
(regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet ġenerali), 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............. . (regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali). L-
Istati Membri għandhom jidentifikaw fil-
kuntratti ta’ sħubija tagħhom kif hemm 
imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament 
(UE) Nru XXX/xxx (regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali) il-
mekkaniżmi fil-livell nazzjonali u 
reġjonali, li jippermettu li tiġi żgurata l-
koordinazzjoni bejn il-programm LIFE u 
l-fondi l-oħra imsemmija fir-regolament 
(UE) Nru XXX/xxxx (regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ħarsa ġenerali fi stadju bikri tal-proġetti integrati u l-fondi l-oħra fil-qafas tal-approċċ 
integrat propost mill-Artikoli 28 u 29 tar-regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali 
se tippermetti li jiġu ottimizzati s-sinerġiji bejn l-implimentazzjoni tal-objettivi tal-programm 
LIFE fl-istrateġiji reġjonali ta' żvilupp.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha wkoll tiżgura 
konsistenza u sinerġiji, u tevita d-
duplikazzjoni bejn il-Programm LIFE u l-
politiki u strumenti oħra tal-Unjoni, 
partikolarment l-inizjattiva Orizzont 2020 
u dawk fil-qafas tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni.

4. Il-Kummissjoni għandha wkoll tiżgura 
konsistenza u sinerġiji, u tevita d-
duplikazzjoni bejn il-Programm LIFE u l-
politiki u strumenti oħra tal-Unjoni, 
partikolarment l-inizjattiva Orizzont 2020 
u dawk fil-qafas tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni, b’mod partikolari fil-qafas tal-
politiki Ewropej ta’ viċinaġġ, u tal-
viċinaġġ akbar jew il-ġestjoni ta’ baċini 
madwar l-ispazji marittimi, tax-xmajjar u 
dawk muntanjużi komuni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni
Huwa essenzjali li ssir insistenza fuq l-isforz ta’ koordinazzjoni li jrid isir fl-assi esterna li 
għandha tippermetti l-involviment tal-pajjiżi ġirien li diġà huma assoċjati f’politiki ta’ 
kooperazzjoni fil-ġestjoni ta’ baċini reġjonali.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a.
L-għajnuna teknika lill-proġetti għandha 
tagħti appoġġ finanzjarju permezz ta’ 
sussidji maħsuba biex jgħinu lill-
kandidati jħejju l-proġetti integrati u, 
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b'mod partikolari, jassiguraw ruħhom li 
dawn il-proġetti huma kompatibbli mal-
limitazzjonijiet tekniċi, finanzjarji u ta’ 
skadenzi tal-programm LIFE u tal-
programmi indikati għall-paragrafu 3.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiġi ottimizzat l-istabbiliment ta’ proġetti integrati fit-territorju Ewropew kollu, 
jeħtieġ li jkun hemm akkumpanjament iddedikat, partikolarment għar-reġjuni li jppreżentaw 
strutturi amministrattiv li ftit huma familjari ma’ dan it-tip ta’ proġett.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tal-inqas 50 % tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikat għall-
proġetti li jappoġġaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

2. Tal-inqas 75 % tar-riżorsi baġitarji 
allokati għal proġetti sostnuti permezz ta' 
għotjiet ta' azzjoni taħt is-sottoprogramm 
Ambjent għandhom ikunu ddedikat għall-
proġetti li jappoġġaw il-konservazzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità.

Or. fr

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) biex jiġu sostnuti l-applikazzjoni, l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' 
approċċi integrati għall-implementazzjoni 
ta' pjanijiet u programmi skont il-politika u 
l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, 
primarjament fl-oqsma tal-ilma, l-iskart u 
l-arja;

b) biex jiġu sostnuti l-applikazzjoni, l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' 
approċċi integrati għall-implementazzjoni 
ta' pjanijiet u programmi skont il-politika u 
l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, 
primarjament fl-oqsma tal-ilma, l-ambjent 
tal-baħar, tal-ħamrija, l-iskart u l-arja;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aċċettazzjoni akbar tal-ispazji marittimi għandha twassal għall-inkoraġġiment ta’ strateġija 
aktar globali, fil-loġika tal-Politika Marittima Integrata. Barra minn hekk, f’għadd kbir ta’ 
reġjuni, hija ħaġa tal-akbar mportanza li jiġi indirizzat it-tniġġis tal-ħamrija, li nqisu li hija 
marbuta mill-qrib ħafna mal-ħarsien tal-ilma u mal-prevenzjoni tal-produzzjoni ta’ żibel.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) biex tittejjeb il-bażi tal-għarfien għall-
iżvilupp, il-valutazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni, u għall-valutazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-fatturi, tal-pressjonijiet u 
responsi li jkollhom impatt fuq l-ambjent 
fl-Unjoni u lil hinn minnha.

c) biex tittejjeb il-bażi tal-għarfien għall-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-
valutazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni, u għall-valutazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-fatturi, tal-pressjonijiet u 
responsi li jkollhom impatt fuq l-ambjent 
fl-Unjoni u lil hinn minnha.

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) biex isostni aktar żvilupp, 
implementazzjoni u mmaniġjar tan-
netwerk ta’ Natura2000 stabilit bl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 92/43/KEE, 
partikolarment l-applikazzjoni, l-iżvilupp, 
l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' approċċi 
integrati għall-implementazzjoni tal-Oqfsa 
ta’ Azzjoni Prijoritizzata msemmija fl-
Artikolu 8 tad-Direttiva 92/43/KEE;

b) biex isostni aktar żvilupp, 
implementazzjoni u mmaniġjar tan-
netwerk ta’ Natura2000 stabilit bl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 92/43/KEE, 
partikolarment l-applikazzjoni, l-iżvilupp, 
l-ittestjar u d-dimostrazzjoni ta' approċċi 
integrati għall-implementazzjoni tal-Oqfsa 
ta’ Azzjoni Prijoritizzata regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali 
żviluppati skont il-prinċipji msemmija fl-
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Artikolu 8 tad-Direttiva 92/43/KEE;

Or. fr

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) biex tittejjeb il-bażi tal-għarfien għall-
iżvilupp, il-valutazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni 
dwar il-bijodiversità tal-Unjoni, u għall-
valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-fatturi, tal-
pressjonijiet u tar-responsi li jkollhom 
impatt fuq l-bijodiversità fl-Unjoni u lil 
hinn minnha.

c) biex tittejjeb il-bażi tal-għarfien għall-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-
valutazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni 
dwar il-bijodiversità tal-Unjoni, u għall-
valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-fatturi, tal-
pressjonijiet u tar-responsi li jkollhom 
impatt fuq l-bijodiversità fl-Unjoni u lil 
hinn minnha.

Or. fr

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a.
Tal-anqas 78% tar-riżorsi baġitarji tal-
programm LIFE għandhom jiġu allokati 
għall-istrumenti finanzjarji u għas-
sussidji ta’ proġetti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan prinċipali tal-programm LIFE, jiġifieri l-finanzjament ta’ proġett irid ikun 
ikkonsolidat permezz ta’ l-orjentament ta’ proporzjoni minimu tal-attivitajiet lejn l-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 18.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) proġetti integrati primarjament fl-oqsma 
tan-natura, l-ilma, l-iskart, l-arja, u tal-
mitigazzjoni u l-adattament għall-bidla 
klimatika;

d) proġetti integrati primarjament fl-oqsma 
tan-natura, l-ilma, l-ambjent tal-baħar, tal-
ħamrija, l-iskart, l-arja, u tal-mitigazzjoni 
u l-adattament għall-bidla klimatika;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Idem AM 13.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 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.

3. Il-Proġetti Integrati msemmija fl-
Artikolu 18 il-punt (d), għandhom ikunu 
aċċessibbli u jinvolvu, fejn xieraq, lill-
partijiet konċernati u jippromwovu l-
mobilizzazzjoni ta' sorsi ta’ finanzjament 
oħra tal-Unjoni u l-koordinazzjoni ma’
dawn is-sorsi. 

Or. fr

Emenda 23

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. 

1. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament 
għall-proġetti msemmija fl-Artikolu 18 
għandha tkun 50 % tal-ispejjeż eliġibbli. 
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Eċċezzjonalment, ir-rata massima ta’ 
kofinanzjament għal proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, il-punti (d) u (f) għandha tkun 
80 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Eċċezzjonalment:

– ir-rata massima ta’ kofinanzjament għal 
proġetti msemmija fl-Artikolu 18 punti (d) 
u (f) għandha tkun 75 % tal-ispejjeż 
eliġibbli.

– ir-rata massima ta’ kofinanzjament fir-
reġjuni ultraperiferiċi bħalma huma 
definiti fl-Artikolu 349 TFUE kif ukoll 
fir-reġjuni insulari, muntanjużi tat-
tramuntana l-aktar imbiegħda b’densità 
baxxa ħafna ta’ popolazzjoni kif hemm 
imniżżla fl-Artikolu 174 TFUE għall-
proġetti msemmija fl-Artikolu 18, punti 
a), b), c), e), f), g), h) hija ffissata għal-
60% u għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, punt d) hija ffissata għal 
85%.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk il-VAT li ma jistax jiġi rimborsat u l-ispejjeż tal-persunal  jibqgħu nefqa eliġibbli, li 
wieħed jirritorna għar-rata ta' kofinanzjament inizzjali jippermetti li jiġi stabbilit ekwilibriju 
finanzjarju meħtieġ u diversità tal-proġetti. Żieda ta’ 25% għall-proġetti integrati għandha 
tappoġġja proposta li tkun maħsuba b'mod ċar biex issaħħaħ l-effett ta’ ingranaġġ u l-
karattru integrat tal-programm LIFE. Għall-kuntrarju, ir-reġjuni suġġetti għal żvantaġġi 
ġeografiċi permanenti għandhom jibbenefikaw minn rata ta’ kofinanzjament ogħla.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-VAT għandha titqies bħala kost 
eliġibbli għall-proġetti msemmija fl-
Artikolu 18, bil-kundizzjoni li tiġi mħallsa 
mill-benefiċjarju aħħari skont l-Artikolu 
13 tad-Direttiva 2006/112/KE u li ma 
tkunx rikuperabbli skont il-leġiżlazzjoni 
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nazzjonali li hemm fis-seħħ dwar il-VAT.
Kwalunkwe talba ta’ eliġibilità għandha 
tiġi sostanzjata minn dokumenti 
ġustifikattivi xierqa fornuti mill-
awtoritajiet tal-verifika  jew ta' 
ċertifikazzjoni kompetenti fl-Istati 
Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li l-kostijiet tal-VAT jiġu esklużi mill-eliġibilità għandha r-riskju 
li teskludi parti kbira mill-benefiċjarji potenzjali mill-programm LIFE u toħloq trattament 
inugwali madwar l-Istati Membri kollha minħabba rati tal-VAT li jvarjaw u minħabba varjetà 
ta’ possibilitajiet biex il-VAT tintalab lura. Barra minn hekk din il-bidla tkun żieda biex jiġu 
mwettqa anqas attivitajiet li jiġġeneraw VAT, bħalma huma l-attivitajiet ta’ disseminazzjoni u 
ta’ viżibilità (seminars, stampar ta’ materjal, eċċ.)

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a.
In-nefqiet marbuta mal-kostijiet tal-
persunal permanenti jistgħu 
jikkostitwixxu kostijiet eliġibbli kemm-il 
darba huma jkollhom relazzjoni mal-kost 
tal-attivitajiet marbuta mal-
implimentazzjoni tal-proġett.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-KE tipproponi fil-“memorandum ta’ spjegazzjoni” għar-Regolament li l-eliġibilità tal-
kostijiet tiġi limitata jew eskluża għall-persunal permanenti li ma jkunx ġie reklutat 
speċifikament għall-proġett, biex jitnaqqsu l-problemi ta’ monitoraġġ u rappurtar. Din il-
ħaġa jkollha impatt negattiv fuq il-kwalità u l-fattibilità tal-proġetti speċjalment tal-
organizzjonijiet governattivi u mhux governattivi iżgħar, li jiddependu mill-kontinwità ta’ 
persunal permanenti u l-għarfien espert tagħhom, u li l-membri tal-istaff tagħhom spiss 
jaħdmu fuq bażi part-time fuq għadd ta’ proġetti fl-istess ħin.


