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Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Il-konformità mal-impenji tal-

Unjoni skont il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-

Tibdil fil-Klima teħtieġ it-trasformazzjoni 

tal-Unjoni f'soċjeta effiċjenti fl-użu tal-

enerġija, b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 

karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-klima. 

Din, min-naħa l-oħra, tirrikjedi azzjonijiet, 

b'enfasi speċjali fuq is-setturi li 

jikkontribwixxu l-aktar għal-livelli attwali 

tal-output u tat-tniġġis ta' CO2, li 

jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 

tal-qafas ta' politika għall-klima u l-

enerġija għall-2030 u tal-Pjanijiet 

Nazzjonali Integrati dwar l-Enerġija u l-

Klima tal-Istati Membri u tal-

preparazzjonijiet għall-istrateġija tal-

Unjoni dwar il-klima u l-enerġija għall-

2050 u fuq terminu twil. Il-Programm 

jenħtieġ li jinkludi wkoll miżuri li 

jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 

tal-politika tal-Unjoni dwar l-adattament 

għall-klima biex titnaqqas il-vulnerabbiltà 

għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima. 

(7) Il-konformità mal-impenji tal-

Unjoni skont il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-

Tibdil fil-Klima teħtieġ it-trasformazzjoni 

tal-Unjoni f'soċjetà sostenibbli, ċirkolari, 

rinnovabbli, effiċjenti fl-użu tal-enerġija, 

b'żero emissjonijiet netti u reżiljenti għat-

tibdil fil-klima. Din, min-naħa l-oħra, 

tirrikjedi azzjonijiet, b'enfasi speċjali fuq 

is-setturi li jikkontribwixxu l-aktar għal-

livelli attwali tal-output u tat-tniġġis ta' 

gassijiet b'effett ta' serra, bħal azzjonijiet 

immirati fuq it-tnaqqis u l-waqfien tal-

estrazzjoni, l-użu u l-finanzjament tal-

karburanti fossili, li jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni tal-qafas ta' politika 

għall-klima u l-enerġija għall-2030 u tal-

Pjanijiet Nazzjonali Integrati dwar l-

Enerġija u l-Klima tal-Istati Membri u 

għall-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-

Unjoni dwar il-klima u l-enerġija għall-

2050 u fuq terminu twil, b'konformità 

mal-objettiv tad-dekarbonizzazzjoni tal-

Ftehim ta' Pariġi. Il-Programm jenħtieġ li 

jinkludi wkoll miżuri li jikkontribwixxu 

għall-implimentazzjoni tal-politika tal-

Unjoni dwar l-adattament għall-klima biex 

titnaqqas il-vulnerabbiltà għall-effetti 

negattivi tat-tibdil fil-klima. 

Or. en 



 

AM\1171664MT.docx  PE631.575v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

7.12.2018 A8-0397/97 

Emenda  97 

Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Sofia Sakorafa 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-

Unjoni jirrappreżentaw parti 

konsiderevoli tal-bijodiversità dinjija 

(madwar 20 % tal-laguni kollha u tas-

sikek tal-qroll fid-dinja) u jridu jiffaċċjaw, 

aktar minn kull reġjun fl-Ewropa, l-effetti 

katastrofiċi u irriversibbli tat-tibdil fil-

klima u tal-erożjoni tal-bijodiversità. 

Għalhekk jeħtieġ li r-reġjuni 

ultraperiferiċi tal-Unjoni jiġu pprovduti 

b'baġit minimu u speċifiku, u b'mod 

partikolari jiġi pprovdut finanzjament lir-

reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi li ġew 

esklużi b'mod inġust mid-direttivi dwar l-

"Għasafar" u dwar il-"Ħabitats" u li 

għalhekk ma bbenefikawx minn qafas 

regolatorju vinkolanti għall-protezzjoni 

tal-ispeċijiet u tal-ħabitats, jew minn fondi 

ta' Natura 2000, minkejja li kollha kemm 

huma huma ċentri tal-bijodiversità globali 

u wħud minnhom huma kklassifikati jew 

jinsabu fil-proċess li jiġu kklassifikati 

bħala siti ta' Wirt Dinji tal-UNESCO. Ir-

reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi sfaw 

partikolarment vittmi ta' diskriminazzjoni 

fl-allokazzjoni ta' fondi Ewropej differenti 

għall-protezzjoni tal-bijodiversità. Mill-

inqas 2 % tal-finanzjament LIFE jenħtieġ 

li jiġi allokat lir-reġjuni ultraperiferiċi tal-

Unjoni bil-għan li tiġi protetta l-

bijodiversità bla qies tagħhom u jenħtieġ 
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li mill-inqas 1 % jiġi allokat lir-reġjuni 

ultraperiferiċi Franċiżi bħala kumpens 

għas-snin mitlufa. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 5 - paragrafu 2 - punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Mill-inqas 2 % tal-finanzjament 

kollu mill-programm LIFE għandu jiġi 

allokat għar-reġjuni ultraperiferiċi tal-

Unjoni; 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 9 - paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm 

għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-

Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju. 

Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm 

għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-

Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju u 

kkofinanzjati b'rata ta' 85 % tal-kostijiet 

eliġibbli totali. Għandha tingħata rata ta' 

kofinanzjament ta' 100 % tal-ispejjeż 

totali eliġibbli għall-proġetti implimentati 

fir-reġjuni ultraperiferiċi. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt f 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) fejn xieraq, għandha tingħata 

attenzjoni speċjali lil proġetti f'żoni 

ġeografiċi bi bżonnijiet jew 

vulnerabbiltajiet speċifiċi, bħalma huma 

żoni bi sfidi ambjentali speċifiċi jew 

b'restrizzjonijiet naturali, żoni 

transkonfinali jew reġjuni ultraperiferiċi. 

(f) għandha tingħata attenzjoni speċjali 

lill-bilanċ bijoġeografiku tal-proġetti u 

lill-proġetti f'żoni ġeografiċi bi bżonnijiet 

jew vulnerabbiltajiet speċifiċi, bħalma 

huma żoni bi sfidi ambjentali speċifiċi jew 

b'restrizzjonijiet naturali, żoni 

transkonfinali, żoni ta' valur naturali għoli 

jew reġjuni ultraperiferiċi. 

Or. en 

 


