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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE), stabbilit mir-
Regolament (UE) Nru 1293/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-perjodu bejn l-
2014 sal-2020 huwa l-aħħar wieħed minn sensiela ta' programmi tal-Unjoni li tul 25 sena 
appoġġaw l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni u prijoritajiet tal-politika ambjentali u 
klimatiċi. Permezz tar-rwol katalitiku tiegħu, il-programm jappoġġa azzjonijiet fuq skala 
żgħira maħsuba biex jinbdew, jespandu jew jippromwovu prattiki tal-produzzjoni, id-
distribuzzjoni u l-konsum sostenibbli.

Ir-Regolament propost għandu l-għan li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni 
Klimatika (LIFE) għall-perjodu li jibda fl-2021 u għandu jiġi appoġġat, meta titqies ir-
rilevanza tal-programm biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet u l-problemi fil-qasam tal-klima u l-
ambjent. L-indirizzar tat-tibdil fil-klima huwa waħda mill-aktar sfidi dinjija importanti, u 
jirrikjedi rispons koordinat u ambizzjuż.

L-emendi proposti jikkonċernaw, b'mod partikolari, l-aspetti deskritti hawn taħt.

- Kjarifika tal-għanijiet ġenerali u speċifiċi tal-Programm 

Il-Programm għandu jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli, ċirkolari, 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija, b'livell baxx ta' karbonju u reżiljenti għall-klima, 
fosthom permezz tat-tranżizzjoni għal sistema effiċjenti fl-użu tal-enerġija u msejsa fuq l-
enerġija rinnovabbli. Għandhom jissemmew l-appoġġ ta' Natura 2000 u l-indirizzar tad-
degradazzjoni tal-ekosistemi, kif ukoll il-ħtieġa ta' livell għoli ta' protezzjoni ambjentali u 
azzjoni ambizzjuża dwar il-klima. Il-Programm għandu jappoġġa governanza ambjentali u 
klimatika aqwa fil-livelli kollha, fosthom titjib fl-involviment tal-NGOs tas-soċjetà ċivili u l-
atturi lokali. Fl-għanijiet speċifiċi tal-Programm għandhom jiġu inklużi referenzi għall-biedja 
u sistemi tal-ikel, kif ukoll agrikoltura, ortikultura, forestrija u sajd sostenibbli. Barra minn 
hekk, il-Programm m'għandux idgħajjef l-għanijiet ta' leġiżlazzjoni u politiki oħra tal-Unjoni.

- Struttura tal-programm

It-taqsima "Ambjent" għandha tinkludi wkoll il-prattiki ta' biedja sostenibbli, bħall-
bijodiversità tal-ħamrija u l-agrobijodiversità, il-qbid tal-karbonju, il-monitoraġġ tal-ħamrija, 
u l-protezzjoni tal-ħamrija u tal-ilma.

- Kriterji tal-għotjiet 

Il-Proġetti ffinanzjati mill-Programm għandhom jagħtu kontribut sinifikanti għall-ilħuq ta' 
mill-inqas wieħed mill-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament propost; għandhom 
jevitaw li jdgħajfu leġiżlazzjoni u prijoritajiet tal-politika oħra tal-Unjoni, notevolment l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-produzzjoni tal-ikel. Barra minn hekk, għandhom jingħataw 
prijorità l-proġetti bl-ikbar potenzjal ta' involviment u ta' kooperazzjoni intelliġenti mas-
soċjetà ċivili, is-sidien tal-art, l-agrikoltura, l-ortikoltura u l-forestrija. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura bilanċ ġeografiku għall-proġetti ffinanzjati mill-Programm.

- Spejjeż eliġibbli relatati max-xiri tal-art 
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Fil-passat, l-art agrikola kienet tinxtara jew tiġi esproprjata bl-użu ta' fondi LIFE, u dan kien 
joħloq kontroversja pubblika. Ix-xiri tal-art, meta japplika, għandu jkun l-uniku mezz sabiex 
jintlaħaq ir-riżultat mixtieq. Għandha tingħata preferenza lill-kooperazzjoni mal-bdiewa biex 
jinkisbu l-għanijiet ta' konservazzjoni.

- Programmazzjoni, monitoraġġ, rappurtar u evalwazzjoni 

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta programmi ta' ħidma 
pluriennali għall-programm LIFE. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 25 il-ġdid propost, b'konformità mal-
programm LIFE attwali. Il-Kumitat LIFE għandu jinżamm. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
li l-koleġiżlaturi u l-partijiet ikkonċernati jiġu kkonsultati b'mod adegwat meta jiġu żviluppati 
l-programmi ta' ħidma.

L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha, fejn ikun meħtieġ, tkun akkumpanjata minn 
proposta għal emenda tar-Regolament propost. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-riżultati 
tal-evalwazzjonijiet disponibbli pubblikament. Barra minn hekk, l-evalwazzjonijiet għandhom 
jinkludu l-valutazzjoni tas-sinerġiji bejn il-Programm u programmi oħra komplementari tal-
Unjoni, u bejn is-subprogrammi tiegħu.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-politika u l-leġiżlazzjoni rilevanti 
tal-Unjoni dwar l-ambjent u l-klima u l-
enerġija nadifa wasslu għal titjib 
sostanzjali fl-istat tal-ambjent. Madankollu, 
għad baqa' sfidi ambjentali u klimatiċi kbar 
li, jekk ma jiġux indirizzati, se jkollhom 
konsegwenzi negattivi sinifikanti għall-
Unjoni u għall-benessri taċ-ċittadini 
tagħha.

(1) Il-politika u l-leġiżlazzjoni rilevanti 
tal-Unjoni dwar l-ambjent u l-klima u l-
enerġija nadifa wasslu għal titjib 
sostanzjali fl-istat tal-ambjent. L-
integrazzjoni tal-miżuri ambjentali 
f'oqsma oħra tal-politika, bħall-
agrikoltura u l-enerġija, iġġib magħha 
titjib sostanzjali fl-istat tal-ambjent.
Madankollu, għad baqa' sfidi ambjentali u 
klimatiċi kbar li, jekk ma jiġux indirizzati, 
se jkollhom konsegwenzi negattivi 
sinifikanti għall-Unjoni u għall-benessri 
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taċ-ċittadini tagħha.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Programm, li jimmira li jikseb l-
għanijiet u l-miri tal-Unjoni stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni, mill-pjanijiet, mill-politika u 
mill-impenji internazzjonali fil-qasam tal-
ambjent, il-klima u l-enerġija nadifa,
jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija nadifa, 
ċirkolari, effiċjenti fl-użu tal-enerġija, 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima, għall-
protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent 
u biex jieqaf u jitreġġa' lura t-telf tal-
bijodiversità, jew permezz ta' interventi 
diretti jew bl-appoġġ tal-integrazzjoni ta' 
dawk l-għanijiet f'politiki oħra.

(3) Il-ħidma biex jinkisbu l-għanijiet u 
l-miri tal-Unjoni stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni, mill-pjanijiet, mill-politika u 
mill-impenji internazzjonali fil-qasam tal-
ambjent, il-klima u l-enerġija nadifa trid 
tiġi rispettata. Il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti fl-
użu tal-enerġija, teknoloġikament 
avvanzata, b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-klima, 
għall-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-
ambjent u biex jieqaf u jitreġġa' lura t-telf 
tal-bijodiversità, jew permezz ta' interventi 
diretti jew bl-appoġġ tal-integrazzjoni ta' 
dawk l-għanijiet f'politiki oħra.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u 
għall-kisba tal-għanijiet u l-miri tal-
leġiżlazzjoni, tal-istrateġiji, tal-pjanijiet u 
tal-impenji internazzjonali tal-Unjoni fil-
qasam tal-ambjent u tal-enerġija nadifa 
rilevanti, b'mod partikolari l-Aġenda tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-2030 dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli8, il-Konvenzjoni dwar 
id-Diversità Bijoloġika9 u l-Ftehim ta' 
Pariġi adottat taħt il-Konvenzjoni Qafas 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-
Klima10 ("il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-
Tibdil fil-Klima").

(5) Il-programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u 
għall-ksib tal-għanijiet u l-miri tal-
leġiżlazzjoni, tal-istrateġiji, tal-pjanijiet u 
tal-impenji internazzjonali tal-Unjoni fil-
qasam tal-ambjent u tal-enerġija nadifa 
rilevanti, b'mod partikolari u importanti l-
Aġenda tan-Nazzjonijiet Uniti għall-2030 
dwar l-Iżvilupp Sostenibbli8, il-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika9

u l-Ftehim ta' Pariġi adottat taħt il-
Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar it-Tibdil fil-Klima10 ("il-Ftehim ta' 
Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima").
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_________________ _________________

8 Aġenda 2030, Riżoluzzjoni adottata mill-
AĠ tan-NU fil-25/09/2015.

8 Aġenda 2030, Riżoluzzjoni adottata mill-
AĠ tan-NU fil-25/09/2015.

9 93/626/KEE: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 1993 dwar il-konklużjoni 
tal-Konvenzjoni fuq id-Diversità 
Bijoloġika (ĠU L 309, 13.12.1993, p. 1).

9 93/626/KEE: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 1993 dwar il-konklużjoni 
tal-Konvenzjoni fuq id-Diversità 
Bijoloġika (ĠU L 309, 13.12.1993, p. 1).

10 ĠU L 282, 19.10.2016, p. 4. 10 ĠU L 282, 19.10.2016, p. 4.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jinkisbu l-għanijiet 
komprensivi, l-implimentazzjoni tal-
Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari11 , tal-
Qafas ta' Politika għall-Klima u l-Enerġija 
għall-203012 ,13 ,14 , tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar in-natura15, kif ukoll tal-
politiki relatati,16 ,17 ,18 ,19 ,20 , hija 
partikolarment importanti.

(6) Sabiex jinkisbu l-għanijiet 
komprensivi, l-implimentazzjoni tal-
Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari11 , tal-
Qafas ta' Politika għall-Klima u l-Enerġija 
għall-203012 ,13 ,14 , tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar in-natura15, kif ukoll tal-
politiki relatati,16 ,17 ,18 ,19 ,20, inkluża l-
istrateġija dwar il-bijoekonomija20a, hija 
partikolarment importanti.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015.

12 Qafas ta' Politika għall-Klima u l-
Enerġija għall-2030, COM(2014)15, 
22.01.2014.

12 Qafas ta' Politika għall-Klima u l-
Enerġija għall-2030, COM(2014)15, 
22.01.2014.

13 Strateġija tal-UE dwar l-adattament għat-
tibdil fil-klima, COM(2013)216, 
16.04.2013.

13 Strateġija tal-UE dwar l-adattament għat-
tibdil fil-klima, COM(2013)216, 
16.04.2013.

14 Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 Pjan ta' Azzjoni għan-natura, għaċ-
ċittadini u għall-ekonomija, 
COM(2017)198, 27.04.2017.

15 Pjan ta' Azzjoni għan-natura, għaċ-
ċittadini u għall-ekonomija, 
COM(2017)198, 27.04.2017.

16 Programm għal Arja Nadifa għall-
Ewropa, COM(2013)918.

16 Programm għal Arja Nadifa għall-
Ewropa, COM(2013)918.

17 Id-Direttiva Nru 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal 

17 Id-Direttiva Nru 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal 
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azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

18 Strateġija Tematika għall-Ħarsien tal-
Ħamrija, COM(2006)231.

18 Strateġija Tematika għall-Ħarsien tal-
Ħamrija, COM(2006)231.

19 Strateġija Ewropea għal Mobbiltà 
b'emissjonijiet baxxi, COM/2016/0501 
final.

19 Strateġija Ewropea għal Mobbiltà 
b'emissjonijiet baxxi, COM/2016/0501 
final.

20 Pjan ta' Azzjoni dwar l-Infrastruttura tal-
Karburanti Alternattivi skont l-
Artikolu 10(6) tad-Direttiva 2014/94/UE, 
8.11.2017.

20 Pjan ta' Azzjoni dwar l-Infrastruttura tal-
Karburanti Alternattivi skont l-
Artikolu 10(6) tad-Direttiva 2014/94/UE, 
8.11.2017.

20a Innovazzjoni għal Tkabbir Sostenibbli:
Bijoekonomija għall-Ewropa, COM(2012) 
60 finali, 13.02.2012.

Emenda 5

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, li jrid jiġi rispettat,
teħtieġ it-trasformazzjoni tal-Unjoni 
f'soċjetà 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, u 
jiġu antiċipati u kkontrastati d-diżastri 
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kkawżati minnu.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
hija kontribuzzjoni essenzjali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
b'kobenefiċċji għall-ambjent. L-azzjonijiet 
għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet li jappoġġaw it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, 
iffinanzjati sal-2020 taħt Orizzont 2020, 
jenħtieġ li jiġu integrati fil-Programm billi 
l-għan tagħhom mhuwiex li jiffinanzjaw l-
eċċellenza u li jiġġeneraw l-innovazzjoni, 
iżda li jiffaċilitaw l-użu ta' teknoloġija diġà 
disponibbli li se tikkontribwixxi għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. L-
inklużjoni ta' dawn l-attivitajiet ta' tisħiħ 
tal-kapaċitajiet fil-Programm toffri 
potenzjal għal sinerġiji bejn is-
subprogrammi u żżid il-koerenza ġenerali 
tal-finanzjament tal-Unjoni. Għalhekk, id-
data jenħtieġ li tinġabar u tiġi ddiseminata
dwar l-adozzjoni ta' soluzzjonijiet eżistenti 
ta' riċerka u innovazzjoni fil-proġetti LIFE, 
inkluż mill-programm Orizzont Ewropa u 
l-predeċessuri tiegħu.

(8) It-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
hija kontribuzzjoni essenzjali għall-
mitigazzjoni u t-tnaqqis tat-tibdil fil-klima 
b'kobenefiċċji għall-ambjent. L-azzjonijiet 
għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet li jappoġġaw it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, 
iffinanzjati sal-2020 taħt Orizzont 2020, 
jenħtieġ li jiġu integrati fil-Programm billi 
l-għan tagħhom mhuwiex li jiffinanzjaw l-
eċċellenza u li jiġġeneraw l-innovazzjoni, 
iżda li jiffaċilitaw l-użu ta' teknoloġija diġà 
disponibbli li se tikkontribwixxi għall-
mitigazzjoni u t-tnaqqis tat-tibdil fil-klima. 
L-inklużjoni ta' dawn l-attivitajiet ta' tisħiħ 
tal-kapaċitajiet fil-Programm toffri 
potenzjal għal sinerġiji bejn is-
subprogrammi billi tinkoraġġixxi l-
finanzjament multiplu u żżid il-koerenza 
ġenerali tal-finanzjament tal-Unjoni. 
Għalhekk, jenħtieġ li tinġabar u tiġi 
ddisseminata data dwar l-adozzjoni ta' 
soluzzjonijiet eżistenti ta' riċerka u 
innovazzjoni fil-proġetti LIFE, inkluż mill-
programm Orizzont Ewropa u l-
predeċessuri tiegħu.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-
leġiżlazzjoni dwar l-Enerġija Nadifa 
jistmaw li t-twettiq tal-miri tal-enerġija tal-
Unjoni għall-2030 se jeħtieġ investimenti 
addizzjonali ta' EUR 177 biljun kull sena 

(9) Il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-
leġiżlazzjoni dwar l-Enerġija Nadifa 
jistmaw li t-twettiq tal-miri tal-enerġija tal-
Unjoni għall-2030 proposti mill-
Kummissjoni se jeħtieġ investimenti 
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fil-perjodu bejn l-2021 u l-2030. L-akbar 
lakuni huma marbuta mal-investimenti fid-
dekarbonizzazzjoni tal-bini (l-effiċjenza fl-
enerġija u s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
fuq skala żgħira), fejn il-kapital irid jiġi 
dirett lejn proġetti ta' natura distribwita 
ħafna. Wieħed mill-għanijiet tas-
subprogramm dwar it-Tranżizzjoni lejn 
Enerġija Nadifa huwa li jibni l-kapaċità 
għall-iżvilupp u għall-aggregazzjoni tal-
proġetti, li permezz tiegħu jgħin ukoll biex 
jiġu assorbiti l-fondi mill-Fondi Strutturali 
u ta' Investiment Ewropej u jikkatalizza 
investimenti f'enerġija nadifa billi juża 
wkoll l-istrumenti finanzjarji pprovduti taħt 
l-InvestEU.

addizzjonali ta' EUR 177 biljun kull sena 
fil-perjodu bejn l-2021 u l-2030. Dawn il-
miri għollewhom il-koleġiżlaturi fil-
finalizzazzjoni tad-Direttiva dwar l-
Enerġija Rinnovabbli u d-Direttiva dwar 
l-Effiċjenza Enerġetika, sabiex il-miri tal-
Unjoni jitqarrbu lejn l-impenji tal-Unjoni 
skont il-Ftehim ta' Pariġi. L-akbar lakuni 
huma marbuta mal-investimenti fid-
dekarbonizzazzjoni tal-bini (l-effiċjenza fl-
enerġija u s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
deċentralizzati, b'mod partikolari 
maħsuba għall-konsum tal-enerġija 
permezz tat-tisħin u tal-arja 
kundizzjonata), fejn il-kapital irid jiġi 
dirett lejn proġetti ta' natura distribwita 
ħafna, pereżempju billi jiġu promossi 
proġetti pilota bbażati fuq konglomerati
urbani żgħar. Wieħed mill-għanijiet tas-
subprogramm dwar it-Tranżizzjoni lejn 
Enerġija Nadifa huwa li jibni l-kapaċità 
għall-iżvilupp u għall-aggregazzjoni tal-
proġetti, li permezz tiegħu jgħin ukoll biex 
jiġu assorbiti l-fondi mill-Fondi Strutturali 
u ta' Investiment Ewropej u jikkatalizza 
investimenti f'enerġija nadifa billi juża 
wkoll l-istrumenti finanzjarji pprovduti taħt 
l-InvestEU.

Ġustifikazzjoni

Id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-kostruzzjoni hija pass essenzjali għall-ksib tal-għanijiet 
klimatiċi u tal-enerġija tal-UE, u, għaldaqstant, biex ikunu jistgħu jintlaħqu l-għanijiet tal-
ftehim ta' Pariġi. Madankollu, huwa importanti li tingħata aktar attenzjoni lill-konsum tal-
enerġija għat-tisħin u l-arja kundizzjonata, li tirrappreżenta parti sinifikanti mill-konsum tal-
enerġija fl-Ewropa.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-pakkett tal-Analiżi tal-
Implimentazzjoni Ambjentali tal-Unjoni l-
aktar reċenti21 jindika li jenħtieġ progress 

(12) Il-pakkett tal-Analiżi tal-
Implimentazzjoni Ambjentali tal-Unjoni l-
aktar reċenti21 jindika li jenħtieġ progress 
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sinifikanti biex titħaffef l-implimentazzjoni 
tal-acquis tal-Unjoni dwar l-ambjent u biex 
tittejjeb l-integrazzjoni tal-għanijiet 
ambjentali u klimatiċi f'politiki oħra. 
Għaldaqstant, il-Programm jenħtieġ li 
jaġixxi bħala katalizzatur biex jikseb il-
progress meħtieġ permezz tal-iżvilupp, tal-
ittestjar u tar-replikazzjoni ta' approċċi 
ġodda; l-appoġġ għall-iżvilupp tal-politika, 
il-monitoraġġ u l-analiżi; it-tisħiħ tal-
involviment tal-partijiet ikkonċernati; il-
mobilizzazzjoni tal-investimenti li ġejjin 
mill-programmi kollha ta' investiment tal-
Unjoni jew minn sorsi finanzjarji oħra u l-
appoġġ għal azzjonijiet biex jingħelbu d-
diversi ostakli għall-implimentazzjoni 
effettiva tal-pjanijiet ewlenin meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni ambjentali.

sinifikanti biex titħaffef l-implimentazzjoni 
tal-acquis tal-Unjoni dwar l-ambjent u biex 
tittejjeb l-integrazzjoni tal-għanijiet 
ambjentali u klimatiċi f'politiki oħra. 
Għaldaqstant, il-Programm jenħtieġ li 
jaġixxi bħala katalizzatur essenzjali biex 
jinkiseb il-progress meħtieġ permezz tal-
iżvilupp, tal-ittestjar u tar-replikazzjoni ta' 
approċċi ġodda; l-appoġġ għall-iżvilupp 
tal-politika, il-monitoraġġ u l-analiżi; il-
promozzjoni ta' aktar kuxjenza u 
kommunikazzjoni; l-iżvilupp ta' 
governanza tajba; it-tisħiħ tal-involviment 
tal-partijiet ikkonċernati; il-
mobilizzazzjoni tal-investimenti li ġejjin 
mill-programmi kollha ta' investiment tal-
Unjoni jew minn sorsi finanzjarji oħra u l-
appoġġ għal azzjonijiet biex jingħelbu d-
diversi ostakli għall-implimentazzjoni 
effettiva tal-pjanijiet ewlenin meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni ambjentali.

_________________ _________________

21 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - L-analiżi tal-
implimentazzjoni ambjentali tal-UE: L-
isfidi ewlenin u kif se ngħaqqdu l-isforzi 
biex nagħtu riżultati aħjar (COM/2017/063 
final).

21 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - L-analiżi tal-
implimentazzjoni ambjentali tal-UE: L-
isfidi ewlenin u kif se ngħaqqdu l-isforzi 
biex nagħtu riżultati aħjar (COM/2017/063 
final).

Ġustifikazzjoni

Governanza mtejba, b'mod partikolari permezz tal-qawmien ta' kuxjenza u l-involviment tal-
partijiet ikkonċernati, hija kruċjali għall-ksib tal-għanijiet ambjentali u kienet prijorità 
msemmija b'mod speċifiku fil-programm LIFE preċedenti.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) It-twaqqif u t-treġġigħ lura tat-telf 
tal-bijodiversità, inkluż f'ekosistemi tal-

(13) It-twaqqif u t-treġġigħ lura tat-telf 
tal-bijodiversità, inkluż f'ekosistemi 
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baħar, jeħtieġu appoġġ għall-iżvilupp, 
għall-implimentazzjoni, għall-infurzar u 
għall-valutazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-
politika rilevanti tal-Unjoni, inkluża l-
Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-
202022, id-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE23 u d-Direttiva 2009/147/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 r-
Regolament (UE) 1143/2014 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill25, b'mod partikolari 
bl-iżvilupp ta' bażi ta' għarfien għall-
iżvilupp u għall-implimentazzjoni tal-
politika u bl-iżvilupp, l-ittestjar, id-
dimostrazzjoni u l-applikazzjoni tal-aħjar 
prattiki u soluzzjonijiet fuq skala żgħira 
jew imfassla apposta għal kuntesti lokali, 
reġjonali jew nazzjonali speċifiċi, inklużi 
approċċi integrati għall-implimentazzjoni 
tal-oqsfa ta' azzjoni prijoritizzati ppreparati 
fuq il-bażi tad-Direttiva 92/43/KEE. L-
Unjoni jenħtieġ li ssegwi n-nefqa tagħha 
relatata mal-bijodiversità sabiex tissodisfa 
l-obbligi ta' rappurtar tagħha skont il-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika. 
Jenħtieġ li jiġu ssodisfati wkoll ir-rekwiżiti 
għas-segwiment f'leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra tal-Unjoni.

akkwatiċi, jeħtieġu appoġġ għall-iżvilupp, 
għall-implimentazzjoni, għall-infurzar u 
għall-valutazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-
politika rilevanti tal-Unjoni, inkluża l-
Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-
202022 , id-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE23 u d-Direttiva 2009/147/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 r-
Regolament (UE) 1143/2014 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill25, b'mod partikolari 
bl-iżvilupp ta' bażi ta' għarfien għall-
iżvilupp u għall-implimentazzjoni tal-
politika u bl-iżvilupp, l-ittestjar, id-
dimostrazzjoni u l-applikazzjoni tal-aħjar 
prattiki u soluzzjonijiet fuq skala żgħira 
jew imfassla apposta għal kuntesti lokali, 
reġjonali jew nazzjonali speċifiċi, inklużi 
approċċi integrati għall-implimentazzjoni 
tal-oqsfa ta' azzjoni prijoritizzati ppreparati 
fuq il-bażi tad-Direttiva 92/43/KEE. L-
Unjoni jenħtieġ li ssegwi n-nefqa tagħha 
relatata mal-bijodiversità sabiex tissodisfa 
l-obbligi ta' rappurtar tagħha skont il-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika. 
Jenħtieġ li jiġu ssodisfati wkoll ir-rekwiżiti 
għas-segwiment f'leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra tal-Unjoni.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

23 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

24 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU 
L 20, 26.1.2010, p. 7).

24 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU 
L 20, 26.1.2010, p. 7).

25 Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' 
Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-
ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' 
speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 
4.11.2014, p. 35).

25 Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' 
Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-
ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' 
speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 
4.11.2014, p. 35).
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-promozzjoni tal-ekonomija 
ċirkolari teħtieġ bidla fil-mentalità fir-
rigward tat-tfassil, il-produzzjoni, il-
konsum u r-rimi ta' materjali u prodotti, 
inklużi l-plastiks. Il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn 
mudell ta' ekonomija ċirkolari permezz ta' 
appoġġ finanzjarju mmirat lejn varjetà ta' 
atturi (in-negozji, l-awtoritajiet pubbliċi u 
l-konsumaturi), b'mod partikolari billi 
japplika, jiżviluppa u jirreplika l-aħjar 
teknoloġiji, prattiki u soluzzjonijiet 
imfassla apposta għal kuntesti lokali, 
reġjonali jew nazzjonali speċifiċi, inkluż 
permezz ta' approċċi integrati għall-
implimentazzjoni tal-pjanijiet tal-
immaniġġjar u l-prevenzjoni tal-iskart. 
Permezz ta' appoġġ għall-implimentazzjoni 
tal-istrateġija tal-plastiks, tista' tittieħed 
azzjoni biex tiġi indirizzata b'mod 
partikolari l-problema tal-iskart tal-baħar.

(16) Il-promozzjoni tal-ekonomija 
ċirkolari teħtieġ bidla fil-mentalità fir-
rigward tat-tfassil, il-produzzjoni, il-
konsum u r-rimi ta' materjali u prodotti, 
inklużi l-plastiks. Il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn 
mudell ta' ekonomija ċirkolari permezz ta' 
appoġġ finanzjarju mmirat lejn varjetà ta' 
atturi (in-negozji, l-awtoritajiet pubbliċi u 
l-konsumaturi), b'mod partikolari billi 
japplika, jiżviluppa u jirreplika l-aħjar 
teknoloġiji, prattiki u soluzzjonijiet 
imfassla apposta għal kuntesti lokali, 
reġjonali jew nazzjonali speċifiċi, inkluż 
permezz ta' approċċi integrati għall-
implimentazzjoni tal-pjanijiet tal-
immaniġġjar u l-prevenzjoni tal-iskart. 
Permezz ta' appoġġ għall-implimentazzjoni 
tal-istrateġija tal-plastiks, tista' tittieħed 
azzjoni biex tiġi indirizzata b'mod 
partikolari l-problema tal-iskart fl-ambjent 
akkwatiku.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-protezzjoni u r-restawr tal-
ambjent tal-baħar huma wieħed mill-miri 
ġenerali tal-politika ambjentali tal-Unjoni. 
Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa dan li 
ġej: il-ġestjoni, il-konservazzjoni, ir-
restawr u l-monitoraġġ tal-bijodiversità u 
tal-ekosistemi tal-baħar b'mod partikolari 
f'siti tal-baħar ta' Natura 2000 u l-
protezzjoni tal-ispeċi skont l-oqfsa ta' 
azzjoni prijoritizzati żviluppati skont id-
Direttiva 92/43/KEE; il-kisba ta' Status 

(19) Il-protezzjoni u r-restawr tal-
ambjent akkwatiku huma wieħed mill-miri 
ġenerali tal-politika ambjentali tal-Unjoni. 
Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa dan li 
ġej: il-ġestjoni, il-konservazzjoni, ir-
restawr u l-monitoraġġ tal-bijodiversità u 
tal-ekosistemi akkwatiċi b'mod partikolari 
f'siti tal-baħar ta' Natura 2000 u l-
protezzjoni tal-ispeċi skont l-oqfsa ta' 
azzjoni prijoritizzati żviluppati skont id-
Direttiva 92/43/KEE; il-ksib ta' Status 
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Ambjentali Tajjeb skont id-Direttiva 
2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill28; il-promozzjoni ta' ibħra nodfa u 
b'saħħithom; l-implimentazzjoni tal-
istrateġija Ewropea dwar il-plastik 
f'ekonomija ċirkolari, biex tiġi indirizzata 
b'mod partikolari l-problema tal-irkaptu 
tas-sajd mitluf u tal-iskart tal-baħar; u l-
promozzjoni tal-involviment tal-Unjoni fil-
governanza internazzjonali tal-oċeani li 
hija essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
Aġenda tan-Nazzjonijiet Uniti għall-2030 
dwar l-Iżvilupp Sostenibbli u biex jiġu 
ggarantiti oċeani b'saħħithom għall-
ġenerazzjonijiet futuri. Il-proġetti integrati 
strateġiċi u l-proġetti strateġiċi dwar in-
natura tal-Programm jenħtieġ li jinkludu 
azzjonijiet rilevanti li jkollhom il-mira li 
jipproteġu l-ambjent tal-baħar.

Ambjentali Tajjeb skont id-Direttiva 
2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill28; il-promozzjoni ta' ibħra nodfa u 
b'saħħithom; l-implimentazzjoni tal-
istrateġija Ewropea dwar il-plastik 
f'ekonomija ċirkolari, biex tiġi indirizzata 
b'mod partikolari l-problema tal-irkaptu 
tas-sajd mitluf u tal-iskart tal-baħar; u l-
promozzjoni tal-involviment tal-Unjoni fil-
governanza internazzjonali tal-oċeani li 
hija essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
Aġenda tan-Nazzjonijiet Uniti għall-2030 
dwar l-Iżvilupp Sostenibbli u biex jiġu 
ggarantiti oċeani b'saħħithom għall-
ġenerazzjonijiet futuri. Il-proġetti integrati 
strateġiċi u l-proġetti strateġiċi dwar in-
natura tal-Programm jenħtieġ li jinkludu 
azzjonijiet rilevanti li jkollhom il-mira li 
jipproteġu l-ambjent akkwatiku.

_________________ _________________

28 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 (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU 
L 164, 25.6.2008, p. 19).

28 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 (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU 
L 164, 25.6.2008, p. 19).

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-titjib tal-governanza fuq 
kwistjonijiet ambjentali, it-tibdil fil-klima u 
kwistjonijiet relatati ta' tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa jeħtieġ l-involviment tas-
soċjetà ċivili billi tiżdied is-
sensibilizzazzjoni tal-pubbliku, l-
involviment tal-konsumaturi u t-twessigħ 
tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati, 
inklużi l-organizzazzjoni nongovernattivi, 
f'konsultazzjoni dwar il-politiki relatati u l-
implimentazzjoni tagħhom.

(20) It-titjib tal-governanza fuq 
kwistjonijiet ambjentali, it-tibdil fil-klima u 
kwistjonijiet relatati ta' tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa jeħtieġ l-involviment tas-
soċjetà ċivili billi tiżdied is-
sensibilizzazzjoni tal-pubbliku, fosthom 
permezz ta' strateġija tal-komunikazzjoni 
li tqis il-mezzi ġodda tax-xandir u n-
netwerks soċjali u żżid l-involviment tal-
konsumaturi u tal-partijiet ikkonċernati, 
inklużi l-organizzazzjoni nongovernattivi, 
f'konsultazzjoni dwar il-politiki relatati u l-
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implimentazzjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi ppreċiżata l-ħtieġa ta' komunikazzjoni moderna.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-Programm jenħtieġ li jħejji u 
jappoġġa lill-atturi fis-suq għal tranżizzjoni 
lejn ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija, b'emissjonijiet baxxi 
tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-
klima billi jittestja opportunitajiet tan-
negozju ġodda, jaġġorna l-ħiliet 
professjonali, jiffaċilita l-aċċess tal-
konsumaturi għall-prodotti u s-servizzi 
sostenibbli, jinvolvi u jagħti s-setgħa lill-
influwenzaturi u jittestja metodi ġodda biex 
jiġu adattati l-proċessi u l-pajsaġġ 
kummerċjali eżistenti. Biex tkun appoġġata 
l-adozzjoni kummerċjali usa' ta' 
soluzzjonijiet sostenibbli, jenħtieġ li jiġu 
promossi l-aċċettazzjoni tal-pubbliku 
ġenerali u l-involviment tal-konsumatur.

(22) Il-Programm jenħtieġ li jħejji u 
jappoġġa lill-atturi fis-suq għal tranżizzjoni 
lejn ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija, b'emissjonijiet baxxi 
tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-
klima permezz tal-użu sostenibbli ta' 
riżorsi naturali eżistenti u l-ittestjar ta'
opportunitajiet tan-negozju ġodda, 
jaġġorna l-ħiliet professjonali, jiffaċilita l-
aċċess tal-konsumaturi għall-prodotti u s-
servizzi sostenibbli, jinvolvi u jagħti s-
setgħa lill-influwenzaturi u jittestja metodi 
ġodda biex jiġu adattati l-proċessi u l-
pajsaġġ kummerċjali eżistenti. Biex tkun 
appoġġata l-adozzjoni kummerċjali usa' ta' 
soluzzjonijiet sostenibbli, b'mod 
partikolari l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
innovattivi tal-enerġija rinnovabbli, l-
aċċettazzjoni tal-pubbliku ġenerali u l-
involviment tal-konsumatur.

Ġustifikazzjoni

Bis-saħħa tal-iżviluppi teknoloġiċi u tas-suq u (anke) l-appoġġ pubbliku, l-ispejjeż tal-
istallazzjoni ta' sistemi tal-enerġija rinnovabbli naqsu ħafna tul l-aħħar għaxar snin. Irridu 
nkomplu f'din id-direzzjoni sabiex nagħtu lok li jiġi żviluppat għalkollox il-potenzjal tal-
enerġija tal-Ewropa, billi jiġu vvalutati sorsi ta' enerġija alternattivi li s'issa mhux qed 
jintużaw biżżejjed (bħall-enerġija tal-baħar u dik ġeotermali) u billi tiġi żviluppata l-
indipendenza enerġetika tal-UE minn pajjiżi terzi.

Emenda 14

Proposta għal regolament
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Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-
Programm se jikkontribwixxi biex jiġu 
integrati l-azzjonijiet klimatiċi u biex 
tinkiseb mira ġenerali ta' 25 % tal-infiq tal-
baġit tal-UE li jappoġġa l-għanijiet 
klimatiċi. L-azzjonijiet fi ħdan dan il-
Programm huma mistennija li 
jikkontribwixxu 61 % tal-pakkett 
finanzjarju ġenerali tal-Programm għall-
għanijiet klimatiċi. Matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Programm se jiġu 
identifikati azzjonijiet rilevanti, u se jiġu 
vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami 
rilevanti.

(24) L-indirizzar tat-tibdil fil-klima 
huwa waħda mill-aktar sfidi dinjija 
importanti, u jirrikjedi rispons koordinat 
u ambizzjuż. L-Unjoni jeħtiġilha tindirizza 
t-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni 
biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se 
jikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u ambjentali u biex 
tinkiseb mira ġenerali ta' 25 % tal-infiq tal-
baġit tal-UE li jappoġġa l-għanijiet 
klimatiċi u ambjentali. L-azzjonijiet fi 
ħdan dan il-Programm huma mistennija li 
jikkontribwixxu 61 % tal-pakkett 
finanzjarju ġenerali tal-Programm għall-
għanijiet klimatiċi. Matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Programm se jiġu 
identifikati azzjonijiet rilevanti, u se jiġu 
vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami 
rilevanti.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Fl-implimentazzjoni tal-Programm, 
jenħtieġ li tingħata kunsiderazzjoni xierqa 
lill-istrateġija għar-reġjuni ultraperiferiċi30

fid-dawl tal-Artikolu 349 tat-TFUE u l-
ħtiġijiet u l-vulnerabilitajiet speċifiċi ta' 
dawn ir-reġjuni. Il-politiki tal-Unjoni, għajr 
il-politiki ambjentali, klimatiċi u ta' 
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa rilevanti, 
jenħtieġ li jiġu kkunsidrati wkoll.

(25) Fl-implimentazzjoni tal-Programm, 
jenħtieġ li tingħata kunsiderazzjoni xierqa 
lill-istrateġija għar-reġjuni ultraperiferiċi30

fid-dawl tal-Artikolu 349 tat-TFUE u l-
ħtiġijiet u l-vulnerabilitajiet speċifiċi ta' 
dawn ir-reġjuni. Il-politiki tal-Unjoni, għajr 
il-politiki ambjentali, klimatiċi, tal-
ekonomija ċirkolari u tat-tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa rilevanti, jenħtieġ li jiġu 
kkunsidrati wkoll.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 finali 30 COM(2017) 623 finali
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) L-evalwazzjoni ta' dan ir-
Regolament se tipprovdi l-informazzjoni 
meħtieġa biex il-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet, jekk ikun meħtieġ, itejjeb il-
Programm. Apparti l-evalwazzjoni ta' 
kemm il-Programm laħaq l-għan tal-
Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ 
li tingħata attenzjoni speċjali lill-proċess 
ta' applikazzjoni sabiex ikun żgurat li 
dawn il-fondi jkunu aċċessibbli għall-
proġetti rilevanti kollha. Huwa importanti 
b'mod speċjali li jkun żgurat li l-
parteċipazzjoni għall-komunitajiet lokali 
u s-soċjetà ċivili tkun prattika u faċli.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "proġetti strateġiċi dwar in-natura" 
tfisser proġetti li jappoġġaw il-kisba tal-
għanijiet tal-Unjoni fir-rigward tan-natura 
u tal-bijodiversità billi jimplimentaw 
programmi ta' azzjoni koerenti fl-Istati 
Membri biex jintegraw dawn l-għanijiet u 
l-prijoritajiet f'politiki u strumenti ta' 
finanzjament oħra, inkluż permezz ta' 
implimentazzjoni kkoordinata tal-oqfsa ta' 
azzjoni prijoritarji stabbiliti skont id-
Direttiva 92/43/KEE;

(1) "proġetti strateġiċi dwar in-natura" 
tfisser proġetti li jappoġġaw il-ksib tal-
għanijiet tal-Unjoni fir-rigward tan-natura 
u tal-bijodiversità, stabbiliti b'mod 
partikolari fid-Direttiva 2009/147/KE u d-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, billi 
jimplimentaw programmi ta' azzjoni 
koerenti fl-Istati Membri biex jintegraw 
dawn l-għanijiet u l-prijoritajiet f'politiki u 
strumenti ta' finanzjament oħra, inkluż 
permezz ta' implimentazzjoni kkoordinata 
tal-oqfsa ta' azzjoni prijoritarji stabbiliti 
skont id-Direttiva 92/43/KEE;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "proġetti ta' azzjoni standard" 
tfisser proġetti, għajr proġetti integrati 
strateġiċi, proġetti strateġiċi dwar in-natura 
jew proġetti ta' assistenza teknika, li 
jsegwu l-għanijiet speċifiċi tal-Programm 
stabbiliti fl-Artikolu 3(2);

(4) "proġetti ta' azzjoni standard" 
tfisser proġetti, għajr proġetti integrati 
strateġiċi, proġetti strateġiċi dwar in-natura 
jew proġetti ta' assistenza teknika, bħal 
proġetti minn isfel għal fuq (CLLD), li 
jsegwu l-għanijiet speċifiċi tal-Programm 
stabbiliti fl-Artikolu 3(2);

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm 
huwa li jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija nadifa, ċirkolari, effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija, b'emissjonijiet baxxi 
tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-
klima, inkluż permezz tat-tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa, għall-protezzjoni u t-titjib 
tal-kwalità tal-ambjent u biex jieqaf u 
jitreġġa' lura t-telf tal-bijodiversità, u 
b'hekk jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli.

1. L-għan ġenerali tal-Programm 
huwa li jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija sostenibbli, ċirkolari, 
effiċjenti fir-riżorsi u fl-użu tal-enerġija, 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima, inkluż 
permezz tat-tranżizzjoni lejn sistema tal-
enerġija effiċjenti ħafna u msejsa fuq l-
enerġija rinnovabbli, sabiex jiġu żgurati l-
protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent 
u biex jieqaf u jitreġġa' lura t-telf tal-
bijodiversità, inkluż l-appoġġ għan-
Natura 2000 u l-indirizzar tad-
degradazzjoni tal-ekosistemi, u b'hekk 
jingħata kontribut għal livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u azzjoni klimatika 
ambizzjuża. Il-Programm għandu wkoll 
jappoġġa governanza ambjentali u 
klimatika aqwa fil-livelli kollha, fosthom 
titjib fl-involviment tal-NGOs tas-soċjetà 
ċivili u l-atturi lokali.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(a) li jiżviluppa, juri u jippromwovi 
tekniki u approċċi innovattivi biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-politika u tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-ambjent u l-
azzjoni klimatika, inkluża t-tranżizzjoni 
lejn enerġija nadifa, u li jikkontribwixxi 
għall-applikazzjoni tal-aħjar prassi fir-
rigward tan-natura u tal-bijodiversità;

(a) li jiżviluppa, juri u jippromwovi 
tekniki u approċċi innovattivi biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-politika u tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-ambjent u l-
azzjoni klimatika, inkluża t-tranżizzjoni 
lejn enerġija nadifa, u li jikkontribwixxu u 
jappoġġaw l-applikazzjoni tal-aħjar prassi 
fir-rigward tan-natura u tal-bijodiversità u 
biedja u sistemi tal-ikel sostenibbli;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jappoġġa l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
infurzar tal-politiki u tal-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni, inkluż billi jtejjeb il-
governanza permezz tat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet tal-atturi pubbliċi u privati u 
tal-involviment tas-soċjetà ċivili;

(b) li jappoġġa l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
infurzar tal-politiki u tal-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni, inkluż billi jtejjeb il-
governanza permezz tat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet tal-atturi pubbliċi u privati, 
inkluża l-agrikoltura, l-ortikultura, il-
forestrija u s-sajd, u l-involviment tas-
soċjetà ċivili;

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Programm m'għandux idgħajjef 
l-għanijiet ta' leġiżlazzjoni u politiki oħra 
tal-Unjoni;

Ġustifikazzjoni

Sfortunatament, il-proġetti LIFE f'xi Stati Membri kkawżaw kontroversja pubblika u kunflitti 
fil-passat, minħabba l-esproprjazzjoni ta' azjendi agrikoli tal-familja. Iridu jiġu evitati l-
kunflitti fl-applikazzjoni tal-LIFE ma' leġiżlazzjoni u politiki oħra tal-Unjoni bħall-PAK u l-
protezzjoni ta' bdiewa żgħażagħ u azjendi agrikoli tal-familja. Il-kooperazzjoni mal-bdiewa u 
s-sidien tal-art, iżda wkoll l-SME u s-settur privat, jeħtieġ li jissaħħu fir-regolament dwar il-
fond LIFE.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) prattiki ta' biedja sostenibbli, 
bħall-bijodiversità tal-ħamrija u l-
agrobijodiversità, il-qbid tal-karbonju, il-
monitoraġġ tal-ħamrija u l-protezzjoni 
tal-ħamrija u tal-ilma;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-proġetti ffinanzjati mill-
Programm għandhom jagħtu kontribut 
sinifikanti għall-ksib ta' mill-inqas wieħed 
mill-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proġetti ffinanzjati mill-Programm 
għandhom jevitaw li jimminaw l-għanijiet 
ambjentali, klimatiċi jew tal-enerġija 
nadifa rilevanti tal-Programm u, fejn 
possibbli, għandhom jippromwovu l-użu 
tal-akkwist pubbliku ekoloġiku;

(a) proġetti ffinanzjati mill-Programm 
għandhom jevitaw li jimminaw l-għanijiet 
ambjentali, klimatiċi jew tal-enerġija 
nadifa rilevanti tal-Programm u, sikwit 
kemm jista' jkun, għandhom jippromwovu 
l-użu tal-akkwist pubbliku ekoloġiku;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-proġetti ffinanzjati mill-
Programm għandhom jevitaw li jdgħajfu 
leġiżlazzjoni u prijoritajiet tal-politika 
oħra tal-Unjoni, notevolment l-effiċjenza 
fl-użu tar-riżorsi u l-produzzjoni tal-ikel;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għandhom jingħataw prijorità l-
proġetti bl-ikbar potenzjal ta' involviment 
u ta' kooperazzjoni intelliġenti mas-
soċjetà ċivili, is-sidien tal-art, l-
agrikoltura, l-ortikoltura u l-forestrija;

Ġustifikazzjoni

L-involviment u l-kooperazzjoni intelliġenti mas-soċjetà ċivili, is-sidien tal-art, l-agrikoltura, 
l-ortikoltura u l-forestrija għall-iżvilupp, il-wiri u l-promozzjoni ta' tekniki u approċċi 
innovattivi biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika u tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-ambjent 
u l-azzjoni klimatika, inkluża t-tranżizzjoni tal-enerġija, u għall-kontribut u l-applikazzjoni 
tal-aħjar prassi fir-rigward tan-natura u l-bijodiversità, huma essenzjali għal proġetti LIFE li 
jirnexxu, kif uriet l-esperjenza tal-passat s'issa.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-Kummissjoni għandha tiżgura 
bilanċ ġeografiku għall-proġetti 
ffinanzjati mill-Programm;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt f
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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) fejn xieraq, għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lil proġetti, dment li l-
proġetti joffru benefiċċji ambjentali, f'żoni 
ġeografiċi bi bżonnijiet jew 
vulnerabbiltajiet speċifiċi, bħalma huma 
żoni bi sfidi ambjentali speċifiċi jew 
b'restrizzjonijiet naturali, żoni 
transkonfinali jew reġjuni ultraperiferiċi.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ix-xiri tal-art ikun l-uniku jew l-
aktar mezz kosteffettiv biex jintlaħaq l-
eżitu ta' konservazzjoni mixtieq;

(b) ix-xiri tal-art ikun l-uniku mezz 
biex jintlaħaq l-eżitu ta' konservazzjoni 
mixtieq;

Ġustifikazzjoni

Fil-passat, l-art agrikola kienet tinxtara jew tiġi esproprjata bl-użu ta' fondi LIFE, u dan kien 
joħloq kontroversja pubblika. Ix-xiri tal-art, meta japplika, għandu jkun l-uniku mezz sabiex 
jintlaħaq ir-riżultat mixtieq. Għandha tingħata preferenza lill-kooperazzjoni mal-bdiewa biex 
jinkisbu l-għanijiet ta' konservazzjoni.

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha, permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta 
programmi ta' ħidma pluriennali għall-
programm LIFE. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 21a.
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Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura tal-Kumitat LIFE hija konformi mar-regolament LIFE attwali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu involuti fit-tħejjija tal-programmi ta' ħidma.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
l-koleġiżlaturi u l-partijiet ikkonċernati 
jiġu kkonsultati b'mod adegwat fl-iżvilupp 
tal-programmi ta' ħidma.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni interim tal-
Programm għandha titwettaq ladarba jkun 
hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, 
iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara 
l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Programm.

2. L-evalwazzjoni interim tal-
Programm għandha titwettaq ladarba jkun 
hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, 
iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara 
l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm, 
u tinkludi l-valutazzjoni magħmula skont 
l-Artikolu 18(5). Dik l-evalwazzjoni 
interim għandha, fejn ikun meħtieġ, tkun 
akkumpanjata minn proposta għal 
emenda ta' dan ir-Regolament.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-
Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' 
snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-
Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' 
snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat 
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fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 1, għandha 
titwettaq evalwazzjoni finali tal-Programm 
mill-Kummissjoni.

fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 1, għandha 
titwettaq evalwazzjoni finali tal-Programm 
mill-Kummissjoni, u tinkludi l-
valutazzjonijiet magħmula skont l-
Artikolu 18(5). 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika l-konklużjonijiet tal-
evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

4. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika l-konklużjonijiet tal-
evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel ir-riżultati tal-
evalwazzjonijiet disponibbli pubblikament.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a

Proċedura ta' kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
assistita mill-Kumitat għall-Programm 
LIFE għall-Ambjent u l-Azzjoni 
Klimatika. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat fi ħdan it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011.

2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn il-Kumitati ma jagħtu ebda opinjoni, 
il-Kummissjoni m'għandhiex tadotta l-
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u 
għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-
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Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 
182/2011.

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta' kumitat hija konformi mar-regoli tal-programm LIFE attwali. Il-
kooperazzjoni tajba bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandha tinżamm. Il-Kumitat LIFE 
għandu jinżamm.
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