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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

 Il-liġi Ewropea dwar il-Klima hija l-parti leġiżlattiva ewlenija tal-Patt Ekoloġiku tal-UE. 
Filwaqt li tilħaq l-għan tan-newtralità klimatika, għandha tippromwovi wkoll it-tkabbir u l-
impjiegi fl-UE kollha.  Fl-istess ħin, it-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika trid tkun ġusta 
u inklużiva.

Is-settur agrikolu huwa ta' importanza strateġika għas-sigurtà tal-ikel fil-livell tal-UE u fil-
livell globali iżda huwa wkoll is-settur li huwa espost bil-mod l-aktar kritiku għall-
konsegwenzi tat-tibdil fil-klima. Għalhekk, il-Liġi tal-UE dwar il-Klima għandha toħloq qafas 
għall-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE u għall-Istati Membri biex jiġu ffaċilitati l-adattament, ir-
reżiljenza u l-iżvilupp ta' livelli baxxi ta' emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG) 
b'mod li ma jheddidx il-produzzjoni tal-ikel, f'konformità mal-Artikolu 2(1b) tal-Ftehim ta' 
Pariġi. Dan l-Artikolu jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ olistiku għall-azzjoni klimatika u 
għall-produzzjoni tal-ikel, li jindirizza l-adattament, ir-reżiljenza u l-mitigazzjoni.

Is-setturi tal-agrikoltura u tal-forestrija, l-uniċi żewġ setturi li jiffunzjonaw kemm bħala 
emittenti tal-karbonju kif ukoll bħala bjar tal-karbonju, iridu jitqiesu wkoll bħala muturi 
importanti. Biex jinkiseb il-frott tal-potenzjal sħiħ tal-innovazzjonijiet teknoloġiċi, huma 
meħtieġa riċerka u żvilupp sostanzjali f'dawk is-setturi. Hemm bżonn ta' riċerka u żvilupp 
estensivi fil-produzzjoni kemm tal-pjanti kif ukoll tal-bhejjem, inkluż it-tnissil tal-pjanti għal 
għelejjel u ħxejjex ġodda u aktar reżiljenti li jissekwestraw aktar karbonju, kif ukoll il-
valorizzazzjoni tal-bijogass u tal-bijomassa. Il-proċeduri tal-kejl tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra għandhom jissaħħu. 

L-importanza tal-assorbimenti jew l-emissjonijiet negattivi hija kbira ħafna. Attwalment, l-
assorbimenti u t-tnaqqis tal-emissjonijiet huma ttrattati b'mod ugwali fis-swieq tal-karbonju. 
Madankollu, tunnellata ta' karbonju assorbit mill-atmosfera għandha tiġi pprezzata b'mod 
differenti minn tunnellata ta' karbonju li ma jiġix rilaxxat fl-atmosfera. Sabiex jiġi stimulat l-
iżvilupp tal-assorbimenti, il-Kummissjoni għandha tesplora l-possibbiltà ta' negozjar separat 
possibbli ta' assorbimenti jew emissjonijiet negattivi fis-swieq tal-karbonju tal-UE u dawk 
globali. Tali negozjar ta' emissjonijiet negattivi jaf jiġġenera finanzjament sostanzjali għall-
klima.

Huwa wkoll meħtieġ li tiġi promossa u tingħata viżibilità lill-produzzjoni li tkun effiċjenti fir-
rigward tal-klima fl-UE, inkluż fl-agrikoltura. Iċ-ċertifikazzjoni minn partijiet terzi 
tirrappreżenta approċċ prammatiku għal kwistjoni diffiċli, u timmira lejn ir-rikonoxximent 
tal-isforzi addizzjonali magħmula minn atturi, inklużi l-bdiewa u l-kooperattivi, biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2 fil-produzzjoni tal-ikel sostenibbli. Dan jiżgura wkoll li l-Istati 
Membri kollha jużaw l-istess standards. 

Qed jitressqu għadd ta' emendi bil-għan li r-Regolament jittejjeb. Dawn l-emendi għandhom 
l-għan, b'mod partikolari, li:

• jiżguraw li l-mira tan-newtralità klimatika tiġi stabbilita għall-Unjoni kollha kemm hi u għal 
kull Stat Membru b'mod individwali, bil-għan li jissaħħu l-ambizzjonijiet għall-UE kollha 
kemm hi;

• jistabbilixxu l-"prinċipju ta' koerenza politika" fl-inizjattivi kollha previsti fil-Patt 
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Ekoloġiku; skont dan il-prinċipju, il-kunsiderazzjonijiet previsti fir-Regolament fir-rigward 
tal-istabbiliment tat-trajettorja għan-newtralità klimatika għandhom japplikaw għall-inizjattivi 
kollha tal-Patt Ekoloġiku;

• jipprevedu li l-istess kunsiderazzjonijiet jitqiesu meta jittieħdu l-miżuri meħtieġa fil-livell 
tal-Unjoni u f'dak nazzjonali, inkluż meta tkun qed tiġi ddeterminata d-distribuzzjoni tat-
tnaqqis u l-assorbimenti tal-emissjonijiet bejn l-istrumenti ta' politika tal-ETS u dawk mhux 
tal-ETS; 

• fid-dawl tal-kriżi tal-COVID-19, jipprevedu l-obbligu tal-Kummissjoni li tqis is-sigurtà u l-
affordabbiltà tal-ikel filwaqt li tistabbilixxi t-trajettorja għan-newtralità klimatika;

• jipprevedu li l-Unjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw l-adattament tal-bdiewa għall-impatti 
negattivi tat-tibdil fil-klima, jippromwovu r-reżiljenza għall-klima u l-iżvilupp ta' livelli baxxi 
ta' emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mingħajr ma jheddu l-produzzjoni tal-ikel;

• jipprevedu li l-Kummissjoni tippreżenta, wara li tivvaluta l-ħtieġa għall-istabbiliment ta' 
mira vinkolanti intermedja għas-sena 2040, proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi l-valuri li 
għandhom jintlaħqu sal-2040, kif ukoll kwalunkwe miżura oħra meħtieġa;

• jipprevedu ċertifikazzjoni minn partijiet terzi sabiex jiġi stabbilit standard komuni fl-UE 
għal produzzjoni li tkun effiċjenti fir-rigward tal-klima. L-istabbiliment ta' standards komuni 
huwa wkoll mod kif il-bdiewa u l-kooperattivi jiġu ppremjati talli jipproduċu aktar b'anqas, u 
b'hekk jillimitaw l-impronta klimatika tal-prodott;

• jipprevedu r-rekwiżit li jinstabu alternattivi għall-ekonomija fossili. L-ekonomija ċirkolari 
b'bażi bijoloġika tipprovdi materjali rinnovabbli li jistgħu jissostitwixxu l-materja prima 
fossili;

Ir-rapporteur ressaq ukoll emenda li titlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi t-trajettorja għall-
kisba tan-newtralità klimatika permezz ta' proposta leġiżlattiva u mhux att delegat. Att delegat 
bħal dan jindirizza elementi essenzjali tar-Regolament, li, bħala tali, jista' ma jkunx is-suġġett 
ta' għoti tas-setgħa ta' att delegat. 

Barra minn hekk, ir-rapporteur iqis li huwa importanti li jintgħażlu ideat kummerċjali sodi u li 
jitfasslu pjanijiet direzzjonali b'kollaborazzjoni ma' imprendituri futuri li jfittxu li jistabbilixxu 
ruħhom fis-swieq il-ġodda. Għandu jinħoloq netwerk ta' appoġġ għan-negozji ġodda fil-livell 
reġjonali fil-forma ta' korsijiet ta' taħriġ u servizzi ta' konsulenza personalizzati.

Fl-aħħar nett, minħabba l-limiti ta' żmien, ir-rapporteur ma kellux l-opportunità li jinvolvi 
ruħu ma' gruppi politiċi jew partijiet ikkonċernati oħra fl-abbozzar ta' din l-opinjoni. Il-
kontribut kollu se jkun milqugħ tajjeb ħafna u se jitqies meta jiġu abbozzati l-emendi ta' 
kompromess.

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, sabiex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-
11 ta' Diċembru 2019 intitolata "Il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew"19, il-Kummissjoni 
stabbiliet strateġija ġdida ta' tkabbir li 
għandha l-għan li lill-Unjoni tittrasformaha 
f'soċjetà ġusta u għanja b'ekonomija 
moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u 
kompetittiva fejn ma jkunx hemm 
emissjonijiet netti ta' gassijiet b'effett ta' 
serra fl-2050 u fejn it-tkabbir ekonomiku 
jkun diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi. 
Għandha l-għan ukoll li tipproteġi, 
tippreserva u ssaħħaħ il-kapital naturali tal-
Unjoni, u li tipproteġi s-saħħa u l-benesseri 
taċ-ċittadini mir-riskji u mill-impatti 
relatati mal-ambjent. Fl-istess ħin, din it-
tranżizzjoni trid tkun waħda ġusta u 
inklużiva li ma tħalli 'l ħadd lura.

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-
11 ta' Diċembru 2019 intitolata "Il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew"19, il-Kummissjoni 
stabbiliet strateġija ġdida ta' tkabbir li 
għandha l-għan li lill-Unjoni tittrasformaha 
f'soċjetà ġusta u għanja b'ekonomija 
moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u 
kompetittiva fejn ma jkunx hemm 
emissjonijiet netti ta' gassijiet b'effett ta' 
serra fl-2050 u fejn it-tkabbir ekonomiku 
jkun diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi. Il-
Liġi Ewropea dwar il-Klima hija l-att 
leġiżlattiv ewlieni tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew. Għalhekk jenħtieġ li 
tippromwovi t-tkabbir u l-impjiegi 
madwar l-Unjoni kollha, filwaqt li 
jintlaħaq l-għan tan-newtralità klimatika. 
L-istrateġija l-ġdida tat-tkabbir għandha l-
għan ukoll li tipproteġi, tippreserva u 
ssaħħaħ il-kapital naturali tal-Unjoni, u li 
tipproteġi s-saħħa u l-benesseri taċ-
ċittadini mir-riskji u mill-impatti relatati 
mal-ambjent. Fl-istess ħin, din it-
tranżizzjoni trid tkun waħda ġusta u 
inklużiva li ma tħalli 'l ħadd lura, inkluża 
kwalunkwe żona jew komunità urbana 
jew rurali.

__________________ __________________
19 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
11 ta' Diċembru 2019 intitolata "Il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew" (COM(2019) 640 
final).

19 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
11 ta' Diċembru 2019 intitolata "Il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew" (COM(2019) 640 
final).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-Patt Ekoloġiku jistabbilixxi strateġija ġdida ta' tkabbir għall-UE, dan għandu jiġi 
rifless ukoll fil-Liġi dwar il-Klima, li hija att leġiżlattiv ewlieni.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Ftehim ta' Pariġi jistabbilixxi l-
għan fit-tul li ż-żieda fit-temperatura 
globali tinżamm ferm inqas minn 2 °C 'il 
fuq mil-livelli preindustrijali u li 
jitkomplew l-isforzi biex din tinżamm taħt 
il-1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali23, 
u jenfasizza l-importanza li nadattaw ruħna 
għall-impatti negattivi tat-tibdil fil-klima24 
u li nagħmlu l-flussi finanzjarji konsistenti 
mat-triq lejn livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra u ma' żvilupp 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima25.

(4) Il-Ftehim ta' Pariġi jistabbilixxi l-
għan fit-tul li ż-żieda fit-temperatura 
globali tinżamm ferm inqas minn 2 °C 'il 
fuq mil-livelli preindustrijali u li 
jitkomplew l-isforzi biex din tinżamm taħt 
il-1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali23, 
u jenfasizza l-importanza li nadattaw ruħna 
għall-impatti negattivi tat-tibdil fil-klima24, 
nippromwovu żvilupp reżiljenti għall-
klima u ta' livelli baxxi ta' emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra, b'mod li ma 
jheddidx il-produzzjoni tal-ikel, u li 
nagħmlu l-flussi finanzjarji konsistenti 
mat-triq lejn livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra u ma' żvilupp 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima25.

__________________ __________________
23 L-Artikolu 2(1)(a) tal-Ftehim ta' Pariġi. 23 L-Artikolu 2(1)(a) tal-Ftehim ta' Pariġi.
24 L-Artikolu 2(1)(b) tal-Ftehim ta' Pariġi. 24 L-Artikolu 2(1)(b) tal-Ftehim ta' Pariġi.
25 L-Artikolu 2(1)(c) tal-Ftehim ta' Pariġi. 25 L-Artikolu 2(1)(c) tal-Ftehim ta' Pariġi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija referenza għall-Artikolu 2(1)(b) tal-Ftehim ta' Pariġi. L-Artikolu 2(1)(b) 
jenfasizza approċċ olistiku għall-azzjoni klimatika u l-produzzjoni tal-ikel, u jindirizza l-
adattament, ir-reżiljenza u l-mitigazzjoni. Huwa importanti li r-rwol speċjali u strateġiku tal-
agrikoltura jiġi enfasizzat fil-Liġi dwar il-Klima.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Jenħtieġ li s-setturi ekonomiċi 
kollha jkunu obbligati jikkontribwixxu 
għall-kisba tan-newtralità klimatika. 

(6) Jenħtieġ li s-setturi ekonomiċi 
kollha jkunu obbligati jikkontribwixxu 
għall-kisba tan-newtralità klimatika. 
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Minħabba li ħafna mill-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra huma marbutin 
mal-produzzjoni u mal-konsum tal-
enerġija, huwa essenzjali li jkun hemm 
tranżizzjoni lejn sistema tal-enerġija li tkun 
sostenibbli, sikura u għall-but ta' kulħadd u 
li tkun tiddependi fuq suq intern tal-
enerġija li jaħdem tajjeb. It-trasformazzjoni 
diġitali, l-innovazzjoni teknoloġika u r-
riċerka u l-iżvilupp ukoll huma fatturi 
importanti biex jintlaħaq l-objettiv tan-
newtralità klimatika.

Minħabba li ħafna mill-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra huma marbutin 
mal-produzzjoni u mal-konsum tal-
enerġija, huwa essenzjali li jkun hemm 
tranżizzjoni lejn sistema tal-enerġija li tkun 
sostenibbli, sikura u għall-but ta' kulħadd u 
li tkun tiddependi fuq suq intern tal-
enerġija li jaħdem tajjeb. It-trasformazzjoni 
diġitali, l-innovazzjoni teknoloġika u r-
riċerka u l-iżvilupp ukoll huma fatturi 
importanti biex jintlaħaq l-objettiv tan-
newtralità klimatika. Is-setturi tal-
agrikoltura u tal-forestrija, peress li huma 
l-uniċi żewġ setturi li jiffunzjonaw kemm 
bħala emittenti tal-karbonju kif ukoll 
bħala bjar tal-karbonju, iridu jitqiesu 
wkoll bħala muturi importanti. F'dawn is-
setturi huma meħtieġa riċerka u żvilupp 
sostanzjali biex jinkiseb il-frott tal-
potenzjal sħiħ tal-innovazzjonijiet 
teknoloġiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżvilupp se jkunu alleat għall-agrikoltura fit-tranżizzjoni ekoloġika. Hemm 
bżonn ta' riċerka u żvilupp estensivi fil-produzzjoni kemm tal-pjanti kif ukoll tal-bhejjem, 
inkluż fit-tnissil tal-pjanti għal għelejjel u ħxejjex ġodda u aktar reżiljenti li jissekwestraw 
aktar karbonju, riċerka dwar l-addittivi tal-għalf u l-ġenetika tal-bhejjem, l-użi u l-iżvilupp 
tal-protezzjoni tal-pjanti, il-valorizzazzjoni tal-bijogass u tal-bijomassa, kif ukoll it-tisħiħ tal-
proċeduri tal-kejl tal-gass b'effett ta' serra. Bl-investiment fir-riċerka għall-agrikoltura, is-
settur se jsir aktar effiċjenti fir-rigward tal-klima.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Unjoni hija mexxejja globali fit-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika u 
hija deċiża li tgħin biex tiżdied l-
ambizzjoni globali u biex tissaħħaħ it-
tweġiba globali għat-tibdil fil-klima billi 
tuża l-għodod kollha li għandha għad-
dispożizzjoni tagħha, fosthom id-

(10) L-Unjoni hija mexxejja globali fit-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika u 
hija deċiża li tgħin biex tiżdied l-
ambizzjoni globali u biex tissaħħaħ it-
tweġiba globali għat-tibdil fil-klima billi 
tuża l-għodod kollha li għandha għad-
dispożizzjoni tagħha, fosthom id-
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diplomazija dwar il-klima. diplomazija dwar il-klima u azzjoni 
klimatika esterna biex tappoġġja l-
mobilizzazzjoni tal-finanzjament 
klimatiku globali għas-setturi kollha, 
b'mod partikolari għall-mitigazzjoni u l-
adattament tal-agrikoltura fil-pajjii fil-fażi 
tal-iżvilupp, li jbatu minn nuqqas ta' 
aċċess għal tali finanzjament klimatiku32a.

__________________
32a.http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca269
8en.pdf

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li nistinkaw għal approċċ koerenti bejn l-azzjoni klimatika fl-UE u 
globalment.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jenħtieġ li l-Unjoni timmira li, 
permezz ta' soluzzjonijiet naturali u 
teknoloġiċi, sal-2050 tilħaq bilanċ bejn l-
emissjonijiet antropoġeniċi tal-gassijiet 
b'effett ta' serra mill-oqsma ekonomiċi 
kollha u l-assorbimenti tagħhom fil-livell 
domestiku ġo fiha. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri kollha jaħdmu flimkien biex 
jiksbu l-objettiv tan-newtralità klimatika fl-
Unjoni sal-2050 u li l-Istati Membri, il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu li dan jinkiseb. Il-miżuri 
fil-livell tal-Unjoni se jkunu jiffurmaw 
parti importanti mill-miżuri meħtieġa biex 
jinkiseb dan l-objettiv.

(12) Jenħtieġ li l-Unjoni timmira li, 
permezz ta' soluzzjonijiet naturali u 
teknoloġiċi, sal-2050 tilħaq bilanċ bejn l-
emissjonijiet antropoġeniċi tal-gassijiet 
b'effett ta' serra mill-oqsma ekonomiċi 
kollha u l-assorbimenti tagħhom fil-livell 
domestiku ġo fiha. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri kollha jaħdmu flimkien biex 
jiksbu l-objettiv tan-newtralità klimatika fl-
Unjoni sal-2050 u li l-Istati Membri, il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu li dan jinkiseb, inkluż billi 
jesploraw il-possibbiltà ta' negozjar u 
pprezzar separati tal-krediti tal-
emissjonijiet negattivi fis-swieq tal-
karbonju. Il-miżuri fil-livell tal-Unjoni se 
jkunu jiffurmaw parti importanti mill-
miżuri meħtieġa biex jinkiseb dan l-
objettiv.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex tinkiseb in-newtralità klimatika fl-2050, l-importanza tal-assorbimenti jew tal-
emissjonijiet negattivi hija kbira ħafna. Bħalissa, l-assorbimenti u t-tnaqqis tal-emissjonijiet 
huma ttrattati b'mod ugwali fis-swieq tal-karbonju. Madankollu, tunnellata ta' karbonju 
assorbit mill-atmosfera għandha tiġi pprezzata b'mod differenti minn tunnellata ta' karbonju 
li ma jiġix rilaxxat fl-atmosfera. Sabiex jiġi stimulat l-iżvilupp tal-assorbimenti, il-
Kummissjoni għandha tesplora l-possibbiltà ta' negozjar separat possibbli ta' assorbimenti 
jew emissjonijiet negattivi fis-swieq tal-karbonju tal-UE u f'dawk globali. Tali negozjar ta' 
emissjonijiet negattivi jaf jiġġenera finanzjament sostanzjali għall-klima.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-adattament huwa komponent 
ewlieni tat-tweġiba globali fit-tul għat-
tibdil fil-klima. Għalhekk jenħtieġ li l-Istati 
Membri u l-Unjoni jtejbu l-kapaċità ta' 
adattament tagħhom, isaħħu r-reżiljenza u 
jnaqqsu l-vulnerabbiltà għat-tibdil fil-
klima, kif previst fl-Artikolu 7 tal-Ftehim 
ta' Pariġi, kif ukoll li dawn iżidu kemm 
jista' jkun il-benefiċċji kollaterali ma' 
politiki ambjentali oħrajn u ma' 
leġiżlazzjoni oħra f'dan il-qasam. Jenħtieġ 
li l-Istati Membri jadottaw strateġiji u 
pjanijiet komprensivi nazzjonali ta' 
adattament.

(14) L-adattament huwa komponent 
ewlieni tat-tweġiba globali fit-tul għat-
tibdil fil-klima. Għalhekk jenħtieġ li l-Istati 
Membri u l-Unjoni jtejbu l-kapaċità ta' 
adattament tagħhom, isaħħu r-reżiljenza u 
jnaqqsu l-vulnerabbiltà għat-tibdil fil-
klima, kif previst fl-Artikoli 2 u 7 tal-
Ftehim ta' Pariġi, kif ukoll li dawn iżidu 
kemm jista' jkun il-benefiċċji kollaterali 
ma' politiki ambjentali oħrajn u ma' 
leġiżlazzjoni oħra f'dan il-qasam. Jenħtieġ 
li l-Istati Membri jadottaw strateġiji u 
pjanijiet komprensivi nazzjonali ta' 
adattament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2(1b) tal-Ftehim ta' Pariġi jirreferi għall-adattament fil-kuntest tal-produzzjoni 
tal-ikel.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huma u jieħdu l-miżuri rilevanti fil-
livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali biex 
jiksbu l-objettiv tan-newtralità klimatika, 
jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jqisu 
l-kontribut tat-tranżizzjoni lejn in-
newtralità klimatika għall-benesseri taċ-
ċittadini, għall-prosperità tas-soċjetà u 
għall-kompetittività tal-ekonomija; is-
sigurtà u l-affordabbiltà tal-enerġija u tal-
ikel; il-ġustizzja u s-solidarjetà fost l-Istati 
Membri u ġo fihom filwaqt li jqisu l-
kapaċità ekonomika tagħhom, iċ-
ċirkustanzi nazzjonali tagħhom u l-ħtieġa li 
jkun hemm il-konverġenza maż-żmien; il-
ħtieġa li t-tranżizzjoni tkun waħda xierqa u 
soċjalment ġusta; l-aqwa evidenza 
xjentifika disponibbli, b'mod partikulari s-
sejbiet tal-IPCC; il-ħtieġa li r-riskji 
marbutin mat-tibdil fil-klima jiġu integrati 
fid-deċiżjonijiet dwar l-investiment u dwar 
l-ippjanar; il-kosteffettività u n-newtralità 
teknoloġika fil-kisba tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
tal-assorbimenti tagħhom u fiż-żieda tar-
reżiljenza; u l-progress li jkun qed isir maż-
żmien b'rabta mal-integrità ambjentali u 
mal-livell ta' ambizzjoni.

(15) Huma u jieħdu l-miżuri rilevanti fil-
livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali biex 
jiksbu l-objettiv tan-newtralità klimatika, 
jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jqisu 
l-kontribut tat-tranżizzjoni lejn in-
newtralità klimatika għall-benesseri taċ-
ċittadini, għall-prosperità tas-soċjetà u 
għall-kompetittività tal-ekonomija; is-
sigurtà u l-affordabbiltà tal-enerġija u tal-
ikel; il-ġustizzja u s-solidarjetà fost l-Istati 
Membri u ġo fihom filwaqt li jqisu l-
kapaċità ekonomika tagħhom, iċ-
ċirkustanzi nazzjonali tagħhom u l-ħtieġa li 
jkun hemm il-konverġenza maż-żmien; il-
ħtieġa li t-tranżizzjoni tkun waħda xierqa u 
soċjalment ġusta kif ukoll territorjalment 
inklużiva u ugwali bejn iż-żoni u l-
komunitajiet rurali u urbani; l-aqwa 
evidenza xjentifika disponibbli, b'mod 
partikulari s-sejbiet tal-IPCC; il-ħtieġa li r-
riskji marbutin mat-tibdil fil-klima jiġu 
integrati fid-deċiżjonijiet dwar l-
investiment u dwar l-ippjanar; il-
kosteffettività u n-newtralità teknoloġika 
fil-kisba tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra u tal-assorbimenti 
tagħhom u fiż-żieda tar-reżiljenza; u l-
progress li jkun qed isir maż-żmien b'rabta 
mal-integrità ambjentali u mal-livell ta' 
ambizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li t-tranżizzjoni ekoloġika tkun ġusta kemm soċjalment kif ukoll 
territorjalment.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura 
valutazzjoni objettiva soda li tkun ibbażata 
fuq l-iktar sejbiet xjentifiċi, tekniċi u 
soċjoekonomiċi aġġornati u li tkun 
tirrappreżenta firxa wiesgħa ta' għarfien 
espert indipendenti, u li hija ssejjes il-
valutazzjoni tagħha fuq informazzjoni 
rilevanti, fosthom l-informazzjoni li l-Istati 
Membri jibagħtu u jirrappurtaw dwarha, ir-
rapporti tal-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent u l-aqwa evidenza xjentifika 
disponibbli, fosthom ir-rapporti tal-IPCC. 
Minħabba li l-Kummissjoni ntrabtet li 
tesplora kif is-settur pubbliku jista' juża t-
tassonomija tal-UE fil-kuntest tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, jenħtieġ li din tkun 
tinkludi informazzjoni dwar investiment 
sostenibbli mil-lat tal-ambjent min-naħa 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri, b'mod 
konsistenti mar-Regolament (UE) 2020/… 
[ir-Regolament dwar it-tassonomija], meta 
t-tali informazzjoni tkun disponibbli. 
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tuża l-istatistika 
u d-data Ewropej meta dawn ikunu 
disponibbli, u li din titlob li jsir skrutinju 
min-naħa tal-esperti. Jenħtieġ li l-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent tgħin lill-
Kummissjoni kif xieraq, skont il-programm 
annwali ta' ħidma tagħha.

(19) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura 
valutazzjoni objettiva soda li tkun ibbażata 
fuq l-iktar sejbiet xjentifiċi, tekniċi u 
soċjoekonomiċi aġġornati u li tkun 
tirrappreżenta firxa wiesgħa ta' għarfien 
espert indipendenti, u li hija ssejjes il-
valutazzjoni tagħha fuq informazzjoni 
rilevanti, fosthom l-informazzjoni li l-Istati 
Membri jibagħtu u jirrappurtaw dwarha, ir-
rapporti tal-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent u l-aqwa evidenza xjentifika 
disponibbli, fosthom ir-rapporti tal-IPCC. 
Minħabba li l-Kummissjoni ntrabtet li 
tesplora kif is-settur pubbliku jista' juża t-
tassonomija tal-UE fil-kuntest tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, jenħtieġ li din tkun 
tinkludi informazzjoni dwar investiment 
sostenibbli mil-lat tal-ambjent u 
valutazzjonijiet minn skemi ta' 
ċertifikazzjoni minn partijiet terzi dwar l-
effiċjenza fir-rigward tal-klima, inklużi 
skemi li jkopru l-agrikoltura u 
produzzjoni tal-ikel effiċjenti fir-rigward 
tal-klima, min-naħa tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri, b'mod konsistenti mar-
Regolament (UE) 2020/… [ir-Regolament 
dwar it-tassonomija], meta t-tali 
informazzjoni tkun disponibbli. Jenħtieġ li 
l-Kummissjoni tuża l-istatistika u d-data 
Ewropej meta dawn ikunu disponibbli, u li 
din titlob li jsir skrutinju min-naħa tal-
esperti. Jenħtieġ li l-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent tgħin lill-Kummissjoni kif 
xieraq, skont il-programm annwali ta' 
ħidma tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li l-produzzjoni li tkun effiċjenti fir-rigward tal-klima fl-UE, inkluża l-
agrikoltura, tiġi promossa u tingħata viżibbiltà. Iċ-ċertifikazzjoni minn partijiet terzi 
tirrappreżenta approċċ prammatiku għal kwistjoni diffiċli, u timmira lejn ir-rikonoxximent 
tal-isforzi addizzjonali magħmula mill-atturi, inklużi l-bdiewa u l-kooperattivi biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2 fil-produzzjoni tal-ikel sostenibbli. Dan jiżgura wkoll li l-Istati 
Membri kollha jużaw l-istess standards.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi objettiv 
vinkolanti ta' newtralità klimatika sal-2050 
fl-Unjoni sabiex tinkiseb il-mira fit-tul 
dwar it-temperatura stabbilita fl-Artikolu 2 
tal-Ftehim ta' Pariġi, u jipprevedi qafas 
biex isir progress fl-ilħiq tal-mira ta' 
adattament globali stabbilita fl-Artikolu 7 
ta' dak il-Ftehim.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi objettiv 
vinkolanti ta' newtralità klimatika sal-2050 
fl-Unjoni u f'kull Stat Membru 
rispettivament sabiex tinkiseb il-mira fit-
tul dwar it-temperatura stabbilita fl-
Artikolu 2 tal-Ftehim ta' Pariġi, u 
jipprevedi qafas biex isir progress fl-ilħiq 
tal-mira ta' adattament globali stabbilita fl-
Artikolu 7 ta' dak il-Ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-ambizzjonijiet għall-UE b'mod globali jissaħħu. Għalhekk, huwa 
importanti ħafna li l-mira tan-newtralità klimatika tiġi stabbilita għall-Unjoni b'mod globali, 
u għal kull Stat Membru b'mod individwali.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi prinċipju 
ta' koerenza politika, li jgħid li l-
kunsiderazzjonijiet li jirregolaw l-
istabbiliment tat-trajettorja biex tinkiseb 
in-newtralità klimatika, kif imsemmi fl-
Artikolu 3(3), għandhom japplikaw għall-
inizjattivi kollha stabbiliti fil-Patt 
Ekoloġiku Ewropew.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istituzzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri meħtieġa fil-livell tal-Unjoni u fil-
livell nazzjonali rispettivament, biex ikun 
jista' jinkiseb b'mod kollettiv l-objettiv tan-
newtralità klimatika stabbilit fil-
paragrafu 1, filwaqt li jqisu l-importanza 
tal-fatt li jippromwovu l-ġustizzja u s-
solidarjetà fost l-Istati Membri.

2. L-istituzzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri meħtieġa fil-livell tal-Unjoni u fil-
livell nazzjonali rispettivament, biex ikun 
jista' jinkiseb b'mod kollettiv u fil-livell 
nazzjonali l-objettiv tan-newtralità 
klimatika stabbilit fil-paragrafu 1, filwaqt li 
jqisu l-bżonn li l-karburanti fossili 
jitneħħew gradwalment, l-importanza tal-
fatt li jippromwovu l-ekwità u s-solidarjetà 
fost l-Istati Membri, kif ukoll il-
kunsiderazzjonijiet rigward it-trajettorja 
stabbilita fl-Artikolu 3(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjonijiet rigward it-trajettorja stabbiliti fl-Artikolu 3(3) għandhom jitqiesu meta 
jittieħdu l-miżuri meħtieġa fil-livell tal-Unjoni u fil-livell nazzjonali, inkluż meta tkun qed tiġi 
ddeterminata d-distribuzzjoni tat-tnaqqis u tal-assorbimenti tal-emissjonijiet bejn l-istrumenti 
ta' politika tal-ETS u dawk mhux tal-ETS;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sa Settembru tal-2020, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-mira tal-
Unjoni għall-2030 b'rabta mal-klima 
msemmija fl-Artikolu 2(11) tar-
Regolament (UE) 2018/1999 fid-dawl tal-
objettiv tan-newtralità klimatika stabbilit 
fl-Artikolu 2(1) u għandha tesplora l-
għażliet għal mira ġdida ta' tnaqqis ta' bejn 
50 u 55 % fl-emissjonijiet meta mqabbel 
mal-livelli tal-1990 għall-2030. Meta l-
Kummissjoni tqis li jkun hemm bżonn 

3. Sa Settembru tal-2020, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-mira tal-
Unjoni għall-2030 b'rabta mal-klima 
msemmija fl-Artikolu 2(11) tar-
Regolament (UE) 2018/1999 fid-dawl tal-
objettiv tan-newtralità klimatika stabbilit 
fl-Artikolu 2(1) u għandha tesplora l-
għażliet għal mira ġdida ta' tnaqqis ta' 55 % 
fl-emissjonijiet meta mqabbel mal-livelli 
tal-1990 għall-2030. Meta l-Kummissjoni 
tqis li jkun hemm bżonn tinbidel din il-



PE◄##►v◄##► 14/22 ◄##►

MT

tinbidel din il-mira, għandha tagħmel 
proposti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill kif xieraq.

mira, għandha tagħmel proposti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill kif 
xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira tal-2030 għal żieda ta' 55 % hija konformi mal-ambizzjoni msaħħa espressa mill-
Parlament Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Patt Ekoloġiku ta' Jannar 2020.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-ħtieġa tal-istabbiliment ta' mira 
intermedja għall-2040, u, fejn xieraq, 
għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 
li tistabbilixxi l-valuri rilevanti li 
għandhom jintlaħqu, kif ukoll kwalunkwe 
miżura oħra meħtieġa;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sat-30 ta' Ġunju 2021, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta kif tkun 
trid tiġi emendata l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
li timplimenta l-mira tal-Unjoni għall-2030 
biex ikun jista' jinkiseb tnaqqis ta' 50 sa 
55 % fl-emissjonijiet meta mqabbla mal-
livelli tal-1990 u biex jinkiseb l-objettiv 
tan-newtralità klimatika stabbilit fl-
Artikolu 2(1), u għandha tqis il-possibbiltà 
li tieħu l-miżuri meħtieġa skont it-Trattati, 
fosthom l-adozzjoni ta' proposti leġiżlattivi.

4. Sat-30 ta' Ġunju 2021, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, filwaqt li 
tqis il-kunsiderazzjonijiet rigward it-
trajettorja stabbiliti fl-Artikolu 3(3) u billi 
tqis l-Artikolu 4(2a), kif tkun trid tiġi 
emendata l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
timplimenta l-mira tal-Unjoni għall-2030, 
inkluż l-istabbiliment ta' miri għall-użu 
ta' riżorsi rinnovabbli, biex ikun jista' 
jinkiseb tnaqqis ta' 55 % fl-emissjonijiet 
meta mqabbla mal-livelli tal-1990 u biex 
jinkiseb l-objettiv tan-newtralità klimatika 
stabbilit fl-Artikolu 2(1), u għandha tqis il-
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possibbiltà li tieħu l-miżuri meħtieġa skont 
it-Trattati, fosthom l-adozzjoni ta' proposti 
leġiżlattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjonijiet rigward it-trajettorja stabbiliti fl-Artikolu 3(3) u fl-Artikolu 4(2a) 
għandhom jitqiesu meta jittieħdu l-miżuri meħtieġa fil-livell tal-Unjoni u fil-livell nazzjonali, 
inkluż meta tkun qed tiġi ddeterminata d-distribuzzjoni tat-tnaqqis u tal-assorbimenti tal-
emissjonijiet bejn l-istrumenti ta' politika tal-ETS u dawk mhux tal-ETS. Huwa ta' importanza 
kbira li l-Kummissjoni tiffoka fuq it-tneħħija gradwali tar-riżorsi fossili u l-introduzzjoni 
gradwali tal-użu ta' riżorsi rinnovabbli.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 9 biex 
tissupplimenta dan ir-Regolament billi 
tistabbilixxi trajettorja fil-livell tal-Unjoni 
biex, sal-2050, jinkiseb l-objettiv tan-
newtralità klimatika stabbilit fl-
Artikolu 2(1). Sa mhux aktar tard minn sitt 
xhur minn meta jsir kull rendikont globali 
msemmi fl-Artikolu 14 tal-Ftehim ta' 
Pariġi, il-Kummissjoni għandha tirrevedi t-
trajettorja.

1. Il-Kummissjoni, fejn xieraq, 
għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
tistabbilixxi trajettorja fil-livell tal-Unjoni 
biex, sal-2050, jinkiseb l-objettiv tan-
newtralità klimatika stabbilit fl-
Artikolu 2(1). Sa mhux aktar tard minn sitt 
xhur minn meta jsir kull rendikont globali 
msemmi fl-Artikolu 14 tal-Ftehim ta' 
Pariġi, il-Kummissjoni għandha tirrevedi t-
trajettorja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' setgħa lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi t-trajettorja permezz ta' atti delegati jmur 
lil hinn mill-Artikolu 290 tat-Trattat. Att delegat bħal dan, fil-fatt, jindirizza elementi 
essenzjali tal-att leġiżlattiv, li, bħala tali, jista' ma jkunx is-suġġett ta' għoti ta' setgħa ta' att 
delegat. Proposta leġiżlattiva hija l-istrument legali xieraq.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kompetittività tal-ekonomija tal-
Unjoni;

(b) il-kompetittività tal-ekonomija, it-
tkabbir u l-impjiegi tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jkun fil-bażi tal-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni għal tkabbir ġdid 
fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-effiċjenza fl-enerġija, l-
affordabbiltà tal-enerġija u s-sigurtà tal-
provvista;

(d) l-effiċjenza fl-enerġija, l-
affordabbiltà tal-enerġija u s-sigurtà tal-
provvista, kif ukoll il-promozzjoni tal-
ekonomija ċirkolari b'bażi bijoloġika 
bħala alternattiva għall-ekonomija fossili, 
sabiex jinkisbu effetti ta' sostituzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-għan tan-newtralità klimatika fl-2050, iridu jinstabu alternattivi għall-
ekonomija fossili. L-ekonomija ċirkolari b'bażi bijoloġika tipprovdi materjali rinnovabbli li 
jistgħu jissostitwixxu l-materja prima fossili.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) is-sigurtà u l-affordabbiltà tal-ikel;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-kriżi tal-COVID-19, il-Kummissjoni għandha tinkludi s-sigurtà u l-affordabbiltà 
tal-ikel fit-trajettorja tagħha.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet b'rabta 
mal-investiment;

(g) il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet b'rabta 
mal-investiment, inkluż il-livell ta' appoġġ 
baġitarju disponibbli mill-istrumenti ta' 
politika tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan biex tiġi sottolinjata l-ħtieġa għal aktar appoġġ mill-istrumenti ta' politika tal-UE.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-ħtieġa li jiġi żgurat li t-
tranżizzjoni tkun waħda xierqa u 
soċjalment ġusta;

(h) il-ħtieġa li jiġi żgurat li t-
tranżizzjoni tkun waħda xierqa u 
soċjalment ġusta u koerenza territorjali 
bejn iż-żoni urbani u dawk rurali;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt ja (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) l-implimentazzjoni tal-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU (SDG), il-
kisba tas-sigurtà tal-ikel fil-livell tal-
Unjoni u fil-livell globali billi wieħed 
jadatta għat-tibdil fil-klima, il-
promozzjoni tar-reżiljenza għat-tibdil fil-
klima u l-iżvilupp ta' livelli baxxi ta' 
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
mingħajr ma tiġi mhedda l-produzzjoni 
tal-ikel.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji u 
pjanijiet ta' adattament li jkunu jinkludu 
oqfsa komprensivi għall-ġestjoni tar-riskju 
bbażati fuq xenarji ta' referenza sodi dwar 
il-klima u l-vulnerabbiltà u fuq 
valutazzjonijiet tal-progress li jkun sar.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji u 
pjanijiet ta' adattament li jistabbilixxu miri 
ta' tnaqqis konkreti u jinkludu oqfsa 
komprensivi għall-ġestjoni tar-riskju 
bbażati fuq xenarji ta' referenza sodi dwar 
il-klima u l-vulnerabbiltà u fuq 
valutazzjonijiet tal-progress li jkun sar.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet 
rilevanti tal-Unjoni għandhom 
jirrikonoxxu l-importanza strateġika tal-
agrikoltura għas-sigurtà tal-ikel fil-livell 
tal-Unjoni u fil-livell globali, l-esponiment 
kritiku tas-settur għall-effetti tat-tibdil fil-
klima u l-potenzjal tiegħu li 
jikkontribwixxi għall-azzjoni klimatika. L-
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Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw l-adattament tal-bdiewa għall-
impatti negattivi tat-tibdil fil-klima u 
għandhom jippromwovu r-reżiljenza 
għall-klima u l-iżvilupp ta' livelli baxxi ta' 
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
mingħajr ma tiġi mhedda l-produzzjoni 
tal-ikel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-agrikoltura hija s-settur l-aktar espost b'mod kritiku għall-impatti tat-tibdil fil-klima, u 
settur ta' importanza strateġika għas-sigurtà tal-ikel fil-livell tal-UE u fil-livell globali li 
huwa kompromess mill-impatti tat-tibdil fil-klima. Għalhekk, il-Liġi tal-UE dwar il-Klima trid 
tirrikonoxxi l-importanza strateġika tal-agrikoltura, u toħloq qafas għall-Istati Membri u 
għall-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE biex jiġu ffaċilitati l-adattament, ir-reżiljenza u l-iżvilupp 
ta' livelli baxxi ta' emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra b'mod li ma jheddidx il-
produzzjoni tal-ikel, f'konformità mal-Artikolu 2(1b) tal-Ftehim ta' Pariġi.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet 
rilevanti tal-Unjoni għandhom jesploraw 
il-fattibbiltà tal-introduzzjoni ta' skemi ta' 
kreditu ta' karbonju ("carbon farming – 
is-sekwestru tal-karbonju f'art agrikola") 
bħala inċentiv għall-mitigazzjoni tal-
klima, l-adattament u l-innovazzjoni u s-
sekwestru tas-CO2 fl-użu tal-art, il-
ħamrija u l-bijomassa fl-agrikoltura u fil-
produzzjoni tal-bhejjem. Sat-
30 ta' Ġunju 2021, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' 
valutazzjoni dwar il-fattibbiltà tal-
introduzzjoni ta' skemi bħal dawn. 

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-progress kollettiv li l-Istati 
Membri kollha jkunu għamlu biex jilħqu l-
objettiv tan-newtralità klimatika stabbilit 
fl-Artikolu 2(1), kif espress mit-trajettorja 
msemmija fl-Artikolu 3(1);

(a) il-progress kollettiv u nazzjonali li 
l-Istati Membri kollha jkunu għamlu biex 
jilħqu l-objettiv tan-newtralità klimatika 
stabbilit fl-Artikolu 2(1), kif espress mit-
trajettorja msemmija fl-Artikolu 3(1);

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress kollettiv li l-Istati 
Membri kollha jkunu għamlu b'rabta mal-
adattament, kif imsemmi fl-Artikolu 4.

(b) il-progress kollettiv u nazzjonali li 
l-Istati Membri kollha jkunu għamlu 
b'rabta mal-adattament, kif imsemmi fl-
Artikolu 4.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istatistika u d-data Ewropej, 
fosthom id-data dwar it-telf li jkun hemm 
minħabba l-impatti negattivi tal-klima, 
meta dawn ikunu disponibbli; u

(c) l-istatistika u d-data Ewropej, 
fosthom id-data dwar l-impatti ekonomiċi 
territorjali u fuq l-impiegi ta' miżuri 
meħuda fil-qafas ta' dan ir-regolament, u 
d-data dwar it-telf li jkun hemm minħabba 
l-impatti negattivi tal-klima, meta dawn 
ikunu disponibbli; u

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun infurmata b'data li tirrifletti t-tliet pilastri tas-sostenibbiltà, 
jiġifieri il-pilastru ambjentali, soċjali u ekonomiku.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kull informazzjoni supplimentari 
dwar l-investiment sostenibbli mil-lat tal-
ambjent min-naħa tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri, fosthom l-investiment li jkun 
konsistenti mar-Regolament (UE) 2020/… 
[ir-Regolament dwar it-tassonomija], meta 
dan ikun disponibbli.

(e) kull informazzjoni supplimentari 
dwar l-investiment sostenibbli mil-lat tal-
ambjent u skemi ta' ċertifikazzjoni minn 
partijiet terzi, min-naħa tal-Unjoni u tal-
Istati Membri, fosthom l-investiment li 
jkun konsistenti mar-Regolament (UE) 
2020/… [ir-Regolament dwar it-
tassonomija], meta dan ikun disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni hawn taħt dwar l-Artikolu 7(2a)(ġdid)

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sal-31 ta' Diċembru 2021, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar miżuri għall-appoġġ tal-agrikultura 
u l-produzzjoni tal-ikel effiċjenti fir-
rigward tal-klima permezz ta' skemi ta' 
ċertifikazzjoni minn partijiet terzi. Dan ir-
rapport għandu jservi wkoll bħala bażi 
għall-Kummissjoni fil-valutazzjoni tagħha 
msemmija fl-Artikoli 5 u 6.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni minn partijiet terzi se tkun mod kif jiġi stabbilit standard komuni fl-UE għal 
produzzjoni li tkun effiċjenti fir-rigward tal-klima. Bl-istabbiliment ta' standards komuni, il-
bdiewa u l-kooperattivi li jirnexxilhom jipproduċu aktar b'anqas, u b'hekk tiġi limitata l-
impronta klimatika ta' unità ta' prodotti, se jiġu ppremjati. Madankollu, għandu jiġi 
rikonoxxut li mhuwiex possibbli li jitneħħew għalkollox l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra mis-settur agrikolu.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti 
delegati msemmijin fl-Artikolu 3(1) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu mhux determinat taż-żmien li 
jibda minn ... [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet: id-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament].

2. Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti 
delegati msemmijin fl-Artikolu 3(1) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' seba' snin minn ... [Uffiċċju 
tal-Pubblikazzjonijiet: id-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega ta' setgħa mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta' seba' snin. Id-delega ta' setgħa 
għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal 
perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux 
aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 
ta' kull perjodu.

Or. en


