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(2007/2204(INI))

Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 1
Paragrafu 1

1. Jitlob lill-Kummissjoni, b'referenza għall-adozzjoni ta' l-Istrateġija ta' l-UE għall-
Iżvilupp Sostenibbli min-naħa tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2006, sabiex ikun 
hemm inkoraġġament u tisħiħ tal-prijoritajiet u ta' l-objettivi tas-Sitt Programm 
Komunitarju ta' Azzjoni Ambjentali, u sabiex dan isir l-aspett ambjentali ta' l-
Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli bil-għan li titjieb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini 
kollha;

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 2
Paragrafu 1

1. Jitlob lill-Kummissjoni, b'referenza għall-adozzjoni ta' l-Istrateġija ta' l-UE għall-
Iżvilupp Sostenibbli min-naħa tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2006, sabiex l-iżvilupp 
sostenibbli jiżdied mal-lista tal-prijoritajiet ewlewnin ta' l-Unjoni Ewropea u sabiex 
jiġu adattati kif meħtieġ l-objettivi tas-Sitt Programm Komunitarju ta' Azzjoni 
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Ambjentali, bil-għan li titjieb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini kollha;

Or. fr

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 3
Paragrafu 1a (ġdid)

1a Jenfasizza l-interkonnessjoni bejn l-istat ambjentali u s-saħħa tal-bniedem; jistieden 
lill-Kummissjoni biex, bil-għan li tiġi implimentata strateġija li tintegra s-saħħa fil-
politiki kollha (''Health in all policies"), twettaq studji fl-Unjoni Ewropea li jixħtu 
dawl fuq ir-relazzjonijiet bejn kawża u effett bejn l-evoluzzjoni ta' l-istat tas-saħħa u 
l-evoluzzjoni tal-kwalità ambjentali, u jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex tagħti lill-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem post essenzjali fost il-prijoritajiet ambjentali;

Or. hu

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 4
Paragrafu 2

2. Jenfasizza l-bżonn ta' implimentazzjoni effettiva u preċiża tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
Komunitarja u jirrakkomanda li jiġu adottati miżuri ta' appoġġ speċjali għall-
benefiċċju tar-reġjuni li qed jiffaċċjaw diffikultajiet biex jimplimentaw dak l-aspett ta' 
l-acquis communautaire; iħeġġeġ lill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri sabiex ifasslu 
strateġiji ta' traspożizzjoni sabiex jiddefinixxu b'mod ċar l-irwoli u r-responsabilitajiet 
ta' l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali bi traspożizzjoni korretta u bl-
implimentazzjoni tal-liġi ambjentali Komunitarja;

Or. fr

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 5
Paragrafu 3

3. Jitlob li jkun hemm żieda fil-koperazzjoni fuq livell Komunitarju fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri, kif definit fis-Sitt EPA, u jitlob li tinħoloq forza Ewropea li 
tkun tista' tirreaġixxi malajr f'każ ta' emerġenza, hekk kif hemm propost fir-rapport 
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tal-kummissarju Ewropew Barnier, u jiddeplora l-fatt li ma kienx hemm azzjoni u 
tkomplija f'dan il-qasam; juri l-bżonn li, f'dan il-kuntest, jitkompla l-iżvilupp ta' 
kapaċità ta' reazzjoni ta' malajr fuq il-bażi ta' moduli ta' protezzjoni ċivili ta' l-Istati 
Membri, b'konformità mal-mandat mogħti mill-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' 
Ġunju 2006; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tinkludi l-prevenzjoni bħala wieħed mill-
objettivi meta tindirizza l-kwistjoni tat-tibdil fil-klima;

Or. fr

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 6
Paragrafu 3a (ġdid)

3a Jenfasizza l-importanza li titkompla l-imġieba volontarja ta' konsum, li minbarra 
fuq il-qafas leġiżlattiv nazzjonali, jista' wkoll ikollha effett pożittiv fuq id-daqs u l-
intensità ta' l-aċċettazzjoni tal-protezzjoni ambjentali mill-protagonisti fis-suq;

Or. hu

Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 7
Paragrafu 4a (ġdid)

4a Jenfasizza l-bżonn li jittieħed kont tal-Programm NATURA 2000 fil-programmi ta' 
żvilupp reġjonali saiex jiġu konċiljati l-prinċipju tal-protezzjoni tal-bijodiversità 
Ewropea u l-iżvilupp u t-titjib tal-kwalità ta' l-għajxien tal-popolazzjoni; iqis li fir-
rigward ta' dan, jeħtieġ li tinbeda kampanja kbira ta' informazzjoni u ta' 
promozzjoni tal-prattika tajba sabiex jiġi indikat il-mod li bih jistgħu jiġu konċiljati 
dawn iż-żewġ approċċi li jidhru kontradittorji;

Or. pl

Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 8
Paragrafu 5

5. Jenfasizza l-bżonn ta' netwerks ta' parteċipanti reġjonali u lokali kkoordinati aħjar 
sabiex jinfirxu l-aħjar prattiki għar-reġjuni anqas żviluppati; jappoġġa l-promozzjoni 
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ta' koperazzjoni ambjentali transkonfinali ma' pajjiżi u reġjuni madwar l-Unjoni 
Ewropea, bħar-reġjuni tal-Baħar l-Iswed u l-Baħar Baltiku u kif ukoll il-Mediterran;

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 9
Paragrafu 5

5. Jenfasizza l-bżonn ta' netwerks ta' parteċipanti lokali kkoordinati aħjar sabiex jinfirxu 
u jintużaw l-aħjar prattiki għar-reġjuni anqas żviluppati; jappoġġa l-promozzjoni ta' 
koperazzjoni ambjentali transkonfinali ma' pajjiżi u reġjuni madwar l-Unjoni 
Ewropea, bħar-reġjuni tal-Baħar l-Iswed u l-Baħar Baltiku u kif ukoll il-Mediterran;

Or. fr

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 10
Paragrafu 5

5. Jenfasizza l-bżonn ta' netwerks ta' parteċipanti lokali kkordinati aħjar sabiex jinfirxu l-
aħjar prattiki għar-reġjuni (tħassir) kollha; jappoġġa l-promozzjoni ta' koperazzjoni 
ambjentali transkonfinali ma' pajjiżi u reġjuni madwar l-Unjoni Ewropea, bħar-reġjuni 
tal-Baħar l-Iswed u l-Baħar Baltiku u kif ukoll il-Mediterran;

Or. en

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 11
Paragrafu 5

5. Jenfasizza l-bżonn ta' netwerks ta' parteċipanti lokali kkoordinati aħjar sabiex jinfirxu 
l-aħjar prattiki għar-reġjuni anqas żviluppati; jappoġġa l-promozzjoni ta' 
kooperazzjoni ambjentali transkonfinali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea 
kif ukoll mar-reġjuni u l-pajjiżi li jmissu ma' l-Unjoni Ewropea, bħar-reġjuni tal-Baħar 
l-Iswed, tal-Baħar Baltiku, u tal-Mediterran, b'mod partikolari sabiex ikun hemm 
prevenzjoni tat-tniġġis transkonfinali;



AM\701014MT.doc 5/7 PE398.682v01-00

MT

Or. hu

Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 12
Paragrafu 6

6. Ifakkar li l-investiment f'teknoliġiji innovattivi, li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent kif
ukoll fil-projjettazzjoni li tkun ekokumpatibbli, l-effikaċja ta' l-enerġija fl-użu finali 
u fir-rendiment ta' l-enerġija tal-bini huwa fl-aħħar mill-aħħar ta' benefiċċju, 
minkejja l-ispejjeż kbar fuq perjodu qasir, u jenfasizza l-bżonn li r-reġjuni jħeġġu lill-
kumpaniji sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ minn dawn l-investimenti;.

Or. en

Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 13
Paragrafu 7

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali sabiex jagħmlu l-aħjar 
użu mill-opportunitajiet il-ġodda ta' investiment li huma pprovduti mill-Fondi 
Strutturali, biex jeliminaw is-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent u sabiex jiżguraw 
li l-Programmi Operattivi tagħhom jikkontribwixxu għat-titjib fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni ambjentali Komunitarja u għall-għan dejjiemi ta' l-iżvilupp sostenibbli 
mifrux ma' l-UE kollha;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 14
Paragrafu 7

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jagħmlu l-aħjar użu mill-opportunitajiet il-ġodda ta' 
investiment li huma pprovduti mill-Fondi Strutturali u l-programmi ġodda ta' viċinat
u sabiex jiżguraw li l-Programmi Operattivi tagħhom jikkontribwixxu għat-titjib fl-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali Komunitarja u għall-għan dejjiemi ta' l-
iżvilupp sostenibbli mifrux ma' l-UE kollha;

Or. en
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Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 15
Paragrafu 7

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jagħmlu l-aħjar użu mill-opportunitajiet l-ġodda ta' 
investiment li huma pprovduti mill-Fondi Strutturali u sabiex jiżguraw li l-Programmi 
Operattivi tagħhom jikkontribwixxu għat-titjib fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali Komunitarja u għall-għan dejjiemi ta' l-iżvilupp sostenibbli mifrux ma' l-
UE kollha b'koerenza mal-prijoritajiet tematiċi l-oħra;

Or. fr

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 16
Paragrafu 7a (ġdid)

7a Jitlob b'mod partikolari lill-Istati Membri biex jaraw li l-proġetti li jirċievu appoġġ 
mill-Fondi Strutturali jirrispettaw l-għan ta' protezzjoni u ta' titjib ta' l-ambjent li 
huwa mniżżel fl-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006; 

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 17
Paragrafu 8

8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali
sabiex jissieħbu f'akkwisti sostenibbli konġunti billi jipprovdu qafas ċar li jiffaċilita d-
definizzjoni ta' objettivi li jistgħu jitkejlu u l-kriterji ta' kwalità.

Or. fr
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Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 18
Paragrafu 8

8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali
sabiex jissieħbu f'akkwisti sostenibbli konġunti billi jipprovdu qafas ċar li jiffaċilita d-
definizzjoni ta' objettivi li jistgħu jitkejlu u l-kriterji ta' kwalità.

Or. en

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 19
Paragrafu 8a (ġdid)

8a Jistieden lill-Kummissjoni biex, filwaqt li tfakkar l-importanza tal-produzzjoni ta' l-
enerġija minn sorsi ta' enerġija li tiġġedded, timplimenta skema ta' għajnuna għat-
titjib ta' l-effikaċja ta' l-enerġija jew biex testendi l-benefiċċju tal-miżuri ta' appoġġ 
ekonomiku fis-seħħ għall-produzzjoni li tippermetti li l-enerġija minn sorsi ta' 
enerġija li tiġġedded jiddaħħlu fin-netwerk ta' trasport ta' l-enerġija fossili eżistenti;

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 20
Paragrafu 8b (ġdid)

8b Ifakkar lill-Kummissjoni li, tenut kont tal-bżonn li jintużaw sorsi ta' enerġija li 
tiġġedded, l-ewwel ġenerazzjoni ta' metodi ta' produzzjoni tal-bijokaruranti tqajjem 
mistoqsijiet mill-aspett ta' l-iżvilupp sostenibbli u għalhekk, l-Unjoni Ewropea 
għandha tagħmel sforz sabiex tissostitwixxi dawn il-metodi ta' produzzjoni 
b'metodoloġiji li permezz tagħhom ma jkunux l-artijiet tajbin għall-ħrit li jservu 
għall-kultivazzjoni tal-pjanti destinati għall-produzzjoni tal-karburanti, iżda l-iskart 
agrikolu li jservi bħala bażi għall-produzzjoni tal-bijokarburanti.

Or. hu
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