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Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandu jiġi stabbiliti Fond għall-
Modernizzazzjoni mit-2 % tal-kwoti totali 
tal-EU ETS, u għandu jiġi rkantat skont ir-
regoli u l-modalitajiet għall-irkanti li 
jseħħu fuq il-Pjattaforma Komuni tal-
Irkant stabbilita fir-Regolament 1031/2010. 
L-Istati Membri li fl-2013 kellhom PDG 
per capita skont ir-rati tal-kambju tas-suq 
ta' inqas minn 60 % taħt il-medja tal-
Unjoni għandhom ikunu eliġibbli għall-
finanzjament mill-Fond għall-
Modernizzazzjoni u jingħataw deroga sal-
2030 mill-prinċipju ta' rkantar sħiħ għall-
ġenerazzjoni tal-elettriku billi jużaw l-
għażla ta' allokazzjoni bla ħlas sabiex 
jippromwovu b'mod trasparenti l-
investimenti reali li jimmodernizzaw is-
settur tal-enerġija tagħhom filwaqt li 
jevitaw distorsjonoijiet tas-suq tal-enerġija 
intern. Ir-regoli għall-kontroll tal-Fond 
għall-Modernizzazzjoni għandhom 
jipprovdu qafas koerenti, komprensiv u 
trasparenti biex jiżguraw l-
implimentazzjoni l-aktar effiċjenti 
possibbli, filwaqt li jikkunsidraw il-ħtieġa 
li l-parteċipanti kollha jkollhom aċċess 

(11) Għandu jiġi stabbiliti Fond għall-
Modernizzazzjoni mit-2 % tal-kwoti totali 
tal-EU ETS, u għandu jiġi rkantat skont ir-
regoli u l-modalitajiet għall-irkanti li 
jseħħu fuq il-Pjattaforma Komuni tal-
Irkant stabbilita fir-Regolament 1031/2010. 
L-Istati Membri li fl-2015 kellhom PDG 
per capita skont ir-rati tal-kambju tas-suq 
ta' inqas minn 60 % taħt il-medja tal-
Unjoni għandhom ikunu eliġibbli għall-
finanzjament mill-Fond għall-
Modernizzazzjoni u jingħataw deroga sal-
2030 mill-prinċipju ta' rkantar sħiħ għall-
ġenerazzjoni tal-elettriku billi jużaw l-
għażla ta' allokazzjoni bla ħlas sabiex 
jippromwovu b'mod trasparenti l-
investimenti reali li jimmodernizzaw is-
settur tal-enerġija tagħhom filwaqt li 
jevitaw distorsjonoijiet tas-suq tal-enerġija 
intern. Ir-regoli għall-kontroll tal-Fond 
għall-Modernizzazzjoni għandhom 
jipprovdu qafas koerenti, komprensiv u 
trasparenti biex jiżguraw l-
implimentazzjoni l-aktar effiċjenti 
possibbli, filwaqt li jikkunsidraw il-ħtieġa 
li l-parteċipanti kollha jkollhom aċċess 
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faċli. Il-funzjoni tal-istruttura ta' 
governanza għandha tkun proporzjonata bl-
iskop li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-fondi. 
L-istruttura ta' governanza għandha tkun 
komposta minn bord għall-investimenti u 
kumitat ta' ġestjoni u għandha tingħata l-
kunsiderazzjoni dovuta lill-kompetenzi tal-
BEI fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
sakemm ma jingħatax appoġġ lil proġetti 
żgħar permezz ta' self minn banek 
promozzjonali nazzjonali jew permezz ta' 
għotjiet permezz ta' programm nazzjonali li 
jikkondividi l-għanijiet tal-Fond għall-
Modernizzazzjoni. L-investimenti 
ffinanzjati permezz tal-fond għandhom 
ikunu proposti mill-Istati Membri. Sabiex 
ikun żgurat li l-ħtiġijiet ta' investiment fl-
Istati Membri bi dħul baxx ikunu 
indirizzati kif xieraq, id-distribuzzjoni tal-
fondi għandha tikkunsidra f'ishma ugwali l-
emissjonijiet verifikati u l-kriterji tal-PDG. 
L-għajnuna finanzjarja mill-Fond għall-
Modernizzazzjoni tista' tingħata permezz 
ta' forom differenti.

faċli. Il-funzjoni tal-istruttura ta' 
governanza għandha tkun proporzjonata bl-
iskop li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-fondi. 
L-istruttura ta' governanza għandha tkun 
komposta minn bord għall-investimenti u 
kumitat ta' ġestjoni u għandha tingħata l-
kunsiderazzjoni dovuta lill-kompetenzi tal-
BEI fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
sakemm ma jingħatax appoġġ lil proġetti 
żgħar permezz ta' self minn banek 
promozzjonali nazzjonali jew permezz ta' 
għotjiet permezz ta' programm nazzjonali li 
jikkondividi l-għanijiet tal-Fond għall-
Modernizzazzjoni. L-investimenti 
ffinanzjati permezz tal-fond għandhom 
ikunu proposti mill-Istati Membri. Sabiex 
ikun żgurat li l-ħtiġijiet ta' investiment fl-
Istati Membri bi dħul baxx ikunu 
indirizzati kif xieraq, id-distribuzzjoni tal-
fondi għandha tikkunsidra f'ishma ugwali l-
emissjonijiet verifikati u l-kriterji tal-PDG. 
L-għajnuna finanzjarja mill-Fond għall-
Modernizzazzjoni tista' tingħata permezz 
ta' forom differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk nużaw is-sena 2015 bħala sena ta' referenza, niksbu l-iżviluppi rilevanti fl-ambjent 
ekonomiku, li jagħmlu s-Sistema aktar ġusta u qrib ir-realtà ekonomika attwali.
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Rapport A8-0003/2017
Ian Duncan
Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2ba (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2ba) Fl-Artikolu 6(2) jiddaħħal il-punt 
li ġej:
"(da) fi ħdan ir-rekwiżiti ta' rappurtar 
għandhom jiġu inklużi, dispożizzjonijiet 
soċjali u tax-xogħol li jissalvagwardjaw l-
integrità professjonali u l-impjiegi f'dawk 
l-attivitajiet l-iktar esposti għal riskju ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju 
u għal dumping soċjali potenzjali 
minħabba kompetizzjoni inġusta minn 
barra l-UE, sabiex tiġi żgurata konformità 
sħiħa mal-liġijiet tal-Unjoni dwar is-
saħħa u s-sikurezza, il-protezzjoni tal-
ħaddiema u l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi ħdan id-dispożizzjonijiet tal-permessi għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra ta' min wieħed 
ifakkar fil-konformità sħiħa mar-regolamenti eżistenti dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-
sikurezza tal-ħaddiema kif ukoll mad-direttivi ambjentali tal-UE.
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Emenda 147/rev
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Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
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Rapport A8-0003/2017
Ian Duncan
Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 
10a(1) sa (5), l-Istati Membri li fl-2013 
kellhom PDG per capita f'EUR għall-
prezzijiet tas-suq taħt is-60 % tal-medja 
tal-Unjoni jistgħu jagħtu allokazzjoni bla 
ħlas tranżitorja lil installazzjonijiet għall-
produzzjoni tal-elettriku għall-
modernizzazzjoni tas-settur tal-enerġija.

1. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 
10a(1) sa (5), l-Istati Membri li fl-2015 
kellhom PDG per capita f'EUR għall-
prezzijiet tas-suq taħt is-60 % tal-medja 
tal-Unjoni jistgħu jagħtu allokazzjoni bla 
ħlas tranżitorja lil installazzjonijiet għall-
produzzjoni tal-elettriku għall-
modernizzazzjoni tas-settur tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk nużaw is-sena 2015 bħala sena ta' referenza, niksbu l-iżviluppi rilevanti fl-ambjent 
ekonomiku, li jagħmlu s-Sistema aktar ġusta u qrib ir-realtà ekonomika attwali.
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Emenda 148/rev
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0003/2017
Ian Duncan
Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10d – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fond li jappoġġja l-investiment fl-
immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija u t-
titjib tal-effiċjenza fl-enerġija fl-Istati 
Membri li kellhom PDG per capita taħt is-
60 % tal-medja tal-Unjoni fl-2013, għandu 
jiġi stabbilit għall-perjodu 2021-30 u jkun 
iffinanzjat kif stabbilit fl-Artikolu 10.

1. Fond li jappoġġja l-investiment fl-
immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija u t-
titjib tal-effiċjenza fl-enerġija fl-Istati 
Membri li kellhom PDG per capita taħt is-
60 % tal-medja tal-Unjoni fl-2015, għandu 
jiġi stabbilit għall-perjodu 2021-30 u jkun 
iffinanzjat kif stabbilit fl-Artikolu 10.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk nużaw is-sena 2015 bħala sena ta' referenza, niksbu l-iżviluppi rilevanti fl-ambjent 
ekonomiku, li jagħmlu s-Sistema aktar ġusta u qrib ir-realtà ekonomika attwali.


