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enerġija, li jirrikjedi l-iżvilupp ta' politika Ewropea ta’ l-enerġija li tiżgura enerġija bi 
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prezz aċċessibbli kemm jista' jkun minn riżorsi indiġeni u ħielsa mill-karbonju, waqt 
li jitħares l-ambjent u tiġi miġġielda l-bidla fil-klima; jemmen li l-enerġija għandha 
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ħtieġa li jibqgħu kompetittivi fil-kuntest globali;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 14
Paragrafu 1

1. Jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija 
sostenibbli, kompetittiva u sikura, iżda jenfasizza l-fatt li aħna fl-Ewropa għandna 
bżonn nirrikonoxxu li qegħdin ngħixu kuntest li huwa radikalment ġdid fil-qasam ta' l-
enerġija, li jirrikjedi l-iżvilupp ta' politika Ewropea ta’ l-enerġija li tiżgura enerġija bi 
prezz aċċessibbli kemm jista' jkun minn riżorsi indiġeni u ħielsa mill-karbonju, waqt 
li jitħares l-ambjent u tiġi miġġielda l-bidla fil-klima; jemmen li l-enerġija għandha 
tiġi fornita permezz ta' swieq miftuħa u ġusti li minkejja dan għandhom jirriflettu l-
ħtieġa li jibqgħu kompetittivi fil-kuntest globali;
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bżonn nirrikonoxxu li qegħdin ngħixu kuntest li huwa radikalment ġdid fil-qasam ta' l-
enerġija, li jirrikjedi l-iżvilupp ta' politika Ewropea ta’ l-enerġija li tiżgura enerġija bi 
prezz aċċessibbli kemm jista' jkun minn riżorsi indiġeni u ħielsa mill-karbonju, waqt 
li jitħares l-ambjent u tiġi miġġielda l-bidla fil-klima; jemmen li l-enerġija għandha 
tiġi fornita permezz ta' swieq miftuħa u ġusti li minkejja dan għandhom jirriflettu l-
ħtieġa li jibqgħu kompetittivi fil-kuntest globali;
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1. Jilqa’ l-preżentazzjoni ta’ dokumenti ta’ strateġija dwar politika ta’ enerġija, iżda 
jiddispjaċih għall-fatt li l-green paper dwar l-istrateġija Ewropea għall-enerġija 
sostenibbli, kompetittiva u sikura ma taffrontax il-kwistjoni sħiħa;  jikkritika b’mod 
partikulari l-fatt li l-green paper ma tanalizzax tajjeb il-kwistjoni dwar jekk id-
depożiti taż-żejt, tal-gass u ta' l-uranju jispiċċaw, il-provvista ta' l-enerġija għall-
pubbliku tkun żgurata b'mod sostenibbli, fuq tul ta' żmien u b'mod li ma ssirx ħsara 
lill-ambjent; jenfasizza l-fatt li (tħassir) qegħdin ngħixu f’kuntest li huwa radikalment 
ġdid fir-rigward ta’ l-enerġija, li jirrikjedi l-iżvilupp ta' politika Ewropea ta’ l-enerġija 
li se tipprevjeni effettivament it-twaqqif ta’ strutturi korporattivi tat-tip kartell fis-
settur ta’ l-enerġija u tiżgura l-enerġija bi prezz aċċessibbli kemm jista' jkun minn 
riżorsi indiġeni u ħielsa mill-karbonju, waqt li jitħares l-ambjent u tiġi miġġielda l-
bidla fil-klima; (tħassir)
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1. Jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija 
sostenibbli, kompetittiva u sikura, iżda jenfasizza l-ħtieġa li jirrikonoxxi l-
kundizzjonijiet dejjem jinbidlu fis-suq wiesa' globali ta' l-enerġija u jitfa’ dawl fuq l-
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sostenibbli, kompetittiva u sikura, iżda jenfasizza l-fatt li aħna fl-Ewropa għandna 
bżonn nirrikonoxxu li qegħdin ngħixu kuntest li huwa radikalment ġdid fil-qasam ta' l-
enerġija, li tirrikjedi l-iżvilupp ta’ strateġija Ewropea għall-enerġija maħsuba biex 
tiżgura s-sigurtà ta’ provvisti ta’ enerġija bi prezz aċċessibbli kemm jista’ jkun minn 
riżorsi indiġeni, (tħassir) waqt li jitħares l-ambjent u kif ukoll tiġi miġġielda l-bidla 
fil-klima; jappoġġja lill-Kummissjoni f’approċċ lejn il-politika ta' l-enerġija bbażata 
fuq is-suppożizzjoni li l-prekundizzjoni għall-kompetittività ekonomika hija l-qafas 
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legali stabbli u affidabbli li jirrispetta l-mekkaniżmi tas-suq; jemmen li l-enerġija 
għandha tiġi fornita permezz ta' swieq miftuħa u ġusti li minkejja dan għandhom 
jirriflettu l-ħtieġa li jibqgħu kompetittivi fil-kuntest globali;
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sostenibbli, kompetittiva u sikura, iżda jenfasizza l-fatt li aħna fl-Ewropa għandna 
bżonn nirrikonoxxu li qegħdin ngħixu kuntest li huwa radikalment ġdid fil-qasam ta' l-
enerġija, li jirrikjedi l-iżvilupp ta' politika Ewropea ta’ l-enerġija li hija effettiva u 
deċentralizzata bbażata fuq l-iffrankar ta’ l-enerġija, effiċjenza u riżorsi li jiġġeddu, 
li tiżgura enerġija bi prezz aċċessibbli kemm jista' jkun minn riżorsi indiġeni, waqt li 
jitħares l-ambjent u tiġi miġġielda l-bidla fil-klima; jemmen li l-enerġija għandha tiġi 
pprovduta permezz ta’ swieq miftuħa u ġusti (tħassir);

Or. it

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 20
Paragrafu 1

1. Jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija 
Sostenibbli, Kompetittiva u Sikura, u jenfasizza l-fatt li l-Ewropa teħtieġ tiżviluppa 
viżjoni għall-politika Ewropea ta’ l-enerġija li tiżgura enerġija bi prezz aċċessibbli 
kemm jista' jkun minn provvista b’riskju baxx, eż. riżorsi indiġeni waqt li jitħares l-
ambjent u tiġi miġġielda l-bidla fil-klima; Dan il-fatt għandu jitwassal permezz ta’ 
swieq miftuħa u ġusti li jippromwovu l-kompetittività ta’ l-UE f’kuntest globali;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 21
Paragrafu 1

1. Jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija 
Sostenibbli, Kompetittiva u Sikura, u jenfasizza l-fatt li l-Ewropa teħtieġ tiżviluppa 
viżjoni għall-politika Ewropea ta’ l-enerġija li tiżgura enerġija bi prezz aċċessibbli 
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kemm jista' jkun minn provvista b’riskju baxx, eż. riżorsi indiġeni waqt li jitħares l-
ambjent u tiġi miġġielda l-bidla fil-klima; Dan il-fatt għandu jitwassal permezz ta’ 
swieq miftuħa u ġusti li jippromwovu l-kompetittività ta’ l-UE f’kuntest globali;

Or. en

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 22
Paragrafu 1

1. Jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija 
sostenibbli, kompetittiva u sikura, iżda jenfasizza l-fatt li aħna fl-Ewropa għandna 
bżonn nirrikonoxxu li qegħdin ngħixu kuntest li huwa radikalment ġdid fil-qasam ta' 
l-enerġija, li jirrikjedi l-iżvilupp ta' politika Ewropea ta’ l-enerġija li tiżgura enerġija 
bi prezz aċċessibbli kemm jista' jkun minn riżorsi indiġeni, waqt li jitħares l-ambjent 
u tiġi miġġielda l-bidla fil-klima; jemmen li l-enerġija għandha tiġi pprovduta 
permezz ta’ swieq miftuħa u ġusti (tħassir);  jirrikonoxxi li, minkejja l-indiviżibilità 
tat-tliet pilastri tal-politika għall-enerġija li jingħad li hemm (l-iżvilupp sostenibbli, 
il-kompetittività u s-sigurtà tal-provvista), is-sigurtà tal-provvista għandha rwol 
importanti ħafna;

Or. pl

Emenda mressqa minn Paul Rübig
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1. Jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija 
sostenibbli, kompetittiva u sikura, u jenfasizza l-fatt li l-Ewropa teħtieġ tiżviluppa 
viżjoni għall-politika ta’ l-enerġija Ewropea li tiżgura enerġija bi prezz aċċessibbli 
(tħassir), waqt li jitħares l-ambjent u tiġi miġġielda l-bidla fil-klima; jemmen li l-
enerġija għandha tiġi fornita permezz ta' swieq miftuħa u ġusti li minkejja dan 
għandhom jirriflettu l-ħtieġa li jibqgħu kompetittivi fil-kuntest globali;

Or. en

Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis

Emenda 24
Paragrafu 1

1. Jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija 
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sostenibbli, kompetittiva u sikura, iżda jenfasizza l-fatt li aħna fl-Ewropa għandna 
bżonn nirrikonoxxu li qegħdin ngħixu kuntest li huwa radikalment ġdid fil-qasam ta' l-
enerġija, li jirrikjedi l-iżvilupp ta' politika komuni Ewropea għall-enerġija Ewropea 
(tħassir), waqt li jitħares l-ambjent u tiġi miġġielda l-bidla fil-klima; jemmen li l-
enerġija għandha tiġi fornita permezz ta' swieq miftuħa u ġusti li minkejja dan 
għandhom jirriflettu l-ħtieġa li jibqgħu kompetittivi fil-kuntest globali;

Or. en

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 25
Paragrafu 1

1. Jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija 
sostenibbli, kompetittiva u sikura, iżda jenfasizza l-fatt li aħna fl-Ewropa għandna 
bżonn nirrikonoxxu li mhux qegħdin ngħixu f’kuntest faċli fir-rigward ta’ l-enerġija, 
li jirrikjedi l-iżvilupp ta' politika Ewropea għall-enerġija li tiżgura enerġija bi prezz 
aċċessibbli kemm jista' jkun minn riżorsi indiġeni, waqt li jitħares l-ambjent u tiġi 
miġġielda l-bidla fil-klima; jemmen li l-enerġija għandha tiġi fornita permezz ta' swieq 
miftuħa u ġusti li minkejja dan għandhom jirriflettu l-ħtieġa li jibqgħu kompetittivi fil-
kuntest globali;

Or. en

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 26
Paragrafu 1

1. Jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija 
sostenibbli, kompetittiva u sikura, iżda jenfasizza l-fatt li aħna fl-Ewropa għandna 
bżonn nirrikonoxxu li qegħdin ngħixu kuntest li huwa radikalment ġdid fil-qasam ta' l-
enerġija, li jirrikjedi l-iżvilupp ta' politika Ewropea ta’ l-enerġija li tiżgura enerġija bi 
prezz aċċessibbli kemm jista' jkun minn riżorsi indiġeni u ħielsa mill-karbonju, waqt 
li jitħares l-ambjent u tiġi miġġielda l-bidla fil-klima; jemmen li l-enerġija għandha 
tiġi fornita permezz ta' swieq miftuħa u ġusti li minkejja dan għandhom jirriflettu l-
ħtieġa li jibqgħu kompetittivi fil-kuntest globali;

Or. en
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Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Emenda 27
Paragrafu 1a (ġdid)

1a. Jisħaq li l-esperjenzi tax-xitwa li għaddiet u ż-żieda drastika fid-domanda għall-
enerġija ta’ l-ekonomiji li qed jisplodu (iċ-Ċina u l-Indja) għamluha ċara li l-ebda 
sors ta’ enerġija m’għandu jitħalla mhux użat sabiex jiggarantixxi sigurtà li 
tiffunzjona għall-provvista ta’ enerġija; il-pożizzjonijiet ideoloġiċi tal-passat 
għandhom jingħelbu;

Or. en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 28
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jisħaq li l-esperjenzi tax-xitwa li għaddiet u ż-żieda drastika fid-domanda għall-
enerġija ta’ l-ekonomiji li qed jisplodu (iċ-Ċina u l-Indja) għamluha ċara li l-ebda 
sors ta’ enerġija m’għandu jitħalla mhux użat sabiex jiggarantixxi sigurtà li 
tiffunzjona għall-provvista ta’ enerġija; il-pożizzjonijiet ideoloġiċi tal-passat 
għandhom jingħelbu;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 29
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jisħaq li l-esperjenzi tax-xitwa li għaddiet u ż-żieda drastika fid-domanda għall-
enerġija ta’ l-ekonomiji li qed jisplodu (iċ-Ċina u l-Indja) għamluha ċara li l-ebda
sors ta’ enerġija m’għandu jitħalla mhux użat sabiex jiggarantixxi sigurtà li 
tiffunzjona għall-provvista ta’ enerġija; il-pożizzjonijiet ideoloġiċi tal-passat 
għandhom jingħelbu;

Or. en
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Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 30
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jisħaq li l-esperjenzi tax-xitwa li għaddiet u ż-żieda drastika fid-domanda għall-
enerġija ta’ l-ekonomiji li qed jisplodu (iċ-Ċina u l-Indja) għamluha ċara li l-ebda 
sors ta’ enerġija m’għandu jitħalla mhux użat sabiex jiggarantixxi sigurtà li 
tiffunzjona għall-provvista ta’ enerġija; il-pożizzjonijiet ideoloġiċi tal-passat 
għandhom jingħelbu;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Jerzy Buzek, Paul Rübig

Emenda 31
Paragrafu 1 b (ġdid)

1b. Jisħaq li l-Kummissjoni ddikjarat fil-green papaer tagħha li jeħtieġ li jiġi investit € 
1 biljun fis-suq Ewropew għall-enerġija sabiex jiġu żgurati l-provvisti ta’ l-enerġija 
fl-Ewropa fuq tul ta’ żmien;  jinnota wkoll li wieħed ma jistax jassumi li dawn ir-
riżorsi jistgħu jiġu mħallsa minn erarju pubbliku u għaldaqstant huwa importanti li 
jiġu involuti l-operaturi ta' l-industriji ta' l-enerġija fl-Unjoni Ewropea fl-iżvilupp 
ulterjuri tal-kunsens rigward il-politika għall-enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Jerzy Buzek

Emenda 32
Paragrafu 1 b (ġdid)

1b. Jisħaq il-ħtieġa għall-ħolqien ta’ politika komuni għall-enerġija lejn regolamenti 
għal suq intern kif ukoll l-aspetti esterni meta wieħed jikkunsidra l-interessi politiċi 
u ekonomiċi ta' l-Istati Membri kollha;

Or. en

Emenda mressqa minn Jerzy Buzek

Emenda 33
Paragrafu 1 c (ġdid)

1c. Jisħaq l-importanza li jiġi żviluppat Trattat dwar il-Komunità Pan-Ewropea ta’ l-
Enerġija;
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Or. en

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 34
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Iħeġġeġ lill-Kunsill tar-Rebbiegħa 2007 sabiex jadotta pjan ta’ azzjoni, li almenu 
għandu jkollu l-elementi li ġejjin: għall-konsumaturi sabiex jitqiegħdu fiċ-ċentru 
tal-politika għall-enerġija, riforma radikali ta’ l-UE ETS sabiex is-suq jiġi ggwidat 
fl-investiment f’ekonomija bbażata fuq il-karbonju baxx li sa l-2020 għandu jiġi 
mmexxi minn mira stipulata għall-emissjonijiet tal-karbonju ta’ l-UE inkluża l-mira 
obbligatorja ta’ 25% ta’ l-enerġija minn sorsi mġedda sa l-2020 u mira li torbot 
għall-emissjonijiet tal-karozzi, pass ta’ bidla fl-effiċjenza ta’ l-enerġija, liġijiet 
imsaħħin fir-rigward tal-politika tal-kompetizzjoni u s-separazzjoni tal-proprjetà 
sħiħa tan-netwerks ta’ enerġija, ir-rabta  minima tal-linji gwida mfassla għar-
regolaturi, l-indipendenza, it-trasparenza u r-responsabilità, strateġija ambizzjuża 
R+D dwar teknoloġiji ta’ enerġija nadifa, strateġija politika barranija komuni għall-
enerġija u l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni kollha Ewropea attwali għall-
enerġija.  

Or. en

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 35
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a Jipproponi li fuq livell Ewropew jagħmel studju li janalizza l-provvista u d-domanda 
fuq perjodu medju u fit-tul, immexxi sabiex jiġu identifikati l-ħtiġijiet ta’ l-
investiment, speċjalment fuq in-naħa tal-produzzjoni, u jgħolli l-profil ta’ l-
operaturi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 36
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Huwa mħasseb ħafna li l-green paper ma taffrontax id-dimensjoni tal-politika 
barranija tal-kwistjoni dwar l-enerġija; ma jistax jifhem għala m’hix diskussa l-
problema fundamentali tal-limitazzjoni tal-forom tradizzjonali  ta’ l-enerġija 
madwar id-dinja, u r-riskji konsegwenti tal-kunflitt u tal-gwerra; jiddispjaċih għall-
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fatt li l-irwol ta’ l-Unjoni Ewropea f’dan il-kuntest mhux eżaminat u li m’hemm l-
ebda kunsiderazzjoni dettaljata tar-rabta bejn l-istrateġiji ta' sigurtà u militari u l-
enerġija u s-sigurtà tal-materja prima, kif imfassla, per eżempju, fil-Karta dwar id-
Difiża Ewropea; jikkunsidra li l-istrateġija ta’ l-UE għall-enerġija m’għandhiex 
taċċetta b’mod ċar kunsiderazzjonijiet u pjanijiet militari u tressaq proposti u 
soluzzjonijiet possibbli sabiex turi kif jista’ jkun possibbli, bl-użu ta’ mezzi paċifiċi, 
sabiex tiżgura s-sigurtà tal-provvisti ta’ l-enerġija fuq żmien twil u sabiex tiġi evitata 
aktar destabilizzazzjoni ta’ l-Istati u tar-reġjuni li huma sinjuri fil-materja prima;

Or.de

Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 37
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jisħaq li l-esperjenzi tax-xitwa li għaddiet u ż-żieda drastika fid-domanda għall-
enerġija ta’ l-ekonomiji Asjatiċi li qegħdin jikbru urew b’mod ċar li l-ebda sors ta’ 
enerġija m’għandu jitħalla mhux użat jekk għandha tiġi garantita s-sigurtà ta’ 
provvista effettiva;  

Or. de

Emenda mressqa minn Esko Seppänen
Emenda 38
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a Isostni li ħafna mill-ideat imressqa taħt f’din ir-riżoluzzjoni m’għandhomx bażi 
legali proprja skond it-Trattati preżenti tal-KEE;

Or. fi

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 39
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a Jisħaq li fuq perjodu twil, l-UE għandha timmira għal grad għoli ta’ effiċjenza u 
indipendenza ta’ enerġija, ibbażati fuq il-produzzjoni ta’ enerġija nadifa fi ħdan l-
UE u l-innovazzjonijiet ġodda; jemmen li dan jista’ jinkiseb billi tiżdied il-kwota tas-
sorsi ta’ l-enerġija mġedda fil-konsum totali ta’ l-enerġija, billi tiżdied l-effiċjenza 
ta’ l-enerġija fl-ekonomija Ewropea u titnaqqas l-intensità tal-karbonju tat-
teknoloġiji attwali ta’ l-enerġija;
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Or. en

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 40
Paragrafu 1 b (ġdid)

1b Jipproponi li analiżi ta’ l-ispiża u l-benefiċċju għandha tiffoka fuq il-kontribuzzjoni 
ta’ kull sors ta’ enerġija lit-tliet objettivi ta’ l-UE fil-qasam ta’ l-enerġija, b’mod 
partikulari is-sigurtà tal-provvista, il-kompetittività, u s-sostenibilità ambjentali;

Or. fr

Emenda mressqa minn Gunnar Hökmark

Emenda 41
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Tħeġġeġ l-unjoni sabiex tenfasizza fuq il-kompetenzi li huma diġà disponibbli u 
sabiex jutilizzaw l-istrumenti eżistenti li għadhom m’humiex sfruttati b’mod sħiħ, fl-
isforzi tiegħu li jikseb il-provvista ta’ enerġija sostenibbli, kompetittiva u sikura.  
Sabiex jinkiseb dan l-objettiv: 

a.       Il-Kummissjoni u l-Istati Membri huma mħeġġa li jaħdmu b’mod attiv għall-
kompletar b’suċċess ta’ suq dinamiku intern. Dan huwa essenzjali għal aktar ftuħ 
għall-kompetizzjoni transkonfinali, provvista aktar sikura, prezzijiet aktar baxxi, 
firxa usa' tas-sorsi ta’ enerġija u d-diversità tal-fornituri; 

b.      Il-Kummissjoni għandha tagħti prijorità lill-iżvilupp tan-netwerks Transewropej 
bħala l-istrumenti reġjonali sabiex tinkiseb grilja ta’ elettriku interkonness sabiex 
jiġu żgurati l-konsenji, jitjiebu l-impjiegi ddikjarati żejda u tiġi avvanzata d-
distribuzzjoni ta’ l-enerġija minn partijiet diversi ta’ l-unjoni;    

ċ. L-Istati Membri huma inkuraġġiti li jużaw b’mod sħiħ il-politika tal-kummerċ 
komuni sabiex tinkiseb distribuzzjoni ugwali tad-dipendenza tal-fornituri ta’ l-
enerġija lill-Unjoni fl-istess waqt li l-interessi ta’ l-Istati Membri b’mod individwali 
huma mħarsa f’sitwazzjoni ta’ kriżi potenzjali fil-qasam tal-provvista ta’ l-enerġija.

d.      Il-Kummissjoni għandha tapplika l-leġiżlazzjoni tal-kompetizzjoni fuq il-parteċipanti 
kollha tas-suq intern li jista’ jkun domestiku jew barrani;

Or. en
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 42
Paragrafu 2, introduzzjoni

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qiegħda tikkawża problemi serji li jirrikjedu azzjoni 
immedjata mill-UE u jinsisti li n-nukleari ma jistax ikun risposta għal din l-isfida 
għar-riskji inerenti tagħha u l-problemi mhux solvuti (eż. ir-rimi ta’ l-iskart 
nukleari); għaldaqstant jemmen li hemm il-ħtieġa li tiġi żviluppata viżjoni għall-
politika Ewropea li tiffoka fuq l-iffrankar ta’ l-enerġija, l-effiċjenza u l-enerġiji 
mġedda u jitfassal pjan ta’ rotta sabiex dan l-objettiv jintlaħaq; jinsisti li t-trasport 
huwa komponent ewlieni għal enerġija sostenibbli bħal din u għalhekk irid jiġi 
indirizzat kompletament:

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András 
Gyürk, Jan Hudacky, Paul Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Emenda 43
Paragrafu 2

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qiegħda tikkawża problemi li joffru sfida li jeħtieġu 
azzjoni internazzjonali u jemmen li sa l-2050 proporzjon kbir ħafna ta’ enerġija ta’ l-
UE għandha toriġina minn sorsi li huma neqsin mill-karbonju jew jiġu prodotti mat-
teknoloġiji li jżommu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra. Għaldaqstant, jilqa’ l-
irwol prinċipali ta’ l-UE fin-negozjati internazzjonali u l-ħolqien ta’ l-iskema l-aktar 
wiesgħa tal-kummerċ ta’ l-emissjonijiet (ETS) għall-gassijiet b’effett serra:

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 44
Paragrafu 2

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qiegħda tikkawża problemi li joffru sfida li jeħtieġu 
azzjoni internazzjonali u jemmen li sa l-2050 proporzjon kbir ħafna ta’ enerġija ta’ l-
UE għandha toriġina minn sorsi li huma ħielsa mill-karbonju jew jiġu prodotti mat-
teknoloġiji li jżommu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra. Għaldaqstant, jilqa’ l-
irwol prinċipali ta’ l-UE fin-negozjati internazzjonali u l-ħolqien ta’ l-iskema l-aktar 
wiesgħa tal-kummerċ ta’ l-emissjonijiet (ETS) għall-gassijiet b’effett serra:

Or. en
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Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 45
Paragrafu 2

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qiegħda tikkawża problemi li joffru sfida li jeħtieġu 
azzjoni internazzjonali u jemmen li sa l-2050 proporzjon kbir ħafna ta’ enerġija ta’ l-
UE għandha toriġina minn sorsi li huma ħielsa mill-karbonju jew minn teknoloġiji li 
jnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra. Għaldaqstant, jilqa’ l-irwol prinċipali 
ta’ l-UE fin-negozjati internazzjonali u l-ħolqien ta’ l-iskema l-aktar wiesgħa tal-
kummerċ ta’ l-emissjonijiet (ETS) għall-gassijiet b’effett serra:

Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 46
Paragrafu 2, introduzzjoni

2. Jisħaq li l-bidla fil-klima hija waħda mill-isfidi ambjentali kbar u l-aktar tal-biża’ li 
jirrikjedu azzjoni immedjata u ambizzjuża mill-UE mid-dinja kollha u jemmen li sa l-
2050 proporzjon kbir ħafna ta' l-enerġija ta' l-UE għandha toriġina minn sorsi li huma 
ħielsa mill-karbonju u li għaldaqstant hemm il-ħtieġa li jitfassal pjan ta' rotta sabiex 
dan l-objettiv jintlaħaq:

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 47
Paragrafu 2, introduzzjoni

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qiegħda tikkawża problemi serji, li jeħtieġu azzjoni 
mid-dinja kollha. Sa l-2050 proporzjon kbir ħafna ta’ l-enerġija ta’ l-UE għandha 
toriġina minn sorsi tal-karbonju li huma newtri.  Hemm il-ħtieġa li jitfassal pjan ta’ 
rotta sabiex jintlaħaq dan l-objettiv:

Or. en
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Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 48
Paragrafu 2, introduzzjoni

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qiegħda tikkawża problemi serji, li jeħtieġu azzjoni 
mid-dinja kollha. Sa l-2050 proporzjon kbir ħafna ta’ l-enerġija ta’ l-UE għandha 
toriġina minn sorsi tal-karbonju li huma newtri.  Hemm il-ħtieġa li jitfassal pjan ta’ 
rotta sabiex jintlaħaq dan l-objettiv:

Or. en

Emenda mressqa minn Adam Gierek

Emenda 49
Paragrafu 2, introduzzjoni

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qed tikkawża problemi serji li jirrikjedu azzjoni 
immedjata mill-UE u jemmen li sa l-2050 proporzjon kbir ħafna ta' l-enerġija ta' l-UE 
għandha toriġina minn sorsi li huma baxxi fl-emissjoni tas-CO2 u li għaldaqstant 
hemm il-ħtieġa li jitfassal pjan ta' rotta sabiex dan l-objettiv jintlaħaq:

Or. pl

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 50
Artikolu 2, frażi introduttorja

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qed tikkawża problemi serji li jirrikjedu azzjoni 
immedjata mill-UE u jemmen li sa l-2050 proporzjon kbir ħafna ta' l-enerġija ta' l-UE 
għandha toriġina minn sorsi mġedda li huma ħielsa mill-karbonju u li għaldaqstant 
hemm il-ħtieġa li jitfassal pjan ta' rotta sabiex dan l-objettiv jintlaħaq:

Or. de

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 51
Paragrafu 2, introduzzjoni

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qed tikkawża problemi serji li jirrikjedu azzjoni 
immedjata mill-UE u jemmen li sa l-2050 proporzjon sinifikanti ta' l-enerġija ta' l-UE 
għandha toriġina minn sorsi li huma ħielsa mill-karbonju u li għaldaqstant hemm il-
ħtieġa li jitfassal pjan ta' rotta sa biex dan l-objettiv jintlaħaq:
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Or. en

Emenda mressqa minn Esko Seppänen

Emenda 52
Paragrafu 2, introduzzjoni

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qed tikkawża problemi serji li jirrikjedu azzjoni 
immedjata mill-UE u jittama li sa l-2050 proporzjon kbir ħafna ta' l-enerġija ta' l-UE 
se toriġina minn sorsi li huma ħielsa mill-karbonju u li għaldaqstant hemm il-ħtieġa li 
jitfassal pjan ta' rotta sa biex dan l-objettiv jintlaħaq:

Or. fi

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 53
Paragrafu 2

2. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima qed tikkawża problemi serji li jirrikjedu azzjoni 
immedjata mill-UE u jemmen li sa l-2050 proporzjon kbir ħafna ta' l-enerġija ta' l-UE 
għandha toriġina minn sorsi li huma ħielsa mill-karbonju u li għaldaqstant hemm il-
ħtieġa li jitfassal pjan ta' rotta sa biex dan l-objettiv jintlaħaq: (tħassir)

Or. de

Emenda mressqa minn Jan Christian Ehler

Emenda 54
Paragrafu 2, punt -a (ġdid)

-a. Jirrimarka li jirrigwarda żieda fl-appoġġ mhux diskriminatorju, miftuħ għal 
tekonoloġiji differenti, għar-riċerka u l-iżvilupp għall-użu ta’ kull forma ta’ enerġija 
bħalma ssir kontribuzzjoni kbira sabiex jiġu żgurati l-provvisti ta’ l-enerġija u l-
prezzijiet ta’ l- enerġija li huma aċċessibbli;

Or. de
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Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, András 
Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Paul Rübig, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Edit 
Herczog, Angelika Niebler

Emenda 55
Paragrafu 2, punt (-a) (ġdid)

-a. Minħabba n-natura globali ta’ l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra, il-kwantità 
relattiva u żgħira tal-volum mormi mill-UE u l-emissjonijiet dejjem jiżdiedu mill-
pajjiżi li għadhom ħerġin, huwa ċar li għandha tittieħed azzjoni fi sforz koordinat 
internazzjonalment.  Għaldaqstant, jinkuraġġixxu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
sabiex ikomplu bin-negozjati ħalli jaslu għall-ftehim internazzjonali, u jiżguraw 
parteċipazzjoni wiesgħa li huma responsabbli mill-emissjonijiet.

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 56
Paragrafu 2, punt (-a) (ġdid)

-a. Minħabba n-natura globali ta’ l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra, il-kwantità 
relattiva u żgħira tal-volum mormi mill-UE u l-emissjonijiet dejjem jiżdiedu mill-
pajjiżi li għadhom ħerġin, huwa ċar li għandha tittieħed azzjoni fi sforz koordinat 
internazzjonalment.  Għaldaqstant, jinkuraġġixxu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
sabiex ikomplu bin-negozjati ħalli jaslu għall-ftehim internazzjonali, u jiżguraw 
parteċipazzjoni wiesgħa li huma responsabbli mill-emissjonijiet.

Or. en

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 57
Paragrafu 2, punt (-a) (ġdid)

-a. Minħabba n-natura globali ta’ l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra, il-kwantità 
relattiva u żgħira tal-volum mormi mill-UE u l-emissjonijiet dejjem jiżdiedu mill-
pajjiżi li għadhom ħerġin, huwa ċar li għandha tittieħed azzjoni fi sforz koordinat 
internazzjonalment.  Għaldaqstant, jinkuraġġixxu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
sabiex ikomplu bin-negozjati ħalli jaslu għall-ftehim internazzjonali, u jiżguraw 
parteċipazzjoni wiesgħa li huma responsabbli mill-emissjonijiet.

Or. en
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Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 58
Paragrafu 2, punt (-a) (ġdid)

-a. Minħabba n-natura globali ta’ l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra, il-kwantità 
relattiva u żgħira tal-volum mormi mill-UE u l-emissjonijiet dejjem jiżdiedu mill-
pajjiżi li għadhom ħerġin, huwa ċar li għandha tittieħed azzjoni fi sforz koordinat 
internazzjonalment.  Għaldaqstant, jinkuraġġixxu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
sabiex ikomplu bin-negozjati ħalli jaslu għall-ftehim internazzjonali, u jiżguraw 
parteċipazzjoni wiesgħa li huma responsabbli mill-emissjonijiet.

Or. en

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 59
Paragrafu 2, punt (-a

imħassar                                                                                                                            Or. de

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij u Herbert Reul

Emenda 60

Paragrafu 2, a)

a. (tħassir) Il-Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta’ l-Iskema tal-Kummerċ ta’ l-
Emissjonijiet (ETS) li tinkludi approċċ uniformi sabiex jiġu allokati sussidji ta’ l-ETS matul 
l-Istati Membri kollha wara kunsiderazzjoni xierqa jew ta’ rkantar jew approċċ tas-settur 
wiesa’ ta’ l-UE bil-benchmarking bħala alternattiva;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alexander Alvaro, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herzog, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Emenda 61

Paragrafu 2, a)

a) Il-mexxejja ta’ l-UE għandhom jaqblu fi sforz koordinat internazzjonalment dwar 
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miri ambizzjużi ta’ tnaqqis tas-CO2 fuq żmien twil matul il-linji tal-mira ta' 2 C° gradi;  Il-
Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta’ l-Iskema tal-Kummerċ ta’ l-Emissjonijiet 
(ETS) li tinkludi l-immaniġġjar ekonomikament aċċettabbli tal-kreditu ETS mis-sena 2012 
’il quddiem. Il-Kummissjoni għandha tevalwa sew l-impatti ekonomiċi u ambjentali ta’ l-
Iskema tal-Kummerċ ta’ l-Emissjonijiet attwali qabel ma tiġi proposta reviżjoni.

Or. en

Emenda ppreżentata minn Lambert Nistelrooij

Emenda 62

Paragrafu 2, a)

a) Il-mexxejja ta’ l-UE għandhom jaqblu fi sforz koordinat internazzjonalment dwar 
miri ambizzjużi ta’tnaqqis tas-CO2 fuq żmien twil skond il-linji tal-mira ta' 2 C° gradi;  Il-
Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta’ l-Iskema tal-Kummerċ ta’ l-Emissjonijiet 
(ETS) inkluż l-immaniġġjar ekonomikament aċċettabbli tal-krediti ta’ l-ETS mis-sena 2012 
’il quddiem. Il-Kummissjoni għandha tevalwa sew l-impatti ekonomiċi u ambjentali ta’ l-
Iskema tal-Kummerċ ta’ l-Emissjonijiet attwali qabel ma tiġi proposta reviżjoni.

Or. en

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 63
Paragrafu 2, punt (a)

a. Il-mexxejja ta' l-UE għandhom jaqblu fi sforz koordinat internazzjonalment dwar miri 
ambizzjużi ta’ tnaqqis tas-CO2 fuq żmien twil skond il-linji tal-mira ta' 2 C° gradi. Il-
Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta' l-Iskema tal-Kummerċ ta' l-Emissjonijiet 
(ETS) li tinkludi l-immaniġġjar ekonomikament aċċettabbli tal-kreditu ETS mill-
2012 'il quddiem.  Il-Kummissjoni għandha tevalwa b’mod xieraq l-impatti 
ekonomiċi u ambjentali ta’ l-Iskema tal-Kummerċ ta’ l-Emissjonijiet attwali qabel 
ma tiġi proposta reviżjoni.

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 64
Paragrafu 2, punt (a)

a. Il-mexxejja ta' l-UE għandhom ifittxu li jinnegozjaw malajr kemm jista’ jkun ftehima 
internazzjonali dwar it-tnaqqis ta’ l-emissjoni ta’ gass b’effett serra bi 2 C° gradi sa 
l-2050. Il-Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta' l-Iskema tal-Kummerċ ta' l-
Emissjonijiet (ETS) ibbażata fuq evalwazzjoni komprensiva, b’mod partikulari tal-
metodoloġiji ta’ allokazzjoni, u approċċ armonjuż għar-riċiklaġġ ta’ fondi bħal 
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dawn li jista’ jiġi kkawżat mill-irkantar;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 65
Paragrafu 2, punt (a)

a. Il-mexxejja ta' l-UE għandhom ifittxu li jinnegozjaw malajr kemm jista’ jkun ftehima 
internazzjonali dwar it-tnaqqis ta’ l-emissjoni ta’ gass b’effett serra bi 2 C° gradi sa 
l-2050. Il-Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta' l-Iskema tal-Kummerċ ta' l-
Emissjonijiet (ETS) li għandha tinkludi mixja progressiva lil hinn mill-allokazzjoni 
ħielsa lejn l-irkantar ta' l-issussidjar.

Or. en

Emenda mressqa minn Esko Seppänen

Emenda 66
Paragrafu 2, punt (a)

a. Il-mexxejja ta' l-UE għandhom jaqblu sas-sena d-dieħla dwar mira li torbot tas-
C02 sa l-2020 u mira indikattiva tas-C02 sa l-2050 skond il-linji tal-mira ta' 2 C° gradi.
L-irkantar tal-kreditu ta’ l-Iskema tal-Kummerċ ta’ l-Emissjonijiet (ETS) (tħassir) 
għandha twassal għal żidiet mhux raġonevoli fil-prezzijiet ta’ l-elettriku fl-Istati 
Membri;

Or. fi

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 67
Paragrafu 2, punt (a)

a. Il-mexxejja ta' l-UE għandhom jaqblu sas-sena d-dieħla dwar mira li torbot tas-
C02 sa l-2020 u mira indikattiva tas-C02 sa l-2050 skond il-linji tal-mira ta' 2 C° gradi.
Il-Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta' l-Iskema tal-Kummerċ ta' l-
Emissjonijiet (ETS), wara li tiddetermina, fost affarijiet oħra, jekk hux il-każ u l-
effettività ta’ l-irkantar tal-kreditu ETS u t-tnaqqis fil-volum tagħhom;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 68
Paragrafu 2, punt (a

a. Il-mexxejja ta' l-UE għandhom jaqblu sas-sena d-dieħla dwar mira mnaqqsa li torbot 
(tħassir) tas-C02 ta’ 30 fil-mija bejn l-2006 u l-2020 mira mnaqqsa indikattiva 
(tħassir) tas-C02 ta’ 80 fil-mija bejn l-2006 u l-2050 (tħassir).

Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 69
Paragrafu 2, punt (a

a. Ifakkar ir-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2005 dwar "Il-Bidla  tal-Gwerra 
Globali fil-Klima" li titlob għat-tnaqqis qawwi ta’ l-emissjonijiet – 30% sa l-2020 u 
60-80% sa l-2050 – taħt ir-responsabilità tal-pajjiżi żviluppati flimkien, bl-użu tat-
tagħqid ta’ inċentivi tas-suq u r-regolament sabiex jiġu stimulati l-investimenti 
f’teknoloġiji effiċjenti u/jew ħielsa mill-karbonju u baxxi mill-karbonju. Il-
Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta' l-Iskema tal-Kummerċ ta' l-
Emissjonijiet (ETS) li tinkludi l-irkant totali ta' kreditu ETS mill-2012 'il quddiem, u l-
flus li jinġabru jmorru għal R&D ta' l-UE għall-enerġija u miżuri ta' użu effiċjenti ta' l-
enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 70
Paragrafu 2, punt (a)

a. Il-mexxejja ta' l-UE għandhom flimkien ma’ parteċipanti oħra jikkunsidraw 
mogħdijiet ta’ tnaqqis sa l-2020 u l-2050 skond il-linji tal-mira ta' 2 C° gradi.  Il-
Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta' l-Iskema tal-Kummerċ ta' l-
Emissjonijiet (ETS) u tikkunsidra l-benchmarking u l-irkant ta' kreditu ETS mill-
2012 'il quddiem, u l-flus li jinġabru jmorru għal R&D ta' l-UE għall-enerġija u miżuri 
ta' użu effiċjenti ta' l-enerġija;

Or. en
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Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 71
Paragrafu 2, punt (a)

(a) Il-mexxejja ta' l-UE għandhom jaqblu sas-sena d-dieħla dwar mira li torbot tas-
C02 sa l-2020 u mira indikattiva tas-C02 sa l-2050 skond il-linji tal-mira ta' 2 C° 
gradi. fi skema internazzjonali għall-kummerċ ta’ l-emissjonijiet (ETS). Il-bejgħ 
komprensiv b’irkant tad-drittijiet ta’ l-emissjonijiet jista’ jkun xieraq. F’kull każ, 
sakemm l-iskema tiġi estiża internazzjonalment, meta wieħed jikkunsidra l-
kompetittività ta’ l-Ewropa, il-Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta’ l-ETS 
inklużi metodi sabiex jiġu ppremjati l-effiċjenza ta’ l-enerġija u l-iffrankar ta’ l-
emissjonijiet tas-CO2. Il-qligħ minn kwalunkwe rkant għandu jmur għal R&D ta' 
l-UE għall-enerġija u l-miżuri ta' użu effiċjenti ta' l-enerġija, użu wiesa’ ta’ 
mekkaniżmi flessibbli u reviżjoni ta’ l-iskemi ta’kastigi;

Or. it

Emenda mressqa minn Vincenzo Lavarra

Emenda 72
Paragrafu 2, punt (a)

a. Il-mexxejja ta' l-UE għandhom jaqblu sas-sena d-dieħla dwar mira li torbot tas-
C02 sa l-2020 u mira indikattiva tas-C02 sa l-2050 skond il-linji tal-mira ta' 2 C° gradi.
Il-Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta' l-Iskema tal-Kummerċ ta' l-
Emissjonijiet (ETS) li tinkludi l-irkant totali ta' kreditu ETS mill-2012 'il hemm, u l-
flus li jinġabru jmorru għal R&D ta' l-UE għall-enerġija u miżuri ta' użu effiċjenti ta' l-
enerġija, użu wiesa' ta' mekkaniżmi flessibbli;

Or. en

Emenda mressqa minn Aldo Patriciello

Emenda 73
Paragrafu 2, punt (a)

a. Il-mexxejja ta' l-UE għandhom jaqblu sas-sena d-dieħla dwar mira li torbot tas-
C02 sa l-2020 u mira indikattiva tas-C02 sa l-2050 skond il-linji tal-mira ta' 2 C° gradi.
Il-Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni ta' l-Iskema tal-Kummerċ ta' l-
Emissjonijiet (ETS) li tinkludi l-irkant totali ta' kreditu ETS mill-2012 'il quddiem, u l-
flus li jinġabru jmorru għal R&D ta' l-UE għall-enerġija u miżuri ta' użu effiċjenti ta' l-
enerġija, użu wiesa' ta' mekkaniżmi flessibbl, ir-reviżjoni ta’ l-iskema ta’ kastigi

Or. en
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Emenda mressqa minn Adam Gierek

Emenda 74
Paragrafu 2, punt (a a)  (ġdid)

aa. Għandha tinġibed l-attenzjoni sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 billi jinħolqu 
aktar zoni ħodor, inkluż bit-tkabbir tas-siġar, u jiġu inkorporati – wra l-iżvilupp ta’ 
sistema xierqa għall-immoniterjar ta’ l-assorbiment tas-CO2 – fl-Iskema tal-
Kummerċ ta' l-Emissjonijiet (ETS);

Or. pl

Emenda mressqa minn Adam Gierek

Emenda 75
Artikolu 2, punt (a b) (ġdid)

ab. Matul it-tieni perjodu ta’ finanzjament ta’ l-ETS (2008-2012), ir-riżorsi finanzjarji 
għandhom jiġu allokati b'mod li jwasslu għal azzjoni li tittieħed biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum ta’ l-enerġija permezz ta’ l-immodernizzar ta’ l-
impjanti tal-produzzjoni ta’ l-enerġija;

Or. pl

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 76
Paragrafu 2, punt (b)

imħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 77
Paragrafu 2, punt (b

b. Il-problemi attwali ta’ l-Iskema tal-Kummerċ ta’ l-Emissjonijiet (ETS) għandhom 
jissolvew, b’mod partikulari l-profitti eċċezzjonali, l-allokazzjoni eċċessiva u l-
metodi ta’ l-allokazzjoni ineffiċjenti.  Il-Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni 
li tissimplifika l-ETS, li tiżgura impenn fuq żmien twil u kundizzjonijiet ugwali. Din 
ir-reviżjoni għandha tinkludi:



PE 378.878v01-00 26/124 AM\634125MT.doc

MT

- bidla lejn l-irkantar tal-kreditu ETS
- jitbaxxa l-limitu ta’ l-emissjonijiet
- l-armonizzazzjoni tar-regoli li jmexxu l-kreditu ta’ allokazzjoni
- mekkaniżmu sabiex jalloka d-dħul ta’ l-irkant ta’ l-R&D li jiffoka fuq l-enerġija li 
tiġġedded u l-effiċjenza ta’ l-enerġija
- l-inklużjoni ta’ gassijiet oħra b’effett serra bħalma hu n-NOx
- il-possibilità għall-pajjiżi terzi li jipparteċipaw fl-iskema
- l-inklużjoni ta’ aktar setturi ta’ emissjonijiet li huma kbar inkluż l-avjazzjoni u t-
trasport tal-merkanzija, wara li ssir evalwazzjoni ta’ l-impatt;

Or. en

Emenda mressqa minn Esko Seppänen

Emenda 78
Paragrafu 2, punt (b)

b. Il-Kummissjoni għandha tipproponi l-abbandun ta’ l-ETS jekk l-iskema mhix 
adottata fil-pajjiżi ’l barra mill-UE;

Or. fi

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 79
Paragrafu 2, punt (b)

b. L-iskema ta’ limitu u ta’ kummerċ ta’ l-emissjonijiet għandha tiġi estiża 
internazzjonalment (tħassir);

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Emenda 80
Paragrafu 2, punt (b)

b. L-ETS għandha tiġi estiża internazzjonalment u s-sistema għandha tibqa’ f’postha 
għall-perjodu ta’ mhux anqas minn 20 sena;

Or. en



AM\634125MT.doc 27/124 PE 378.878v01-00

MT

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola, Herbert Reul

Emenda 81
Paragrafu 2, punt (b)

b. L-ETS għandha tiġi estiża internazzjonalment u għandha tiffunzjona għal perjodu 
itwal minn ħames snin.

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 82
Paragrafu 2, punt (b)

b. L-ETS għandha tiffunzjona għal perjodu ta’ mill-anqas 20 sena;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 83
Paragrafu 2, punt (b)

b. L-ETS għandha (tħassir) tiffunzjona għal perjodu ta’ mill-anqas 20 sena;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 84
Artikolu 2, punt (b a) (ġdid)

ba. L-UE għandha tfittex li tistabbilixxi l-ETS bħala l-bażi ta’ reġim internazzjonali tal-
kummerċ ta’ l-emissjonijiet;

Or. en
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Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Emenda 85
Paragrafu 2, punt (b a) (ġdid)

ba. Minħabba ċ-ċikli twal ta’ investimenti fis-settur ta’ l-elettriku, jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tikkunsidra testendi l-perjodi ta’ allokazzjoni għall-qafas ta’ 
żmien, eż. qafas ta’ żmien ta’ 20 sena. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex teżamina 
fir-reviżjoni tagħha ta’ l-ETS jekk għandhomx jiġu inklużi l-għażliet tas-self u l-
operazzjonijiet bankarji.

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 86
Paragrafu 2, punt (b a) (ġdid)

ba. Minħabba ċ-ċikli twal ta’ investimenti fis-settur ta’ l-elettriku, jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tikkunsidra testendi l-perjodi ta’ allokazzjoni għall-qafas ta’ 
żmien, eż. qafas ta’ żmien ta’ 20 sena. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex teżamina 
fir-reviżjoni tagħha ta’ l-ETS jekk għandhomx jiġu inklużi l-għażliet tas-self u l-
operazzjonijiet bankarji.

Or. en

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 87
Paragrafu 2, punt (c)

imħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 88
Paragrafu 2, punt (c)

c. Hija essenzjali li tinħoloq kuxjenza pubblika sabiex tiġi affrontata l-bidla fil-klima.
Għaldaqstant huwa bżonjuż l-ittikkettar ta’ skemi li jindikaw l-impatt tal-klima ta’ 
servizz jew prodott sabiex il-konsumaturi, il-vjaġġaturi, ix-xufiera, il-manifatturiera 
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jkunu jistgħu jagħmlu għażliet responsabbli;

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro

Emenda 89
Paragrafu 2, punt (c)

c. L-ETS għandha tinkludi setturi addizzjonali li jużaw ammonti kbar ta' enerġija bħalma 
huma l-avjazzjoni u t-trasport tal-merkanzija, wara li ssir evalwazzjoni ta' l-impatt;
barra minn hekk, jirrakkomanda li tiġi żviluppata strateġija li tnaqqas l-
emissjonijiet mill-avjazzjoni u mill-bastimenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 90
Paragrafu 2, punt (c)

c. L-ETS għandha tinkludi setturi addizzjonali li jużaw ammonti kbar ta' enerġija bħalma 
huma l-avjazzjoni u t-tipi kollha ta’ trasport tal-merkanzija, wara li ssir evalwazzjoni 
ta' l-impatt;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 91
Paragrafu 2, punt (c)

c. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex fir-reviżjoni tagħha ta’ l-ETS teżamina jekk l-ETS 
għandha tinkludi setturi addizzjonali li jużaw ammonti kbar ta' enerġija bħalma huma 
l-avjazzjoni u t-trasport tal-merkanzija, fuq il-bażi ta’ evalwazzjonijiet magħmula bl-
akbar reqqa dwar l-impatt ekonomiku;

Or. en
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Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 92
Paragrafu 2, punt (c)

c. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex fir-reviżjoni tagħha ta’ l-ETS teżamina jekk l-ETS 
għandha tinkludi setturi addizzjonali li jużaw ammonti kbar ta' enerġija bħalma huma 
l-avjazzjoni u t-trasport tal-merkanzija, fuq il-bażi ta’ evalwazzjonijiet magħmula bl-
akbar reqqa dwar l-impatt ekonomiku;

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 93
Paragrafu 2, punt (c)

c. L-ETS għandha tinkludi setturi addizzjonali li jużaw ammonti kbar ta' enerġija bħalma 
huma (tħassir) t-trasport tal-merkanzija, wara li ssir evalwazzjoni ta' l-impatt;
jipproponi wkoll l-introduzzjoni ta’ skema separata ta’ kummerċ għall-emissjonijiet
CO2 ta' l-avjazzjoni, b'miżuri paralleli xierqa sabiex ikopru l-impatti ta’ l-avjazzjoni 
fuq il-klima li m'humiex tas-CO2;

Or. en

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 94
Paragrafu 2, punt (c)

c. L-ETS għandha tinkludi setturi addizzjonali li jużaw ammonti kbar ta' enerġija bħalma 
huma l-avjazzjoni u t-trasport tal-merkanzija, li jiddependi fuq ir-riżultat ta’ l-impatt 
ta’ l-evalwazzjoni magħmula bl-akbar reqqa u evalwazzjoni ta’ approċċi alternattivi 
ta’ politika;  

Or. en
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Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan 
Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Angelika Niebler

Emenda 95
Paragrafu 2, punt (c a) (ġdid)

ca. Minħabba l-instabilità tal-prezzijiet għal ċertifikati ta’ emissjonijiet, jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tikkunsidra għażliet ta’ mitigazzjoni. Għażliet bħal dawn 
għandhom jinkludu l-promozzjoni tal-kunfidenza fis-suq billi tiżdied it-trasparenza 
tas-suq eż. permezz tal-pubblikazzjoni uniformi u fil-ħin ta’ dejta ta’ emissjonijiet 
matul l-UE, kif ukoll bħala użu estiż tal-mekkaniżmi flessibbli tal-Protokoll ta’ 
Kyoto (L-Implimentazzjoni Konġunta u l-Iżvilupp Nadif) sabiex tiżdied il-likwidità 
tas-suq.

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 96
Paragrafu 2, punt (c a) (ġdid)

ca. Minħabba l-instabilità tal-prezzijiet għal ċertifikati ta’ emissjonijiet, jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tikkunsidra għażliet ta’ mitigazzjoni.  Għażliet bħal dawn 
għandhom jinkludu l-promozzjoni tal-kunfidenza fis-suq billi tiżdied it-trasparenza 
tas-suq eż. permezz tal-pubblikazzjoni uniformi u fil-ħin ta’ dejta ta’ emissjonijiet 
matul l-UE, kif ukoll bħala użu estiż tal-mekkaniżmi flessibbli tal-Protokoll ta’ 
Kyoto (L-Implimentazzjoni Konġunta u l-Iżvilupp Nadif) sabiex tiżdied il-likwidità 
tas-suq.

Or. en

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 97
Paragrafu 2, punt (d)

imħassar

Or. de
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Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 98
Paragrafu 2, punt (d)

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Emenda 99
Paragrafu 2, punt (d)

d. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina b'liema mod, il-metodi ta' allokazzjoni 
nazzjonali għandhom ikomplu jkunu armonizzati.

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 100
Paragrafu 2, punt (d)

d. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina b'liema mod, il-metodi ta' allokazzjoni 
nazzjonali għandhom ikomplu jkunu armonizzati.

Or. en

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Emenda 101
Paragrafu 2, punt (d)

d. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva sabiex il-metodoloġija 
ETS tiġi simplifikata u ssir trasparenti, b'konformità mar-regoli tas-swieq ta' l-
ishma;

Or. en
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Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 102
Paragrafu 2, punt (d)

d. Il-Kummissjoni għandha teżamina kif jistgħu jkomplu jiġu standardizzati l-pjanijiet 
ta' allokazzjoni nazzjonali;

Or. de

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 103
Paragrafu 2, punt (d)

d. Għandha titressaq proposta leġiżlattiva sabiex tiġi simplifikata u ssir trasparenti l-
metodoloġija li tintuża bħalissa fuq l-ETS; id-djalogu globali dwar il-kamp ta' 
applikazzjoni possibbli ta' miżuri oħra, addizzjonali biex il-livelli ta' emissjonijiet 
jiġu stabbiliti fuq l-għaxar snin li ġejjin għandu jqis kompletament il-prinċipju ta' 
responsabilità maqsuma, imma mhux indaqs;

Or. pl

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 104
Paragrafu 2, punt (d)

d. Għandha titressaq proposta leġiżlattiva sabiex tiġi simplifikata, tiġi armonizzata u ssir 
trasparenti l-metodoloġija ta' allokazzjoni u r-rekwiżiti ta' rappurtar għall-
installazzjoni, b'konformità mar-regoli tal-Boroż li jintużaw bħalissa fuq l-ETS;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 105
Paragrafu 2, punt (d)

d. Għandha titressaq proposta leġiżlattiva sabiex tiġi armonizzata, tiġi simplifikata u ssir 
trasparenti l-metodoloġija li tintuża bħalissa fuq l-ETS;

Or. en
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Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 106
Paragrafu 2, punt (d)

d. Għandha titressaq proposta leġiżlattiva sabiex tiġi armonizzata, tiġi simplifikata u ssir 
trasparenti l-metodoloġija li tintuża bħalissa fuq l-ETS;

Or. en

Emenda mressqa minn Nicole Fontaine u Dominique Vlasto

Emenda 107
Paragrafu 2, punt (d a) (ġdid)

da. Barra minn hekk, l-Unjoni, flimkien ma' l-iktar pajjiżi "avvanzati" minn dawk li 
qed jiżviluppaw, għandhom jesploraw metodi li jippermettulhom biex ikollhom irwol 
akbar fl-isforz dinji biex jiġi miġġieled it-tisħin globali, pereżempju taħt 
mekkaniżmu usa' għal żvilupp nadif u billi jiġu adottati politiki u miżuri biex jiġi 
promoss l-iżvilupp nadif, flimkien ma' approċċ settorjali, li possibilment jinkludi 
objettivi li jservu ta' inċentiv biex jespandu s-suq dinji tal-karbonju. L-Unjoni 
għandha tikkunsidra wkoll x'passi jistgħu jittieħdu biex tissaħħaħ is-solidarjetà 
dinjija meta ffaċċjata bl-effetti tal-bidliet klimatiċi, speċjalment fl-ifqar pajjiżi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Andres Tarand

Emenda 108
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2005 intitolata "Nirbħu l-Ġlieda 
kontra l-Bdil tal-Klima Globali" li tistieden lill-pajjiżi żviluppati biex jimpenjaw 
ruħhom biex inaqqsu b'mod qawwi l-emissjonijiet - 30% sa l-2020 u 60-80% sa l-
2050. jenfasizza li l-istrateġija ta' l-UE dwar il-bidla fil-klima għandhom ikunu 
mibnija fuq objettivi li jorbtu għall-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex jinternalizzaw l-ispejjeż esterni, inklużi dawk tal-bidla tal-
klima, fil-prezz tal-produzzjoni ta' enerġija u biex ineħħu inċentivi "perversi" bħal 
m'huma s-sussidji fuq il-fjuwils fossili;

Or. en
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Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 109
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Iħeġġeġ lill-UE biex iżżomm u ssaħħaħ l-approċċ pro-attiv tagħha fil-livell 
internazzjonali, sabiex tinvolvi fil-proċess ta' Kyoto atturi prinċipali oħra bħall-
Istati Uniti, il-Ġappun, iċ-Ċina, l-Indja, l-Afrika t'Isfel jew il-Brażil. Il-pajjiżi 
emerġenti u li qed jiżviluppaw għandhom jiġu mgħejjuna biex jiżviluppaw strateġiji 
ta' żvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 110
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-Kummissjoni għandha tqis bis-serjetà kif il-mekkaniżmi CDM u JI se 
jiffunzjonaw fid-dawl ta' l-irkant sħiħ tal-krediti ETS;

Or. en

Emenda mressqa minn Mechtild Rothe

Emenda 111
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Wara l-introduzzjoni ta' l-irkant sħiħ tal-krediti tal-karbonju, il-Kummissjoni 
għandha tfassal strateġija dwar kif l-ETS ta' l-UE se jaħdmu mal-mekkaniżmi CDM 
u JI;

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 112
Sottotitolu bejn il-punt 2 u l-punt 3

Riċerka, Żvilupp u Innovazzjoni

Or. en
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Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 113
Paragrafu 3

imħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze u Philippe Busquin

Emenda 114
Paragrafu 3

3. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex ifassla pjan strateġiku Ewropew għat-
teknoloġija enerġetika u jittama li l-kontenut tiegħu jkopri oqsma ta' riċerka li 
jiffukaw fuq teknoloġiji enerġetiċi ġodda fuq perjodu ta' żmien medju u fit-tul, li 
b'mod partikulari jinkludu l-enerġija solari, l-idroġenu l-ħżin ta' l-enerġija;

Or. fr

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 115
Paragrafu 3

3. Jitlob biex is-Summit tar-rebbiegħa tal-Kunsill f'Marzu 2007 jiżgura li l-politika tal-
futur għall-enerġija għall-Ewropa tiġi sostnuta effettivament minn strateġija għar-
riċerku u l-iżvilupp effettiva fil-qasam ta' l-enerġija, li tinkludi finanzjament 
pubbliku aktar xieraq u inċentivi b'saħħithom għal aktar finanzjamenti privati fir-
riċerka u l-iżvilupp, speċjalment fil-qasam tat-teknolġiji li jiġġeddu u teknoloġiji 
oħra għal enerġija nadifa; l-aħjar post għal din l-istrateġija jkun fil-qafas ta' zona 
Ewropea ta' vera għar-riċerka enerġetika li tħeġġeġ lill-Istati Membri biex joħolqu 
strateġija fejn jingħaqdu l-baġits nazzjonali ta' riċerka fuq livell ta' l-UE, lil hinn mis-
Seba' Programm ta' Qafas tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta' 
dimostrazzjoni (FP7);

Or. en
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Emenda mressqa minn Jan Christian Ehler

Emenda 116
Paragrafu 3

3. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex joħolqu strateġija fejn jiġu koordinati l-baġits 
nazzjonali ta' riċerka b'finanzjamenti mis-Seba' Programm ta' Qafas fir-rigward tat-
tema "Enerġija";

Or. de

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Emenda 117
Paragrafu 3

3. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex joħolqu strateġija għal baġit ogħla għar-riċerka 
enerġetika, speċjalmenti fis-Seba' Programm ta' Qafas tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u attivitajiet ta' dimostrazzjoni (FP7) u fil-Programm għall-Enerġija 
Intelliġenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 118
Paragrafu 3

3. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex joħolqu strateġija għal baġit ogħla għar-riċerka 
enerġetika, speċjalmenti fis-Seba' Programm ta' Qafas tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u attivitajiet ta' dimostrazzjoni (FP7) u fil-Programm għall-Enerġija 
Intelliġenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Adam Gierek

Emenda 119
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżviluppaw teknoloġiji promettenti għall-produzzjoni 
ta' fjuwils likwidi mill-faħam, li għandha ssir waħda mill-prijoritajiet ta' l-FP7;
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Or. pl

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 120
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jirrikonoxxi wkoll li l-bidla klimatika hija problema dinjija li ma tistax tissolva mill-
Unjoni Ewropea esklussivament, li hija responsabbli għal 15% biss ta' l-
emissjonijiet totali. Iqis li għalhekk l-Unjoni Ewropea hi obbligata li tagħmel ħilitha 
biex tinvolvi l-pajjiżi prinċipali ewlenin li jemettu l-gassijiiet b'effett serra fi skema 
dinjija mfassla biex jitnaqqsu l-emissjonijiet, li tidħol fis-seħħ meta jiskadi l-
Protokoll ta' Kyoto fl-2012;

Or. it

Emenda mressqa minn Jo Leinen

Emenda 121
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-kontribut ta' l-applikazzjonijiet ta' l-
idroġenu u tal-batteriji tal-fjuwil biex titħaffef it-tranżizzjoni minn sistema għall-
enerġija u t-trasport bażata fuq il-fjuwils fossilli għal waħda effiċjenti u bi 
produzzjoni skarsa ta' CO2 jiġi rifless fl-azzjonijiet politiċi ta' l-UE għall-Enerġija u 
t-Trasport fil-qasir u fl-entitajiet ta' appoġġ;

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 122
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex joħolqu pjan direzzjonali għall-
innovazzjoni klimatika li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent li ma tkunx biss bażata fuq 
innovazzjoni teknoloġika imma anke fuq strateġiji ta' żvilupp biex tiżdied il-
penetrazzjoni fis-suq ta' l-aħjar teknoloġiji u titjib organizzazzjonali disponibbli eż. 
fis-settur loġistiku;

Or. en
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Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 123
Paragrafu 4

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, 
Šarūnas Birutis

Emenda 124
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq verifika ta' l-enerġija fuq il-pjattaformi 
teknoloġiċi li jeżistu sabiex jittejbu l-koordinazzjoni u l-iskabju ta' kompetenza;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Emenda 125
Paragrafu 5

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 126
Paragrafu 5

imħassar

Or. de
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Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Emenda 127
Paragrafu 5

5. Jitlob li l-biċċa l-kbira tal-baġit għar-riċerka enerġetika li mhix nukleari taħt l-FP7 
tintefaq fuq sorsi li jiġġeddu;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 128
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Iqis li l-punt fokali attwali tas-Seba' Programm Qafas fuq oqsma problematiċi bħar-
riċerka fil-fużjoni nukleari jrid jiċċaqlaq biex jiffavurixxi l-promozzjoni ta' forom 
ta' enerġijia li jagħmlu inqas ħsara għall-ambjent; hu tal-fehma li l-problemi 
enerġetiċi ma jistgħux jissolvew b'mod sostenibbli u b'mod li hu ambjetalment 
aċċettabbli mill-fużjoni nukleari, mill-faħam nadif u mill-enerġija nukleari;
jikkritika l-enfasi dejjem tiżdied fis-Seba' Programm Qafas fuq ir-riċerka fuq l-armi 
u s-sigurtà, u għalhekk jitlob li jkun hemm bidla fundamentali fil-pun fokali tal-
programm lejn il-promozzjoni ta' forom enerġetiċi li ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent u li jiġġeddu u ta' effiċjenza enerġetika;

Or. de

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 129
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jemmen li fil-pjaneta tagħna, l-enerġija hija abbundanti u l-isfida hi biex tinsilet.
Jindika li diġà huwa possibbli li jittellgħu bini u serer li jipproduċu u mhux 
jikkunsmaw l-enerġija. Jirrakkomanda li d-dħul mill-irkanti għall-ETS u fondi 
oħra ta' riċerka għandu jintuża parzjalment għar-riċerka f'sorsi enerġetiċi li 
jippromettu u jisfidaw, bħal:
- l-estrazzjoni ta' enerġija mill-interazzjoni bejn l-ilma ħelu u l-ilma baħar (enerġija 
blu)
- proġetti fuq skala kbira għall-konċentrazzjoni ta' l-enerġija solari fi Spanja u l-
Afrika ta' Fuq
- sensiliet ta' tajr konnessi bejnithom li jtiru f'altitudni ta' mill-inqas 200 metru li 
jfornu l-enerġija lill-ġeneratur billi jduru ("laddermill");

Or. en
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Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András Gyürk, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Angelika Niebler

Emenda 130
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Iħeġġeġ il-perspettiva wiesa' dwar ir-Riċerku u l-Iżvilupp li qed tipproponi l-
Kummissjoni u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw 
finanzjamenti bilanċjati għar-riċerka fit-teknoloġiji kollha għall-konverżjoni ta' l-
enerġija b'emissjoni baxxa ta' karbonju bħat-teknoloġiji ta' faħam nadif, l-enerġija 
nukleari u l-firxa wiesa' ta' enerġija li tiġġedded;

Or. en

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 131
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Iħeġġeġ il-perspettiva wiesa' dwar ir-Riċerku u l-Iżvilupp li qed tipproponi l-
Kummissjoni u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw 
finanzjamenti bilanċjati għar-riċerka fit-teknoloġiji kollha għall-konverżjoni ta' l-
enerġija b'emissjoni baxxa ta' karbonju bħat-teknoloġiji ta' faħam nadif, l-enerġija 
nukleari u l-firxa wiesa' ta' enerġija li tiġġedded;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 132
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Iħeġġeġ il-perspettiva wiesa' dwar ir-Riċerku u l-Iżvilupp li qed tipproponi l-
Kummissjoni u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw 
finanzjamenti bilanċjati għar-riċerka fit-teknoloġiji kollha għall-konverżjoni ta' l-
enerġija b'emissjoni baxxa ta' karbonju bħat-teknoloġiji ta' faħam nadif, l-enerġija 
nukleari u l-firxa wiesa' ta' enerġija li tiġġedded;

Or. en
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Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 133
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Iħeġġeġ il-perspettiva wiesa' dwar ir-Riċerku u l-Iżvilupp li qed tipproponi l-
Kummissjoni u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw 
finanzjamenti bilanċjati għar-riċerka fit-teknoloġiji kollha għall-konverżjoni ta' l-
enerġija b'emissjoni baxxa ta' karbonju bħat-teknoloġiji ta' faħam nadif, l-enerġija 
nukleari u l-firxa wiesa' ta' enerġija li tiġġedded;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, András Gyürk, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Angelika Niebler

Emenda 134
Paragrafu 5 b (ġdid)

5b. Peress li n-netwerks ta' l-elettriku se jkollhom jaddattaw għas-sehem dejjem jikber 
ta' enerġija li tiġġedded u ġenerazzjoni ta' elettriku ddeċentralizzata, jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex ikomplu jippromwovu r-riċerka fl-
informazzjoni neċessarja u t-teknoloġiji ta' komunikazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 135
Paragrafu 5 b (ġdid)

5b. Peress li n-netwerks ta' l-elettriku se jkollhom jaddattaw għall-porzjon li dejjem qed 
jikber ta' enerġija li tiġġedded u ġenerazzjoni ta' elettriku ddeċentralizzata, jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jippromwovu r-riċerka fl-informazzjoni 
neċessarja u t-teknoloġiji ta' komunikazzjoni;

Or.en

Amendment by Lambert van Nistelrooij

Emenda 136
Paragrafu 5 c (ġdid)

5c. Jinkoraġixxi l-involviment tal-partijiet reġjonali interessati fil-kwestjonijiet relatati 
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ma' l-enerġija, minħabba li s-soluzzjoni ta' ħafna mill-problemi hija l-investiment 
fuq il-livelli reġjonali u urbani, speċjalment dawk li jifavorixxu l-użu ta' għejun 
differenti ta' enerġija li tiġġedded; jenfasizza l-possibilitajiet għall-intrapriżi SME 
ta' investimenti fl-enerġija u l-irwol li l-investimenti fl-enerġija li tiġġedded (jiġifieri 
fil-bijomassa u fil-bijofjuwils u t-tisħin tad-distretti) jistgħu jkollhom fl-iżvilupp 
reġjonali u urban; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jinvolvu lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali f'dawn il-kwistjonijiet sabiex ikun hemm impenn aktar 
sod fil-promozzjoni ta' għejun ta' enerġija li jiġġeddu fit-taħlita globali ta' enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, 
Šarūnas Birutis, Anne Laperrouze

Emenda 137
Sottotitlu (ġdid), paragrafu 5a (ġdid), wara t-titlu 'Siġurtà tal-Provvista'

L-infrastruttura għas-siġurtà tal-provvista

5a. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw impenji politiċi dwar l-iżvilupp ta' l-
interkonnessjonijiet nieqsa ta' l-enerġija b'attenzjoni speċjali lir-reġjuni iżolati ta' l-
UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis

Emenda 138
Sottotitlu (ġdid), paragrafu 5a (ġdid), wara t-titlu 'Siġurtà tal-Provvista'

L-infrastruttura għas-siġurtà tal-provvista

5a. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw impejni politiċi dwar l-iżvilupp ta' 
l-interkonnessjonijiet nieqsa ta' l-enerġija; jitlob lill-Kummissjoni biex tiffaċilità l-
appoġġ għall-proġetti mniżżla taħt in-Netwerks ta' l-Enerġija Transewropej 
b'attenzjoni speċjali għar-reġuni iżolati ta' l-UE, bħal m'huma l-Istati Baltiċi;

Or. en
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Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 139
Sottotitlu (ġdid), paragarfu 5 a (ġdid)

Investimenti

5a. Ifakkar il-bżonn ta' investimenti importanti fl-infrastruttura ta' l-elettriku u tal-
gass sabiex tkun żgurata l-provvista ta' l-enerġija fl-Ewropa. Jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex:
a) tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' klima ta' investiment favorevoli,
b) tiżgura li s-swieq ikun permessi li jibgħatu lill-investituri l-aħjar sinjali dwar l-
investiment.

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 140
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Ifakkar il-bżonn ta' investimenti kbar fl-infrastruttura ta' l-elettriku u tal-gass 
sabiex tkun żgurata l-provvista ta' l-enerġija fl-Ewropa. Jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex:

i) tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' klima ta' investiment favorevoli,

ii) tiżgura li s-swieq ikun permessi li jibgħatu lill-investituri l-aħjar sinjali dwar l-
investiment.

iii) tiċċara l-kundizzjonijiet li taħthom għandhom ikunu aboliti t-tariffi regolati 
għaliex dawn ifixklu l-kompetizzjoni u jiddeterminaw minn qabel is-sinjali;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 141
Paragrafu 5 d (ġdid)

5d. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-problemi li jiffaċċjaw ir-reġjuni tal-fruntieri minħabba d-
differenzi fil-politka nazzjonali dwar l-enerġija, in-nuqqas ta' informazzjoni bejn il-
fornituri ta' l-enerġija ta' l-Istati Membri u n-nuqqas ta' polika Ewropea 
armonizzata dwar l-enerġija.

Or. en
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Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 142
Paragrafu 5 b (ġdid)

5b. Jenfasizza l-impatt pożittiv li għandhom il-promozzjoni u l-iżvilupp ta' teknoloġija 
dwar l-enerġija li tiġġedded fuq il-ħolqien ta' impiegi ġodda, fit-tul u speċjalizzati 
ħafna;

Or. de

Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 143
Paragrafu 5 b (ġdid)

5b. Jistieden lill Kummissjoni sabiex tkompli r-riċerka fit-teknoloġija dwar l-
amministrazzjoni tan-netwerk u ta' l-infrastruttura, peress li n-netweks ta' l-
elettriku jridu jaddattaw għal-porzjon li qed jiżdied ta' l-enerġija li tiġġedded u tal-
ġenerazzjoni deċentralizzata;

Or. de

Emenda mressqa minn Jo Leinen

Emenda 144
Paragrafu 5 b (ġdid)

5b. Jipproponi li s-7FP tappoġġja t-teknoloġija tal-fjuwil idroġenu li għandu jżid id-
diversifikazzjoni fit-taħlita ta' l-enerġija fl-UE, inaqqas id-dipendenza fuq il-
fortnituri esterni ta' l-enerġija, itejjeb l-għejun ta' enerġija indiġeni u jistabblixxi l-
ekonomija ta' l-idorġenu;

Or. en

Emenda mressqa minn Jo Leinen

Emenda 145
Paragrafu 5 c (ġdid)

5c. Huwa ta' l-opinjoni li l-UE għandha tikkopera ma' pajjiżi terzi, partikularment ma' 
l-Istati Uniti, fil-promozzjoni tal-kollaborazzjoni fir-riċerka, l-innovazzjoni u l-
iżvilupp industrijali tal-proġetti relatati ma' l-idroġenu b'hekk tkun promossoa l-
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ekonomija ta' l-idroġenu f'setturi vitali bħat-trasport u l-industrija;

Or. en

Emenda mressqa minn Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Emenda 146
Paragrafu 5 c (ġdid)

5c. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jistiedu lill-kumpaniji ta' l-
enerġija l-kbar biex jinvestu aktar fir-riċerka u l-iżvilupp fil-milja tagħhom tar-
Responsabbilità Soċjali Korporattiva

Or. en

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 147
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jistipulaw miżuri ta' effiċjenza fl-
enerġija bħala prijorità orizzontali għas-setturi kollha tal-politika fl-UE, peress li l-
effiċjenza ta' l-enerġija tista' tkun l-aktar metodu effettiv f'termini ta' spiża sabiex 
titnaqqas id-domanda għall-enerġija u tkun żgurata l-provvista; iħeġġeġ l-
implimetazzjon fil-ħin tad-direttivi tal-KE f'dan il-qasam u jħeġġeġ lill-Kummissjoni 
sabiex timplimenta r-riżoluzzjonijiet preċedenti tagħha dwar is-suġġett u tfakkar li l-
Istati Membri kellhom jimplimentaw il-leġiżlazzjoni esistenti ta' l-UE, 50% tal-mira 
ta' l-UE sabiex tkun iffrankata 20% ta' l-enerġija sa l-2020 diġà intlaħqet;

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms and Claude Turmes

Emenda 148
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex tagħti prijorità lill-effiċjenza ta' l-
energġija u sabiex timplimenti miżuri ta'effiċjenza fl-enerġija bħala prijorità 
orizzontali fis-setturi ta' politika kollha fl-UE, bħala l-aktar metodu effettiv f'termini 
ta' spiża u l-akbar potenzjal waħdani sabiex titnaqqas id-domanda għall-enerġija u r-
restrizzjonijiet fuq is-siġurtà tal-provvista; iħeġġeġ l-implimentazzjoni f'waqtha tad-
direttivi tal-Komunità f'dan il-qasam u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta 
riżoluzzjonijiet preċedenti f'dan il-kamp;
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Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Qudras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril 
Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy 
Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij

Emenda 149
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu effiċjenza ta' l-enerġija waħda 
mill-prijoritajiet fl-UE, bħala l-metodu l-iktar effettiv f'termini ta' spiża biex titnaqqas 
id-domanda għall-enerġija; iħeġġeġ l-implimentazzjoni f'waqtha tad-direttivi tal-KE 
f'dan il-qasam u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta il-proposti fil-green 
paper war l-effiċjenza ta' l-enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 150
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu effiċjenza ta' l-enerġija waħda 
mill-prijoritajiet fl-UE, bħala l-metodu l-iktar effettiv f'termini ta' spiża biex titnaqqas 
id-domanda għall-enerġija; iħeġġeġ l-implimentazzjoni f'waqtha tad-direttivi tal-KE 
f'dan il-qasam u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta il-proposti fil-green 
paper war l-effiċjenza ta' l-enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 151
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jagħtu prijorità lill-effiċjenza ta' l-
enerġija fl-UE, u jistieden lill-Kunsill sabiex jimplimenta direttivi tal-KE fil-qasam u 
lill-Kummissjoni sabiex timplimenta r-riżoluzzjonijiet preċedenti tagħha dwar is-
suġġett fuq il-bażi ta' analiżi ta' spiża relatata mal-benefiċċju taċ-ċiklu tal-ħajja;

Or. en
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Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 152
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jagħtu prijorità lill-effiċjenza ta' l-
enerġija fl-UE, u jistieden lill-Kunsill sabiex jimplimenta direttivi tal-KE fil-qasam u 
lill-Kummissjoni sabiex timplimenta r-riżoluzzjonijiet preċedenti tagħha dwar is-
suġġett fuq il-bażi ta' analiżi ta' spiża relatata mal-benefiċċju taċ-ċiklu tal-ħajja;

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 153
Sottotitolu, qabel paragrafu 6

L-effiċjenza ta' l-Enerġija u l-Iffrankar ta' l-Enerġija

Or. it

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 154
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu l-użu effiċjenti ta' l-enerġija 
prijorità fl-UE, bħala l-metodu l-iktar effettiv f'termini ta' spiża biex titnaqqas id-
domanda għall-enerġija; iħeġġeġ l-implimentazzjoni f'waqtha tad-direttivi tal-
Komunità f'dan il-qasam u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta riżoluzzjonijiet 
preċedenti f'dan il-kamp;

Or. it

Emenda mressqa minn Mechtild Rothe

Emenda 155
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu l-użu effiċjenti ta' l-enerġija 
prijorità fl-UE, bħala l-metodu l-iktar effettiv f'termini ta' spiża biex titnaqqas id-
domanda għall-enerġija; iħeġġeġ l-implimentazzjoni f'waqtha tad-direttivi tal-
Komunità f'dan il-qasam u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta riżoluzzjonijiet 
preċedenti f'dan il-kamp; u jfakkar li kieku l-Istati Membri kellhom jimplimentaw 
b'mod sħiħ il-leġiżlazzjoni esistenti ta' l-UE, 50% tal-mira ta' l-UE sabiex tkun 



AM\634125MT.doc 49/124 PE 378.878v01-00

MT

frankata 20% mill-enerġija sas-sena 2020 tkun diġà intlaħqet;

Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 156
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu l-użu effiċjenti ta' l-enerġija 
prijorità fl-UE, bħala l-metodu l-iktar effettiv f'termini ta' spiża biex titnaqqas id-
domanda għall-enerġija; iħeġġeġ l-implimentazzjoni f'waqtha tad-direttivi tal-
Komunità f'dan il-qasam u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta riżoluzzjonijiet 
preċedenti f'dan il-kamp; ifakkar li kieku l-Istati Membri kellhom jimplimentaw 
b'mod sħiħ il-leġiżlazzjoni esistenti ta' l-UE, 50% tal-mira ta' l-UE sabiex tkun 
frankata 20% mill-enerġija sas-sena 2020 tkun diġà intlaħqet;

Or. en

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 157
Paragrafu 6

1. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu l-effiċjenza ta' l-enerġija prijorità 
fl-UE, bħala l-metodu l-iktar effettiv f'termini ta' spiża biex titnaqqas id-domanda għall-
enerġija; iħeġġeġ l-implimentazzjoni f'waqtha tad-direttivi tal-Komunità f'dan il-qasam u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta riżoluzzjonijiet preċedenti f'dan il-kamp; 
jemmen li ċertifikati ta' ffarnkar ta' l-enerġija għandhom ikunu introdotti fl-Istati 
Membri kollha u għandha titwaqqaf sistema ta' skambju ta' ċertifikati fuq il-livell 
Ewropew;

Or. fr

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 158
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jenfasizza li l-effiċjenza ta' l-enerġija għandha tkun promossa fuq livell globali, u 
ssir prijorità globali, għandha tkun inkorporata fil-politika futura ta' l-Ewropa dwar 
l-enerġija barranijia u l-politika dwar l-iżvilupp;

Or. en
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Emenda mressqa minn Gunnar Hökmark

Emenda 159
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jikkunsidraw bir-reqqa l-
aspetti ambjentali, qabel ma japprovaw aktar investimenti kbar fl-infrastruttura 
bħal eżempju l-pjan ta' Pipe Line fit-Tramuntana ta' l- Ewropa - North Stream;

Or. en

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 160
Paragrafu 6a (ġdid)

6a. Jikkunsidra li l-kontinwità tal-provvista ta' l-enerġija għandha tkun ibbażata wkoll 
fuq solidarjetà reċiproka bejn l-Istati Membri; jenfasizza li politika Ewropea dwar l-
enerġija u politika komuni esterna dwar l-enerġija jistgħu biss jeżistu jekk ikunu 
bbażati fuq solidarjetà reċiproka u reċiproċità; jappoġġja proposta leġiżlattiva ġdida 
sabiex ikun hemm garanzija li qtugħ fil-provvista ta' l-enerġija tista' tkun solvuta 
permezz ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri; barra minn hekk jikkunsidra li l-Istati 
Membri li jitolbu s-solidarjetà fil-każ ta' qtugħ, għandhom jikkonformaw ma' l-
obbligi kollha ta' implimentazzjoni fil-qasam ta' l-enerġija;

Or. nl

Emenda mressqa minn Hannes Swoboda u Jan Marinus Wiersma

Emenda 161
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex iġġedded u tadotta miri mandatorji differenti għall-
effiċjenza ta' l-enerġija, l-iffrankar ta' l-enerġija u l-użu ta' forom sostenibbli ta' 
enerġija b'reviżjoni kontinwa tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE dwar l-enerġija skond l-istat 
tat-teknoloġija u tipproponi dawk it-tibdiliet lill-Parlament u lill-Kunsill;

Or. en
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Emenda mressqa minn Mechtild Rothe

Emenda 162
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jitlob li l-lezzjonijiet li ttieħdu mill-Programm għall-Enerġija Intelligenti jkunu 
kkomunikati lid-dipartimenti ta' l-enerġija ta' l-Istati Membri u juru lill-
Kummissjoni kif se jpoġġu fil-prattika uħud minn dawn l-ideat fl-Istati Membri 
tagħhom;

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms u Claude Turmes

Emenda 163
Paragrafu 6a (ġdid)

6a. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex sa l-aħħar ta' l-2007  tiżviluppa programm ta' 
implimentazzjoni lejn skejrament fuq skala kbira ta' ċentri ta' l-enerġija passivi u 
pożittivi b'mod nett u ta' bini fl-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Emenda 164
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Iħeġġeġ lill-gvernijiet nazzjonali sabiex jużaw l-ideat fil-pjan ta' azzjoni ta' l-UE 
għall-effiċjenza ta' l-enerġija u l-aħjar prattiki ta' eżempji nazzjonali ewlenini, 
bħad-Danimarka, bħala bażi għall-pjan ta' azzjoni nazzjonali għall-effiċjenza ta' l-
enerġija li għandu jitressaq f'Ġunju 2007;

Or. en

Emenda mressqa minn Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Emenda 165
Paragrafu 6 b (ġdid)

6b. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tgħin fil-bini tal-kapaċitajiet istituzzjonali neċessarji 
biex ikun hemm effiċjenza fuq il-livelli kollha, jiġifieri internazzjonali, UE, 
nazzjonali, reġjonali, lokali billi jintuża l-Programm Ewropew ta' Enerġija 
Intelliġenti sabiex jissaħħu n-netwerks eżistenti u tkun żgurata koordinazzjoni aħjar 
bejn il-partijiet relevanti kollha; jitlob li l-lezzjonijiet li ttieħdu mill-Programm 
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għall-Enerġija Intelligenti jkunu kkomunikati lid-dipartimenti ta' l-enerġija ta' l-
Istati Membri u juru lill-Kummissjoni kif se jpoġġu fil-prattika uħud minn dawn l-
ideat fl-Istati Membri tagħhom;

Or. en

Emenda mressqa minn Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Emenda 166
Paragrafu 6 c (ġdid)

6c. Jilqa' l-pjan ta' azzjoni għall-effiċjenza ta' l-enerġija u jħeġġeġ lill-Kummissjoni ta' 
l-UE sabiex tiddedika biżżejjed staff fuq kull livell sabiex il-miżuri proposti fil-Pjan 
ta' Azzjoni jkunu trasformati f'azzjonijiet konkreti, notabilment billi titħaffef it-
trasformazzjoni tas-suq tat-tagħmir domestiku, tal-apparat għall-uffiċċju u tat-
teknoloġiji tal-proċess industrijali permezz ta' kombinazzjoni ta' miżuri eżekuttivi 
maħsuba fid-direttiva eżistenti ta' l-EuP, u aġġornament regolari ta' l-ittikkettar u 
ta' l-inizjattivi ta' l-UE għall-proċess ta' appaltar pubbliku bl-użu ta' l-aħjar mudell;

Or. en

Emenda mressqa minn Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Emenda 167
Paragrafu 6 d (ġdid)

6d. Ifakkar li 40% mill-enerġija ta' l-UE tintuża fil-binjiet u li hemm potenzjal kbir li 
dan il-konsum jitnaqqas billi jiġu pjanati binjiet ġodda u mmodernizzati l-binjiet 
eżistenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex fil-waqt opportuni tirrevedi d-direttiva 
kurrenti dwar il-binjiet sabiex tinkudi binjiet taħt il-limitu ta' 1000m²; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex tikkoordina mal-partijiet relevanti, inizjattiva ta' l-UE dwar il-
binjiet li tikkombina t-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija, żżid il-porzjon ta' 
enerġija li tiġġedded f'dak is-settur, tippromwovi tisħin u tkessieħ tad-distretti 
filwaqt li toħloq impjiegi u tnaqqas il-faqar ta' l-enerġija fl-Ewropa;

Or. en

Emenda mressqa minn Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Emenda 168
Paragrafu 6 e (ġdida)

6e. Ifakkar li l-effiċjenza globali tas-sistema tradizzjonali ta' l- enerġija ta' l-UE ta' 
llum hija biss ta' 30% u li s-sostituzzjoni ta' impjanti ta' l-elettriku qodma u 
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ineffiċjenti fis-snin li ġejjin għandhom ikunu wżati sabiex tiżdied l-effiċjenza f'dak 
is-settur, notabilment permezz tal-promozzjoni ta' sħana kombinata u 
deċentralizzata, u tal-produzzoni ta' l-elettriku u tat-tkessieħ;

Or. en

Emenda mressqa minn Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Emenda 169
Paragrafu 6 f (ġdid)

6f. Jistieden lill-UE u lill-istituzzjonijiet tagħha sabiex tagħti eżempji tajbin għall-
effiċjenza ta'l-enerġija għall-kumplament ta' l-Unjoni billi ttejjeb l-effiċjenza ta' l-
enerġija fl-uffiċċji tagħha stess, billi bħala regola, tfittex dejjem it-tagħmir li huwa 
l-aktar effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija fix-xiri tat-tagħmir għall-uffiċċji, billi tuża 
vetturi li huma l-aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil fis-servizzi tal-karozzi tagħha, billi 
tissostitwixxi laqgħat li jeħtieġu li l-parteċipanti jivjaggaw b' laqghat virtwali mal-
partijiet varji fl-Unjoni (teknoloġija ICT, u oħrajn simili);

Or. en

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Emenda 170
Paragrafu 7

7. Jissottolinea l-fatt li 80% taċ-ċittadini Ewropej jgħixu ġo bliet kbar; għalhekk 
jistieden lill-President tal-Kummissjoni biex jospita laqgħa ta' l-ikbar 30 belt fl-UE u 
biex jistabbilixxi inizjattivi ta' punti ta' referenza biex jitnaqqas il-konsum ta' l-enerġija 
f'zoni urbani flimkien ma' strateġija dwar l-ippjanar urban; jemmen li għandhom isiru 
sforzi serji biex tiżdied l-enerġija maħluqa mis-sħana u l-enerġija flimkien u mill-
produzzjoni ta' tkessiħ u t-tisħin distrettwali fejn dan jirriżulta fi tnaqqis ta' l-
emmissjonijiet ta' CO2 ; barra minn hekk jemmen li għandhom isiru sforzi serji 
sabiex tiżdied il-parti ta' l-aktar mezzi tat-trasport li jirrispettaw l-ambjent; għalhekk 
jitlob lill-Kummissjoni sabiex tagħmel strateġija dwar kif tista' tgħin, 
finanzjarjament b'mod dirett permezz tal-baġit ta' l-UE jew indirettament permezz 
tal-baġits ta' l-Istati Membri jew ta' self mill-BEI, dawk l-ibliet li jistabbilixxu u 
jiprattikaw pjan fit-tul sabiex iqarbu lejn dawn l-objettivi;

Or. en
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Emenda mressqa minn Ján Hudacký

Emenda 171
Paragrafu 7

7. Jistieden lill-President tal-Kummissjoni sabiex jospita laqgħa ta'  l-akbar bliet ta' l-
Istati Membri bil-għan li jsir skambju ta' esperjenzi tal-politiki lokali dwar l-
enerġija, jitwaqqfu inizzjattivi ta' benchmarking sabiex tiżdied l-effiċjenza tal' l-
enerġija u jitnaqqas il-konsum urban ta' l-enerġija;  jemmen li għandhom isiru 
attentati serji biex tiżdied l-enerġija maħluqa mis-sħana u l-enerġija flimkien u mill-
produzzjoni ta' tkessiħ u t-tisħin distrettwali;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Giles Chichester, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika 
Niebler

Emenda 172
Paragrafu 7

7. Jistieden lill-President tal-Kummissjoni sabiex jospita laqgħa ta' l-akbar 30 belt fl-UE 
sabiex isir skambju ta' esperjenzi mal-proġetti lokali dwar it-tnaqqis ta' l-enerġija 
sabiex jitnaqqas il-konsum urban ta' l-enerġija; jemmen li għandhom isiru attentati 
serji biex tiżdied l-enerġija maħluqa mis-sħana u l-enerġija flimkien u mill-
produzzjoni ta' tkessiħ u t-tisħin distrettwali;

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro

Emenda 173
Paragrafu 7

7. Jistieden lill-President tal-Kummissjoni sabiex jospita laqgħa ta' l-akbar 30 belt fl-UE 
sabiex isir skambju ta' esperjenzi mal-proġetti lokali dwar it-tnaqqis ta' l-enerġija 
sabiex jitnaqqas il-konsum urban ta' l-enerġija; jemmen li għandhom isiru attentati 
serji biex tiżdied l-enerġija maħluqa mis-sħana u l-enerġija flimkien u mill-
produzzjoni ta' tkessiħ u t-tisħin distrettwali; jemmen li l-Kummissjoni għandha 
taħdem aktar mill-qrib mal-Kumitat għar-Reġjuni fuq din il-kwistjoni;

Or. en
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Emenda mressqa minn Adam Gierek

Emenda 174
Paragrafu 7

7. Jistieden lill-President tal-Kummissjoni sabiex jospita laqgħa taz-zoni urbani kbar fir-
reġjuni l-aktar industrijalizzati ta' l-UE bil-għan li jitwaqqfu inizjattivi ta' 
benchmarking sabiex jitnaqqas il-konsum fiz-zoni urbani flimkien ma strateġija dwar 
l-ippjanar urban; jemmen li għandhom isiru sforzi serji sabiex tiżdied l-enerġija minn 
impjanti ta' produzzjoni distribwiti ta' tisħin u enerġija sabiex il-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawn l-impjanti tirdoppja fi żmien qasir;

Or. pl

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Emenda 175
Paragrafu 7

7. Jistieden lill-President tal-Kummissjoni biex jospita laqgħa ta' l-ibliet il-kbar fl-UE u 
biex jistabbilixxi inizjattivi ta' punti ta' referenza biex jitnaqqas il-konsum ta' l-enerġija 
f'zoni urbani flimkien ma' strateġija dwar l-ippjanar urban; jemmen li għandhom isiru 
attentati serji biex tiżdied l-enerġija maħluqa mis-sħana u l-enerġija flimkien u mill-
produzzjoni ta' tkessiħ u t-tisħin distrettwali;

Or. en

Emenda mressqa minn Hannes Swoboda u Jan Marinus Wiersma

Emenda 176
Paragrafu 7

7. Jistieden lill-President tal-Kummissjoni biex jospita laqgħa ta' l-ikbar 30 belt fl-UE u 
biex jistabbilixxi inizjattivi ta' punti ta' referenza biex jitnaqqas il-konsum ta' l-enerġija 
f'zoni urbani flimkien ma' strateġija dwar l-ippjanar urban u d-djar; jemmen li 
għandhom isiru attentati serji biex tiżdied l-enerġija maħluqa mis-sħana u l-enerġija 
flimkien u mill-produzzjoni ta' tkessiħ u t-tisħin distrettwali;

Or. en
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Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 177
Paragrafu 7

7. Jistieden lill-President tal-Kummissjoni biex jospita laqgħa ta' l-ikbar 30 belt fl-UE u 
biex jistabbilixxi inizjattivi ta' punti ta' referenza biex jitnaqqas il-konsum ta' l-enerġija 
f'zoni urbani flimkien ma' strateġija dwar l-ippjanar urban; jemmen li għandhom isiru 
attentati serji biex tiżdied l-enerġija maħluqa mis-sħana u l-enerġija flimkien u mill-
produzzjoni ta' tkessiħ u t-tisħin distrettwali; jiġbed l-attenzjoni lejn id-domanda 
qawwija għall-enerġija primarja u l-akbar opportunitajiet ta' ffrankar ta' enerġija 
f'dak li jirrigwarda t-tisħin tal-bini u għaldaqstant jilqa' d-dikjarazzjoni tal-
Kummissarju Piebalgs ta' l-intenzjoni tiegħu li qabel l-ahhar ta' l-2006 iressaq 
proposta għal direttiva dwar  sistemi ta' tisħin li jirrispettaw l-ambjent;

Or. el

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 178
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha ta' l-UE u l-bini tal-gvern fuq il-livelli kollha 
sabiex jagħtu eżempju billi jilhqu status newtru ta' karbonju, jekk possibbli sa l-
2012 li għandu jestendi wkoll għall-bini ta' l-awtoritajiet lokali sa l-2015;

Or. en

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Emenda 179
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tara kif it-teknoloġiji preżenti dwar l-effiċjenza ta' 
l-enerġija jistgħu jkunu avvanzati aktar sabiex jittieħed vantaġġ u tintuża l-aħjar 
teknoloġija disponibbli, notabilment taħlita ta' produzzjoni ta' sħana, ta' enerġija u 
ta' tkessieħ, tisħin diretti u tkejjil intelliġenti, mhux biss fl-industrija li tuża ħafna 
enerġija imma anki fis-setturi tal-bini, tad-djar u tat-trasport;

Or. en
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Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 180
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jispera li l-pjan għal għejun ta' enerġija li tiġġedded imsemmijja fil-Green Paper se 
jkun wieħed ambizzjuz, li fih objettivi li jorbtu lill-Istati Membri kollha, jipprovdi 
inċentivi mmexxija mis-suq, jenfasizza r-riċerka u jinkludi mekkaniżmu għar-
reviżjoni annwali ta' l-objettivi li jridu jintlaħqu;

Or. el

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Emenda 181
Paragrafu 7 b (ġdid)

7b. Jenfasizza l-benefiċċi ta' spiża f'termini ta' effiċjenza, ta' l-enerġija nadifa, tat-
tnaqqis fid-dipendenza fuq l-importazzjoni miż-żieda fl-użu ta' taħlita ta' sħana u 
enerġija u tkessieħ minn produzzjoni ta' sħana u elettriċità żejda minflok l-
importazzjoni ta' fjuwil bħala gas u żejt primarji; iżid li dawn it-teknoloġiji joffru 
aspettattivi tajba għall-użu ta' bijomassa u bijofjuwils u jenfasizza li t-tisħin 
distrettwali ukoll joffri infrastruttura għal-għejun futuri ta'enerġija li tiġġedded;

Or. en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 182
Paragrafu 7 b (ġdid)

7b. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex sa mhux aktar tard mir-Rebbiegħa ta' l-2007, 
tadotta miżuri ta' implimentazzjoni rigward il-prodotti li huma effiċjenti fl-enerġija 
taħt id-Direttiva 2005/32/KEE tal-Komunità Ewropea u tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 
2005, li tistabbilixxi qafas għall-istipular ta' rekwiżiti ta' eku-disinn għall-prodotti li 
jużaw l-enerġija (EUP Directive)1;

Or. el

  
1 ĠU L 191, 22.7.2005, p. 29.
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Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 183
Paragrafu 7 c (ġdid)

7c. Ifakkar li l-bini jikkonsma 40% ta' l-enerġija fl-UE; jargumenta li l-iskop tad-
direttiva kurrenti dwar il-bini għandu jkun estiż għall-bini kollu; f'dan ir-rigward 
jitlob lill-Kummissjoni sabiex tikkunsidra l-possibilità li tkun introdotta, madwar l-
Ewropa kollha,  skema ta'enerġija effiċjenti permezz ta' 'ċertifikat abjad';

Or. el

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Emenda 184
Paragrafu 8

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 185
Paragrafu 8

8. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tappoġġja l-pjanijiet ta' l-industrija li tiżviluppa u 
tintroduċi gradwalment tkejjil u tariffi intelliġenti li jikkunsidraw l-ispiża ta' dan il-
proċess;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Lerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Emenda 186
Paragrafu 8

8. Jitlob li l-possibilitajiet li jkunu introdotti tkejjil u tariffi intelliġenti għandhom ikunu 
investigati aktar mill-Kummissjoni u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel 
analiżi ta' l-ispiża u l-benefiċċju ta' din il-miżura, speċjalment fir-rigward tal-bdil 
fil-konsum tal-konsumatur finali;

Or. en
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 187
Paragrafu 8

8. Jitlob li l-possibilitajiet li jkunu introdotti tkejjil u tariffi intelliġenti għandhom ikunu 
investigati aktar mill-Kummissjoni u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel 
analiżi ta' l-ispiża u l-benefiċċju ta' din il-miżura, speċjalment fir-rigward tal-bdil 
fil-konsum tal-konsumatur finali;

Or. en

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 188
Paragrafu 8

8. Jitlob li l-possibilitajiet li jkunu introdotti tkejjil u tariffi intelliġenti għandhom ikunu 
investigati aktar mill-Kummissjoni u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel 
analiżi ta' l-ispiża u l-benefiċċju ta' din il-miżura, speċjalment fir-rigward tal-bdil 
fil-konsum tal-konsumatur finali;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 189
Paragrafu 8

8. Jitlob li l-Kummissjoni tippromwovi l-proċess ta' l-industrija fl-iżvilupp ta' tkejjil u 
tariffi intelliġenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 190
Paragrafu 8

8. Jitlob li l-Kummissjoni tippromwovi l-proċess ta' l-industrija fl-iżvilupp ta' tkejjil u 
tariffi intelliġenti;

Or. en
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Emenda mressqa minn Aldo Patriciello

Emenda 191
Paragrafu 8

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinvestiga aktar it-tkejjil u t-tariffi intelliġenti (smart 
metering and charging); tippromwovi sistema ta' tkejjil intelliġenti mmaniġġjata 
permezz ta' kontroll mill-bogħod (AMM);

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 192
Paragrafu 8

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinvestiga aktar it-tkejjil u t-tariffi intelliġenti (smart 
metering and charging); tippromwovi sistema ta' tkejjil intelliġenti mmaniġġjata 
permezz ta' kontroll mill-bogħod (AMM);

Or. en

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 193
Paragrafu 8

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinvestiga aktar it-tkejjil u t-tariffi intelliġenti (smart 
metering and charging); tippromwovi sistema ta' tkejjil intelliġenti mmaniġġjata 
permezz ta' kontroll mill-bogħod (AMM);

Or. en

Emenda mressqa minn Elisa Ferreira

Emenda 194
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jikkunsidra li t-tassazzjoni għandha rwol prominenti fit-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-
enerġija; jemmen li għandhom isiru sforzi sabiex is-sistemi nazzjonali tat-taxxa ta' 
l-Istati Membri jiddiskriminaw favur prattiċi li huma effiċjenti fl-enerġija;

Or. en
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Emenda mressqa minn Adam Gierek

Emenda 195
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni lejn il-bżonn li l-fondi strutturali ta' l-UE ikunu 
wżati biex isir, partikularment fl-Istati Membri l-ġodda, immodernizzar fuq skala 
kbira ta' l-insulazzjoni termali tad-djar, li għandha twassal għal tnaqqis sinjifikanti 
fil-konsum ta' l-enerġija u ta' l-emmissjonijiet ta' CO2;

Or. pl

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro u Herbert Reul

Emenda 196
Paragrafu 9

9. Jiffavorixxi l-mixja favur il-mezzi ta' trasport l-aktar effiċjenti fl-enerġija u nodfa, li 
għandha tinkiseb prinċiparjament permezz ta' leġiżlazzjoni ġdida u inċentivi fiskali 
fuq il-livell nazzjonali (imħassar);

Or. en

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Emenda 197
Paragrafu 9

9. Jistieden għal strateġija ta' l-UE komprensiva fil-qasam tat-trasport, bil-għan li 
jinqatgħa gradwalment l-użu tal-fjuwils mill-fossili u l-użu gradwali ta' enerġiji 
sostenibbli mill-ambjent fit-trasport; huwa favur bidla għall-mezzi tat-trasport l-iktar 
nodfa u li jużaw l-enerġija bl-iktar mod effiċjenti, u dan għandu jintlaħaq l-iktar bis-
saħħa ta' leġiżlazzjoni ġdida u inċentivi fiskali fuq livell nazzjonali, inkluża l-
introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni li torbot fl-industrija tal-karozzi u reviżjoni ta' l-
EUROVIGNETTE mill-aktar fis possibli; barra minn hekk, jirrakkomanda li tiġi 
żviluppata strateġija li tnaqqas l-emissjonijiet mill-avjazzjoni u mill-bastimenti;

Or. en
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Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 198
Paragrafu 9

9. Jistieden għal strateġija ta' l-UE komprensiva fil-qasam tat-trasport, bil-għan li 
jinqatgħa gradwalment l-użu tal-fjuwils mill-fossili u l-użu gradwali ta' enerġiji 
nodfa fit-trasport; iħeġġeġ lill-UE sabiex tkompli għaddejja bil-proposti għall-
armonizzazzjoni tat-tassazzjoni fuq l-użu ta' l-enerġija mill-karozzi u taxxi oħra 
relatati mal-karozzi, sabiex jitnaqqsu l-emmissjonijiet tas-CO2 ; huwa favur bidla 
għall-mezzi tat-trasport l-iktar nodfa u li jużaw l-enerġija bl-iktar mod effiċjenti, u dan 
għandu jintlaħaq l-iktar bis-saħħa ta' leġiżlazzjoni ġdida u inċentivi fiskali fuq livell 
nazzjonali, inkluża l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni li torbot fl-industrija tal-karozzi;
jitlob li jkun hemm żvilupp mgħaġġel fil-karozzi li jaħdmu b'karbonju baxx u 
b'livell ta' enerġija baxx; barra minn hekk, jirrakkomanda li tiġi żviluppata strateġija 
li tnaqqas l-emissjonijiet mill-avjazzjoni u mill-bastimenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 199
Paragrafu 9

9. Jinkoraġixxi mixja lejn il-mezzi ta' trasport l-iktar effiċjenti fl-enerġija u nodfa, 
notabilment permezz ta' leġiżlazzjoni ġdida u inċentivi fiskali fuq il-livelli nazzjonali, 
ikluża l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni li torbot fl-industrija tal-vetturi inkluża l-
promozzjoni tal-penetrazzjoni fis-suq ta' karozzi eteroġeni li jistgħu jkunu pplaggjati 
u karozzi kompletament elettriċi; barra minn hekk, jirrakkomanda li tiġi stipulata 
strateġija li tnaqqas l-emissjonijiet mill-avjazzjoni u mill-bastimenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 200
Paragrafu 9

9. Jinkoraġixxi mixja lejn il-mezzi ta' trasport l-iktar effiċjenti fl-enerġija u nodfa, 
notabilment permezz ta' leġiżlazzjoni ġdida u inċentivi fiskali fuq il-livelli nazzjonali, 
ikluża l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni li torbot fl-industrija tal-vetturi inkluża l-
promozzjoni tal-penetrazzjoni fis-suq ta' karozzi eteroġeni li jistgħu jkunu pplaggjati 
u karozzi kompletament elettriċi; barra minn hekk, jirrakkomanda li tiġi stipulata 
strateġija li tnaqqas l-emissjonijiet mill-avjazzjoni u mill-bastimenti;

Or. en
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Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis u Anne Laperrouze

Emenda 201
Paragrafu 9

9. Huwa favur bidla għall-mezzi tat-trasport l-iktar nodfa u li jużaw l-enerġija bl-iktar 
mod effiċjenti, u dan għandu jintlaħaq l-iktar bis-saħħa ta' leġiżlazzjoni ġdida 
(imħassar), inkluża l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni li torbot fl-industrija tal-karozzi;
barra minn hekk, jirrakkomanda li tiġi żviluppata strateġija li tnaqqas l-emissjonijiet 
mill-avjazzjoni u mill-bastimenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Emenda 202
Paragrafu 9

9. Huwa favur bidla għall-mezzi tat-trasport l-iktar nodfa u li jużaw l-enerġija bl-iktar 
mod effiċjenti, u dan għandu jintlaħaq l-iktar bis-saħħa ta' leġiżlazzjoni ġdida u 
inċentivi fiskali fuq livell nazzjonali, inkluża l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni li torbot 
fl-industrija tal-karozzi; jirrakkomanda li jkunu preparati miżuri li jistimulaw l-użu 
tat-trasport pubbliku fl-Istati Membri; barra minn hekk, jirrakkomanda li tkun 
żviluppata strateġija li tnaqqas l-emmissjonijiet mill-avjazzjoni u mill-bastimenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 203
Paragrafu 9

9. Huwa favur bidla għall-mezzi tat-trasport l-iktar nodfa u li jużaw l-enerġija bl-iktar 
mod effiċjenti, u dan għandu jintlaħaq l-iktar bis-saħħa ta' leġiżlazzjoni ġdida u 
inċentivi fiskali fuq livell nazzjonali, inkluża l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni li torbot 
fl-industrija tal-karozzi; barra minn hekk, jirrakkomanda li tiġi żviluppata strateġija li 
tnaqqas l-emissjonijiet mill-avjazzjoni u mill-bastimenti; jitlob li jkun hemm miżuri 
effettivi sabiex t-trasport tal-merkanzija jiċċaqlaq mill-użu tat-toroq għall-użu tal-
linji tal-ferrovija;

Or. de
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Emenda mressqa minn Vincenzo Lavarra

Emenda 204
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Jilqa' l-introduzzjoni ta' mekkaniżmu li jista' jippermetti solidarjetà u assistenza 
malajr lil Stat Membru li qed jiffaċċja diffikultajiet wara li sofra danni fl-
infrastrutturi tiegħu;

Or. en

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 205
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jadottaw miżuri prattiċi għat-
titjib ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija tan-negozji żgħar u medji; dawn jinkludu, 
partikularment, miżuri li jżidu l-għarfien u azzjoni li tiżgura aċċess iffaċilitat tal-
fondi, inkluż iffinanzjar mill-fondi strutturali, milll-EBRD u mill-BEI, sabiex ikun 
possibli għal dawn in-negozji li jinvestu fit-tnaqqis tal-konsum ta' l-enerġija;

Or. de

Emenda mressqa minn Elisa Ferreira

Emenda 206
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Jikkunsidra li l-evalwazzjoni ta' l-enerġija tas-sistemi tat-trasport ta' l-ibliet, jiġifieri 
dawk relatati ma' l-għażliet tal-mezzi tat-trasport u ta' l-interkonnessjonijiet 
tagħhom, għandhom ikunu indirizzati b'mod xieraq fil-kuntest tal-fondi strutturali;

Or. en

Emenda mressqa minn Mechtild Rothe

Emenda 207
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex ittejjeb is-siġurtà tal-
provvista ta' l-UE permezz ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija, ta' strateġija li 
tinkoraġixxi l-użu ta' provvisti ta' l-enerġija indiġeni, l-użu aħjar ta' l-enerġija 
attwali permezz tar-riċerka u l-iżvilupp (R&D), id-diversifikazzjoni tal-provvista ta' 
l-enerġija esterna flimkien ma' l-iżvilupp ta' politika esterna ta' l-enerġija fejn l-UE 
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tista' tinfluenza permezz ta' negozjati uniti;

Or. en

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 208
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Jispera li tkun inkoraġġuta aktar effiċjenza ta' l-enerġija fil-pajjiżi terzi u jappoġġja 
l-proposta tal-Kummissjoni għal ħdima lejn l-adozzjoni ta' ftehim internazzjonali 
dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija;  

Or. fr

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 209
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Jappoġġja b'mod sħiħ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ssewgwi l-introduzzjoni ta' 
taxxi fuq il-pitrolju, u jħeġġiġha sabiex dan ikun b'effett immedjat billi timponi 
taxxa fuq kull titjira domestika u intra-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Emenda 210
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Huwa ta' l-opinjoni li s-sistema ta' benchmark miftehma fid-Direttiva sabiex 
tintlaħaq effiċjenza ta' l-enerġija finali hija ekonomikament razzjonali, mhux 
burokratika u mezz effettiv li jżid l-effiċjenza ta' l-enerġija u jipproponi li din is-
sistema tintuża aktar f'setturi ta' l-enerġija oħra; jitlob lill-Kummissjoni sabiex 
tagħmel sforzi biex tħaffef l-istipular ta' benchmarks madwar l-UE f'kull qasam 
rilevanti fuq il-bażi ta' indikaturi ta' effiċjenza ta' l-enerġija tas-setturi skond l-
Artikolu 16 tad-direttiva dwar l-effiċjenza ta' l-użu finali ta' l-enerġija u dwar 
servizzi ta' l-enerġija (2006/32/KE);

Or. en
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Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 211
Paragrafu 9 b (ġdid)

9b. Jistieden lill-Kummisjoni sabiex tressaq linji gwida għall-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar 
l-effiċjenza ta' l-użu finali ta' l-enerġija u dwar servizzi ta' l-enerġija1; dawk il-linji 
gwida għandhom ikopru, partikularment, t-twaqqif ta' pjanijiet ta' azzjoni għall-
effiċjenza ta' l-enerġija, il-kejl u d-dokumentazzjoni ta' l-iffrankar u ta' l-istrumenti 
finanzjarji għall-miżuri ta' effiċjenza ta' l-enerġija;

Or. de

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 212
Paragrafu 10

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Elisa Ferreira

Emenda 213
Paragrafu 10

10. Jilqa' l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar Strateġija Ewropea għal enerġija 
sostenibbli, kompetittivà u sigura, partikularment il-proposta għall-ħolqien ta' 
Regolatur Ewropew għall-Enerġija u l-iffukar fuq id-diversifikazzjoni ta' l-għejun 
ta' l-enerġija mħallta;

Or. en

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 214
Paragrafu 10

10. Jemmen li d-diversifikazzjoni ta' l-għejun ta' l-enerġija u tar-rotot tat-trasport se 
jgħinu fis-sigurtà tal-provvista u s-sekwenza li biha d-diversifikazzjoni ta' l-għejun 
tal-provvista u l-liberalizzazzjoni tas-suq se jkunu effetwati se jkun importanti ħafna 

  
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.
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f'dan ir-rigward;

Or. pl

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 215
Paragrafu 10

10. Jemmen li d-diversifikazzjoni ta' l-għejun ta' l-enerġija hija essenzjali għas-sigurtà tal-
provvista partikularment fejn it-taħlita attwali ta' l-għejun ta' enerġija hija riżultat 
ta' l-operat tas-suq; filwaqt li jirrikonoxxi l-fatt li deċiżjonijiet dwar it-taħlita ta' l-
enerġija fi Stat Membru tista' taffettwa s-siġurtà tal-provvista fi Stat Membru ieħor;

Or. en

Emenda mressqa minn Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicolaos Vakalis, Gunnar Hökmark

Emenda 216
Paragrafu 10

10. Jemmen li d-diversifikazzjoni ta' l-għejun ta' l-enerġija jgħinu fis-sigurtà tal-provvista 
filwaqt li jirrikonoxxi l-fatt li deċiżjonijiet dwar it-taħlita ta' l-enerġija fi Stat 
Membru tista' taffettwa s-siġurtà tal-provvista fi Stat Membru ieħor;

Or. en

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 217
Paragrafu 10

10. Jemmen li l-iffrankar ta' l-enerġija u l-esplojtazzjoni ta' l-enerġiji li jiġġeddu huma 
essenzjali għall-għan li jkun hemm diversifikazzjoni ta' l-għejun ta' l-enerġija u 
jistgħu jikkontribwixxu lejn is-sigurtà tal-provvista u jgħinu fit-tnaqqis tat-
tensjonijiet internazzjonali;

Or. it

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Lerzy Buzek,  
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Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Emenda 218
Paragrafu 10

10. Jemmen li d-diversifikazzjoni ta' l-għejun ta' l-enerġija speċjalment l-użu ta' għejun 
indiġeni se jgħin is-sigurtà tal-provvista;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 219
Paragrafu 10

10. Jemmen li d-diversifikazzjoni ta' l-għejun ta' l-enerġija fil-qasam ta' forom ta' l-
enerġija li tiġġedded, bħall-enerġija mir-riħ u mix-xemx, se jgħinu s-sigurtà tal-
provvista;

Or. de

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij u Herbert Reul

Emenda 220
Paragrafu 10

10. Jemmen li d-diversifikazzjoni ta' l-għejun ta' enerġija se tgħin lis-sigurtà tal-provvista.
L-approċċ bażiku huwa li l-possibilitajiet kollha jinżammu miftuħa;

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 221
Paragrafu 10

10. Jemmen li d-diversifikazzjoni ta' l-għejun ta' enerġija. inkluża dik skond il-
provenjenza ġeografika, se tgħin lis-sigurtà tal-provvista;

Or. it
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 222
Paragrafu 10

10. Jemmen li d-deċentralizzazzjoni tal-produzzjoni ta' l-enerġija se tgħin lis-sigurtà tal-
provvista;

Or. en

Emenda mressqa minn Jerzy Buzek

Emenda 223
Paragrafu 10

10. Jemmen li d-diversifikazzjoni ta' l-għejun ta' enerġija u n-netwerks ta' trasmissjoni se 
jgħinu lis-sigurtà tal-provvista;

Or. en

Emenda mressqa minn Aldo Patriciello

Emenda 224
Paragrafu 10

10. Jemmen li d-diversifikazzjoni ta' l-għejun ta' enerġija se tgħin lis-sigurtà tal-provvista;
jilqa' l-introduzzjoni ta' mekkaniżmu li jista' jippermetti solidarjetà u assistenza 
malajr lil Stat Membru li qed jiffaċċja diffikultajiet wara li sofra danni fl-
infrastrutturi tiegħu;

Or. en

Emenda mressqa minn Alyn Smith

Emenda 225
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jikkunsidra li huwa vitali li l-istrateġija Ewropea dwar l-enerġija tkun ibbażata fuq 
sussidjarjetà massima u li d-deċiżjonijiet dwar it-taħlit ta' l-enerġija għandhom 
jibqgħu jittieħdu mill-Istati Membri ta' l-UE;

Or. en
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 226
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jilqa' l-ambjent ta' effiċjenza kbira u l-ammont kbir ta' rinnovabbli tad-DG TREN 
uffiċjali minn Lulju 2006 u l-istudju ordnat mill-ITRE dwar is-sigurtà tal-provvista 
u ppreżentat lill-istess kumitat fid-9 ta' Ottubru; għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
sabiex tikkunsidra ż-żewġ xenarji bħala bażi għall-iskeda ta' reviżjoni ta' l-enerġija 
f'Jannar 2007;

Or. en

Emenda mressqa minn Hannes Swoboda u Jan Marinus Wiersma

Emenda 227
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex, mingħajar ma jittraskuraw l-
ispejjeż fuq tul ta' żmien qasir u medju, jagħtu prijorità lil dawk il-forom ta' l-
enerġija li jnaqqsu d-dipendenza fuq l-importazzjoni - speċjalment mill-fjuwils 
fossili, li qed jappoġġjaw l-ambjent, huma sostenibbli u qed inaqqsu r-riskji ta' 
provvista kontinwa mhux b'inqas minħabba d-deċentralizzazzjoni tal-produzzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 228
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jilqa' l-introduzzjoni ta' mekkaniżmu li jipprovdi solidarjetà u assistenza malajr lill-
pajjiżi li qed jiffaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli minħabba danni fl-infrastruttura 
tagħhom;

Or. it

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 229
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jikkunsidra li huwa essenzjali li d-dipendenza ta' l-Unjoni Europea fuq iż-żejt 
impurtat titnaqqas sabiex jinħelsu r-riżorsi li jistgħu jiġu investiti fl-ekonomija 
Ewropea u għaċ-ċittadini tagħha; jikkunsidra, f'dan ir-rigward, li huwa essenzjali li 



AM\634125MT.doc 71/124 PE 378.878v01-00

MT

jkun inkoraġġut l-investiment f'teknoloġiji nodfa u sikuri u fl-effiċjenza ta' l-
enerġija sabiex jinħolqu opportunitajiet ġodda ta' impjiegi kwalifikati;

Or. it

Emenda mressqa minn Nicole Fontaine, Herbert Reul u Dominique Vlasto

Emenda 230
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jistieden lill-President tal-Kummissjoni sabiex jiffinalizza l-pjan li kull gimgħa  jiġu 
ppublikati figuri dwar l-ammont ta' stokk, l-importazzjoni, u l-esportazzjoni tal-
prodotti taż-żejt u tal-petroleum, klassifikati skont it-tip tal-prodott (żejt mhux 
raffinat, petrol, żejt tad-diżil, żejt għat-tisħin u oħrajn);, jemmen li figuri ta' dan it-
tip (li għandhom ikunu aċċessibli għall-pubbliku, bħal ma huma fl-Istati Uniti) 
jagħtu stampa aktar ċara tat-tensjonijiet li hemm fis-suq dinji, kif ukoll inaqqsu l-
ossessjoni ta' l-operaturi dwar l-istokks Amerikani u konsegwentement jgħinu 
sabiex il-prezzijiet taż-żejt ikunu anqas volatili;

Or. fr

Emenda mressqa minn Jan Christian Ehler

Emenda 231
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżvolgi dibattitu trasparenti u oġġettiv dwar il-
futur tat-taħlit ta' l-enerġija; dan għandu jikkunsidra l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' 
kull forma ta' enerġija, inklużi l-ispejjeż u l-konsegwenzi ekonomiċi u ambjentali;

Or. de

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 232
Paragrafu 10 b (ġdid)

10b. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' l-2008 tifinalizza 
għodda ta' mmuddellar dwar l-enerġija u t-trasport għall-UE; tali mudell għandu 
jkun żviluppat b'kolloborazzjoni mill-qrib mas-servizzi tal-Kummissjoni,ma' l-IEA u 
mal-gvernijiet nazzjonali u għandu jimmira lejn is-simplifikazzjoni ta' l-istatistika 
Ewropea dwar l-enerġija u t-trasport; il-mudell għandu jissostitwixxi l-ammont kbir 
ta' mudelli li jeżistu attwalment fis-servizzi differenti tal-Kummissjoni u anki 
jarmonizza l-istatistika ta' l-enerġija madwar l-Ewropa; il-mudell għandu jkun 
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aċċessibli għall-pubbliku biex, bħal fl-Istati Uniti, ikun użat fuq talba tal-partijiet 
interessati li jridu jiżviluppaw xenarji differenti għall-futur ta' l-enerġija ta' l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Esko Seppänen

Emenda 233
Paragrafu 11

imħassar

Or. fi

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 234
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fuq tul ta' żmien sabiex 
tinħoloq il-klima neċessarja għall-investiment; Dan il-qafas għandu jinkludi objettiv 
ta' l-UE dwar it-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija ta' mill-inqas 20% sa l-2020, u 
jindika miri globali għall-enerġija li tiġġedded sabiex ir-rinnovabbli jkopru 25% tal-
bżonn primarju ta' l-enerġija sa l-2020 u 50% sa l-2040; jistieden lill-Kummissjoni 
sabiex tiffissa objettivi ambizzjuzi imma realistiċi sabiex it-teknoloġiji ta' l-enerġija 
li jipproduċu emmissjonijiet ta' CO2 baxxi ħafna jew ma jipproduċux dawn l-
emmissjonijiet u dawk newtri f'termini ta' CO2 jkopru 60% tad-domanda Europea 
għall-elettriku sa l-2020, bħala appoġġ ta' l-objettivi Ewropej fil-qasm tal-klima u 
tas-sigurtà tal-provvista;

Or. en

Emenda mressqa minn Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Emenda 235
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkun fih 
mira ta' l-UE dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija li tirrappreżenta mill-inqas titjib ta' 20% 
sa l-2020; (imħassar) jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiffissa objettivi ambizzjuzi 
imma realistiċi sabiex it-teknoloġiji ta' l-enerġija li jipproduċu emmissjonijiet ta' 
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CO2 baxxi ħafna jew ma jipproduċux dawn l-emmissjonijiet u dawk newtri f'termini 
ta' CO2 jkopru 60% tad-domanda Europea għall-elettriku sa l-2020, bħala appoġġ 
ta' l-objettivi Ewropej fil-qasm tal-klima u tas-sigurtà tal-provvista;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Emenda 236
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fuq tul ta' żmien sabiex 
tinħoloq il-klima neċessarja għall-investiment. Dan il-qafas se jinkludi objettiv ta' l-
UE dwar it-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija ta' mill-inqas 20% sa l-2020, u jindika 
miri globali għall-enerġija li tiġġedded sabiex ir-rinnovabbli jkopru 20% tal-bżonn 
primarju ta' l-enerġija sa l-2020 (imħassar);

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 237
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fuq tul ta' żmien sabiex 
tinħoloq il-klima neċessarja għall-investiment. Dan il-qafas se jinkludi objettiv ta' l-
UE dwar it-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija ta' mill-inqas 20% sa l-2020, u jindika 
miri globali għall-enerġija li tiġġedded sabiex ir-rinnovabbli jkopru 20% tal-bżonn 
primarju ta' l-enerġija sa l-2020 (imħassar);

Or. en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 238
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkun fih 
objettiv ta' l-UE dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija li tirrapreżenta (imħassar) titjib ta' 
20% sa l-2020, ambjent operativ għall-enerġija li tiġġedded li jiffavorixxi l-
investiment u prezzijiet tas-CO2 li jistgħu jkunu mbassra; (tħassir)
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Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 239
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fuq tul ta' żmien sabiex 
tinħoloq il-klima neċessarja għall-investiment. Dan il-qafas għandu jinkludi objettiv 
ta' l-UE dwar it-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija ta' mill-inqas 20% sa l-2020, u 
jindika miri globali għall-enerġija li tiġġedded sabiex ir-rinnovabbli jkopru 25% tal-
bżonn primarju ta' l-enerġija sa l-2020 u 50% sa l-2040;

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 240
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkollu 
objettiv ta' l-UE li jikkonsisti fi tnaqqis ta' 30% tas-CO2 sa l-2020 u tnaqqis ta' 80% sa 
l-2050, objettiv ta' l-UE għall-effiċjenza ta' l-enerġija li tirrappreżenta mill-inqas titjib 
ta' 20% sa l-2020, li jorbot objettivi f'kull settur ta' l-għejun li jiġġeddu sabiex 
jintlaħaq l-objettiv ta' 25% ta' għejun li jiġġeddu bħala enerġija primarja sa l-2020 u 
prezz; jaħseb ukoll li għandu jkun hemm mira indikattiva għal sorsi li jiġġeddu ta' 
50% sa l-2040; jappoġġja wkoll tnaqqis ta' 30%, sa l-2020, fil-volum ta' gassijiet 
b'effett serra li ġejjin minn attivitajiet ta' trasport;

Or. en

Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 241
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkollu mira 
ta' l-UE għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija li tirrappreżenta mill-inqas titjib ta' 20% sa l-
2020, u objettivi vinkolanti f'kull settur għal għejun li jiġġeddu sabiex jintlaħaq l-
objettiv ta' 20% ta' għejun li jiġġeddu bħala enerġija primarja sa l-2020 (imħassar);

Or. de
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Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 242
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkollu 
objettiv ta' l-UE għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija li tirrappreżenta mill-inqas titjib ta' 
20% sa l-2020, objettivi vinkolanti f'kull settur għal għejun li jiġġeddu sabiex jintlaħaq 
l-objettiv ta' 20% ta' għejun li jiġġeddu bħala enerġija primarja sa l-2020 u prezz aktar
prevedibbli għas-CO2; (tħassir)

Or. de

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 243
Paragrafu 11

11. Sabiex tkun promossa d-diversifikazzjoni, jipproponi li l-UE tiddefinixxi qafas ta' 
politika stabbli u fit-tul, li jagħti lill-partijiet fis-suq linji gwida ċari dwar fejn 
(imħassar) għandhom jinvestu; jemmen li dan il-qafas għandu jkun fih (imħassar)
objettivi vinkolanti għas-settur ta' l-enerġija li tiġġedded sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' 
25% ta' għejun li jiġġeddu bħala enerġija primarja sa l-2020 u prezz prevedibbli tas-
CO2; jaħseb ukoll li għandu jkun hemm mira indikattiva għal sorsi li jiġġeddu ta' 50% 
sa l-2040; u jitlob lill-Kummissjoni sabiex tipproponi qafas ta' skemi ta' appoġġ 
armonizzati favur l-enerġiji li jiġġeddu bħala parti mir-Roadmap ta' l-Enerġija li 
Tiġġedded;

Or. en

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 244
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkollu 
objettiv ta' l-UE għas-CO2 sas-sena 2020 sa' l-2050, objettiv ta' l-UE għall-
effiċjenza ta' l-enerġija li tirrappreżenta mill-inqas titjib ta' 20% sa l-2020, objettivi 
vinkolanti f'kull settur ta' l-għejun li jiġġeddu sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' 25% ta' 
għejun li jiġġeddu bħala enerġija primarja sa l-2020; jaħseb ukoll li għandu jkun 
hemm mira indikattiva għal sorsi li jiġġeddu ta' 50% sa l-2040;
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Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro

Emenda 245
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fuq tul ta' żmien sabiex 
tinħoloq il-klima neċessarja għall-investiment. Dan il-qafas se jinkludi objettiv ta' l-
UE dwar it-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija ta' mill-inqas 20% sa l-2020, u jindika 
miri globali (imħassar) għall-enerġija li tiġġedded sabiex ir-rinnovabbli jkopru 25% 
tal-bżonn primarju ta' l-enerġija sa l-2020 u prezz tas-CO2 li jista' jitbassar; jaħseb 
ukoll li għandu jkun hemm mira indikattiva għal għejun li jiġġeddu ta' 50% sa l-2040;

Or. en

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 246
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkollu mira 
ta' l-UE għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija li tirrappreżenta mill-inqas titjib ta' 20% sa l-
2020, li jorbot miri f'kull settur għal sorsi li jiġġeddu sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' 25% 
ta' sorsi li jiġġeddu bħala enerġija primarja sa l-2020 u prezz prevedibbli għas-CO2;
barra minn hekk jikkunsidra li għandu jkun hemm riflessjoni fuq il-livell tal-Kunsill u 
tal-Kummissjoni dwar il-mod ta' kif jista' jintlaħaq l-objettiv ta' 50% ta' enerġija li 
tiġġedded sa l-2040;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 247
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkollu mira 
ta' l-UE għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija li tirrappreżenta mill-inqas titjib ta' 20% sa l-
2020, li jorbot miri f'kull settur għal sorsi li jiġġeddu sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' 25% 
ta' sorsi li jiġġeddu bħala enerġija primarja sa l-2020 u prezz prevedibbli għas-CO2;
jaħseb ukoll li għandu jkun hemm mira indikattiva għal għejun li jiġġeddu ta' aktar 
minn 50% sa l-2040;
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Or. de

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 248
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkollu mira 
ta' l-UE għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija li tirrappreżenta mill-inqas titjib ta' 20% sa l-
2020, li jorbot miri f'kull settur għal sorsi li jiġġeddu sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' 25% 
ta' sorsi li jiġġeddu bħala enerġija primarja sa l-2020 u prezz prevedibbli għas-CO2;
jaħseb ukoll li għandu jkun hemm objettiv vinkolanti għal għejun li jiġġeddu ta' 50% 
sa l-2040;

Or. it

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 249
Paragrafu 11

11. Jipproponi li l-UE tistabbilixxi qafas ta' politika stabbli fit-tul, li jagħti investituri linji 
gwida ċari dwar fejn għandu jinvesti s-suq; jemmen li dan il-qafas għandu jkun fih 
objettiv ta' l-UE għall-effiċjenza ta' l-enerġija li tirrappreżenta mill-inqas titjib ta' 20% 
sa l-2020, objettivi indikattivi f'kull settur għall-għejun li jiġġeddu sabiex jintlaħaq l-
objettiv ta' 25% ta' għejun li jiġġeddu bħala enerġija primarja sa l-2020 u prezz 
prevedibbli għas-CO2; jaħseb ukoll li għandu jkun hemm mira indikattiva għal sorsi li 
jiġġeddu ta' 50% sa l-2040;

Or. it

Emenda mressqa minn Mechtild Rothe

Emenda 250
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. jenfasizza li l-bżonn li tinbidel il-produzzjoni attwali mhux piż imma huwa 
opportunità. L-użu ta' enerġija mix-xemx, mir-riħ, mill-bijomassa, enerġija idro-
elettrika u ġeotermali u ta' teknoloġiji aktar effiċjenti f'termini ta' enerġija, 
jikkontribwixxu sabiex ikunu rispettati l-impenji magħmula fi Kjoto u dawk skond 
il-Qafas ta' Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima u jsaħħu l-
innovazzjoni, il-ħolqien ta' impjiegi u l-kompetittività fl-Ewropa;
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Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 251
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex tirrevedi l-leġiżlazzjoni ta' l-UE sabiex 
tippermetti aktar rikors lejn għejun ta' enerġija indiġeni;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 252
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex tirrevedi l-leġiżlazzjoni ta' l-UE sabiex 
tippermetti aktar rikors lejn għejun ta' enerġija indiġeni;

Or. en

Emenda mressqa minn Mechtild Rothe

Emenda 253
Paragrafu 11 b (ġdid)

11b. jenfasizza li bħala parti minn strateġija globali ta' l'UE dwar l-enerġija li tiġġedded, 
hemm bżonn ta' miżuri fis-settur tat-tisħin u tat-tkessiħ. Sabiex jintlaħaq l-objettiv 
ta' 12% ta' enerġija li tiġġedded sa l-2010, l-Ewropa għandha bżonn tippenetra s-
suq tat-tisħin u tat-tkessiħ b'aktar saħħa u b'mod dinamiku. Għalhekk il-Parlament 
jilqa' li l-Kummissjoni ħabbret li trid tipproponi direttiva relatata mat-tisħin u mat-
tkessiħ mill-enerġija li tiġġedded;

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Christian Ehler

Emenda 254
Paragrafu 12

12. Jenfasizza li f'dan ir-rigward mhux opportun li jinħolqu strutturi istituzzjonali fuq 
il-livell ta' l-UE jekk dan ikun ifisser li jinħolqu responsabbilitajiet doppji u aktar 
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burokrazija jew jekk dan il-kompitu jista' jiġi eżegwit mill-istituzzjonijiet ta' l-Istati 
Membri jew minn-netwerks li diġà jeżistu; f'dan l-isfond, jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni sabiex tikkontribwixxi sabiex tivvalwa l-potenzjal li jsir titjib;

Or. de

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 255
Paragrafu 12

12. Jaqbel li hemm bżonn ta' Reviżjoni Strateġika ta' l-Enerġija (Strategic Energy Review) 
(SER); il-kompitu tas-SER għandu jinvolvi analiżi strateġika tal-problemi li qed 
taffronta l-UE fil-qasam ta' l-enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 256
Paragrafu 12

12. Japprova l-ħtieġa li tiġi stabbilita Reviżjoni Strateġika ta' l-Enerġija (SER), li 
tikkumplimenta x-xogħol ta' l-Osservatorju tal-Provvista ta' l-Enerġija li huwa 
propost, li m'għandux ikun korp indipendenti, u li r-rwol ta' l-SER għandu jinvolvi 
analiżi strateġika tal-problemi u d-definizzjoni ta' l-iskop u tad-direzzjoni ta' l-azzjoni 
ta' l-UE mingħajr ma tillimita lill-Istati Membri fl-għażla tagħhom ta' l-għejun ta' 
enerġija u tat-teknoloġiji għall-isfruttament tagħhom;

Or. pl

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 257
Paragrafu 12

12. Jaqbel mal-bżonn li titwaqqaf Reviżjoni Strateġika ta' l-Enerġija (SER), li tintegra l-
ħidma tal-Osservatorju tal-Provvista ta' l-Enerġija, li m'għandux ikunu korp 
indipendenti. (imħassar) Il-ħidma għandha tinvolvi analiżi strateġika (imħassar) tas-
settur ta' l-enerġija ta' l-UE (imħassar);

Or. en
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Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 258
Paragrafu 12

12. Jaqbel mal-bżonn li titwaqqaf Reviżjoni Strateġika ta' l-Enerġija (SER), li tintegra l-
ħidma tal-Osservatorju tal-Provvista ta' l-Enerġija, li m'għandux ikunu korp 
indipendenti. Il-(imħassar) ħidma għandha tinvolvi analiżi strateġika (imħassar) tas-
settur ta' l-enerġija ta' l-UE (imħassar);

Or. en

Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis

Emenda 259
Paragrafu 12

12. Japprova l-ħtieġa li tiġi stabbilita Reviżjoni Strateġika ta' l-Enerġija (SER), li 
tikkumplimenta x-xogħol ta' l-Osservatorju tal-Provvista ta' l-Enerġija li huwa 
propost, li m'għandux ikun korp indipendenti, u li r-rwol ta' l-SER għandu jinvolvi 
analiżi strateġika tal-problemi li qiegħda tiffaċċja l-UE fis-settur ta' l-enerġija, inklużi 
l-aspetti esterni;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 260
Paragrafu 13

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tuża lis-SER (imħassar) sabiex tanalizza l-vantaġġi u 
l-iżvantaġġi ta' l-għażliet varji ta' politika dwar l-ambjent, is-sigurtà u l-provvista, il-
kompetittività u l-ħolqien ta' impjiegi u għalhekk timmitiga r-riskji. Jitlob lill-
Kummissjoni sabiex tfassal studju ddettaljat dwar is-sussidji (imħassar) ta' l-għejun 
differenti ta' enerġija, inkluża l-internalizzazzjoni ta' l-aspetti esterjuri;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 261
Paragrafu 13

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tuża lis-SER (imħassar) sabiex tanalizza l-vantaġġi u 
l-iżvantaġġi ta' l-għażliet varji ta' politika dwar l-ambjent, is-sigurtà u l-provvista, il-
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kompetittività u l-ħolqien ta' impjiegi u għalhekk timmitiga r-riskji. Jitlob lill-
Kummissjoni sabiex tfassal studju ddettaljat dwar is-sussidji u l-ispejjeż ta' l-għejun 
kollha ta' enerġija, inkluża l-internalizzazzjoni ta' l-aspetti esterjuri;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan 
Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Angelika Niebler

Emenda 262
Paragrafu 13

13. Jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex tuża l-SER biex tiżviluppa formula, li tippermetti 
lill-Istati Membri biex janalizzaw il-kompromessi bejn għażliet ta' politika differenti 
fir-rigward ta' l-ambjent, is-sigurtà tal-provvista, il-kompetittività u l-ħolqien tax-
xogħol u b'hekk jgħinu biex ir-riskji jiu mitigati; jilqa' l-isforz tal-Kummissjoni sabiex 
timpenja ruħha biex tfassal studju ddettaljat dwar is-sussidji u l-ispejjeż ta' l-għejun 
kollha ta' enerġija, inkluża l-internalizzazzjoni ta' l-aspetti esterjuri fi ħdan ir-
Reviżjoni Strateġika ta' l-Enerġija (SER); jitlob li l-istudju jkun ippublikat sabiex 
il-kuxjenza tal-pubbliku tgħola;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 263
Paragrafu 13

13. Jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex tuża l-SER biex tiżviluppa formula, li 
tippermetti lill-Istati Membri janalizzaw il-kompromessi bejn għażliet ta' politika 
differenti fir-rigward ta' l-ambjent, is-sigurtà tal-provvista, (imħassar) il-
kompetittività u l-ħolqien tax-xogħol u b'hekk jgħinu biex ir-riskji jkunu mitigati;
jistieden lill-Kummissjoni biex timpenja ruħha biex tfassal studju ddettaljat dwar is-
sussidji u l-ispejjeż għall-għejun kollha ta' enerġija, inkluża l-internalizzazzjoni ta' l-
aspetti esterjuri u tal-konsegwenzi ambjentali diretti u indiretti fit-tul;

Or. de
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Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 264
Paragrafu 13

13. Jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex tuża l-SER biex tiżviluppa formula, li tippermetti 
lill-Istati Membri biex janalizzaw il-kompromessi bejn għażliet ta' politika differenti 
fir-rigward ta' l-ambjent, is-sigurtà tal-provvista, il-kompetittività u l-ħolqien tax-
xogħol u b'hekk jgħinu biex ir-riskji jiu mitigati; jistieden lill-Kummissjoni biex 
timpenja ruħha biex tfassal studju ddettaljat dwar is-sussidji u l-ispejjeż għall-għejun 
kollha ta' enerġija, inkluża l-internalizzazzjoni ta' l-aspetti esterjuri (imħassar) billi 
tapplika l-approċċ taċ-ciklu tal-ħajja u l-approċċ well-to-wheel (mill-bir sar-rota);

Or. en

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 265
Paragrafu 13 a (ġdid)

13a. Ir-Reviżjoni Strateġika ta' l-Enerġija għandha tkopri wkoll kwestjonijiet 
kummerċjali, jiġifieri għandha tanalizza l-impatt tal-koperazzjoni internazzjonali u 
tal-kuntratti fit-tul li diġà ġew iffirmati jew li se jiġu ffirmati u tagħmel valutazzjoni 
tal-koerenza bejn il-politiki segwiti mill-imprizi u l-politiki nazzjonali u ta' l-UE;

Or. pl

Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 266
Paragrafu 13 a (ġdid)

13a. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex teżamina t-taħriġ tas-saħħa u tas-sikurezza fis-settur 
ta' l-enerġija u tiżviluppa b'mod massimu l-opportunitajiet ta' impjiegi fis-settur ta' 
l-enerġija u tagħti attenzjoni partikulari lill-kapaċitajiet neċessarji fis-setturi ta' l-
inġinerija;

Or. en
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Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Avril Doyle, András Gyürk, Giles Chichester, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Lerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Emenda 267
Paragrafu 13 a (ġdid)

13a. Ifakkar li ż-żejt għadu l-għajn prinċipali u l-aktar importanti fl-UE, u l-UE kważi 
tiddependi kompletament fuq l-importazzjoni tiegħu; jiddispjaċieh li l-fatt ma 
ngħatax biżżejjed attenzzjoni fil-Green Paper tal-Kummissjoni; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jikkunsidraw il-bżonn li l-użu taż-żejt 
jonqos, tonqos id-dipendenza fuq l-importazzjoni u jsir kontribut lejn it-tnaqqis ta' l-
emmissjonijiet tas-CO2;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 268
Paragrafu 13 a (ġdid)

13a. Jemmen li l-enerġija nukleari, minħabba li hemm problema li għada mhux solvuta 
dwar il-ħażna finali u r-riskji għolja ta' inċidenti, li ma jistgħux ikunu esklużi, iġġib 
magħha spejjeż ekonomiċi u ambjentali mhux previsti, u mhux xierqa f'termini ta' 
provvista ta' l-enerġija sostenibbli;

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 269
Paragrafu 13 b (ġdid)

13b. Jitlob lill-Istati Membri biex ma jmorrux lura fuq id-deċiżjonijiet diġà meħuda biex 
iwaqqfu enerġija nukleari jew biex jestendu l-ħajja ta' impjanti nukleari, iżda 
minflok jaħdmu lejn tnaqqis ulterjuri fil-ħajja ta' impjanti bħal dawn, sabiex jiġi 
żgurat l-aktar abbandun bikri ta' l-enerġija nukleari;

Or. de
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Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 270
Paragrafu 14

14. Jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ sistematiku għall-produzzjoni, 
distribuzzjoni u konsum ta' bijofjuwils, b'mod partikulari dawk użati fit-trasport 
(tħassir);

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 271
Paragrafu 14

14. Jistenna li kwalunkwe mira għall-bijomassa li tkun tgħodd għall-Ewropa kollha tiġi 
stabbilita b'konformità mal-mira maqbula ta' l-UE ta' 25% ta' enerġija li tiġġedded 
sa l-2020; jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ sistematiku għall-produzzjoni, 
distribuzzjoni u konsum ta' bijofjuwils, b'mod partikulari dawk użati fit-trasport, 
filwaqt li tqis bis-sħiħ skema mandatorja u komprensiva ta' ċertifikazzjoni introdotta 
mill-Kummissjoni li tippermetti l-produzzjoni sostenibbli tal-bijofjuwils fl-istadji 
kollha, inklużi l-istandards għall-fażijiet tal-kultivazzjoni u ta' l-ipproċessar kif 
ukoll għall-bilanċ ġenerali bejn iċ-ċiklu tal-ħajja u l-gassijiet b'effett serra, u li tkun 
applikabbli għall-bijofjuwils prodotti fl-Unjoni Ewropea kif ukoll għal dawk 
impurtati fiha;

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 272
Paragrafu 14

14. Jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ sistematiku għall-produzzjoni, 
distribuzzjoni u konsum ta' bijofjuwils, b'mod partikulari dawk użati fit-trasport, biex 
jitħeġġeġ l-iżvilupp u l-użu ta' dawk li se jippermettu tnaqqis reali fl-emmissjonijiet 
tal-gass serra u s-sostituzzjoni ta' sorsi ta' l-enerġija bbażati fuq fossili, billi jiġi 
evalwati l-effett ta' l-enerġija u l-impatt ambjentali taċ-ċiklu kollu kemm hu tal-
produzzjoni tal-bijofjuwil;

Or. it

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis, Anne 



AM\634125MT.doc 85/124 PE 378.878v01-00

MT

Laperrouze

Emenda 273
Paragrafu 14

14. Jinsisti li l-Istati Membri jiżviluppaw approċċ sistematiku għall-produzzjoni, 
distribuzzjoni u konsum ta' bijofjuwils, sabiex itejbu l-aċċess għall-bijofjuwils, 
kummerċ ħieles fil-bijofjuwils, u ċerifikazzjoni tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
biex tneħħi ostakli tekniċi u amministrattivi li jimblukkaw it-taħlit tal-livelli, u 
jinsisti wkoll dwar il-bżonn li jiġu introdotti miri li jorbtu f'dan il-qasam;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Emenda 274
Paragrafu 14

14. Jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ sistematiku għall-produzzjoni, 
distribuzzjoni u konsum ta' bijofjuwils fi ħdan id-direttiva ta' reviżjoni dwar il-
promozzjoni ta' l-użu ta' bijofjuwils f'forma kemm ta' gass u kif ukoll likwida jew 
fjuwils oħra li jiġġeddu, b'mod partikulari dawk użati fit-trasport, u jinsisti wkoll 
dwar il-bżonn li jiġu introdotti miri ambizzjużi f'dan il-qasam;

Or. en

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 275
Paragrafu 14

14. Jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ sistematiku bbażat fuq effiċjenza ta' l-
enerġija u kriterji ta' taħlit ta' fjuwil għall-produzzjoni, distribuzzjoni u konsum ta' 
bijofjuwils b'mod partikulari dawk użati fit-trasport, u jinsisti wkoll dwar il-bżonn li 
jiġu introdotti standards Ewropej f'dan il-qasam sabiex il-politiki nazzjonali jsiru 
konformi mal-ħtiġijiet tas-suq intern;

Or. en
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Emenda mressqa minn Aldo Patriciello

Emenda 276
Paragrafu 14

14. Jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ sistematiku għall-produzzjoni, id-
distribuzzjoni u l-konsum ta' bijofjuwils, b'mod partikulari dawk li huma użati fit-
trasport, u jinsisti wkoll dwar il-ħtieġa li jiġu introdotti miri li jorbtu f'dan il-qasam;
jilqa' l-possibiltà li jiġi miftihem objettiv strateġiku globali li jibbilanċja l-għanijiet 
ta' l-użu sostenibbli ta' l-enerġija, il-kompetittività u s-Sigurtà tal-provvista sabiex l-
UE tiġi megħjuna tikkontrolla d-dipendenza dejjem akbar fuq l-importazzjonijiet;

Or. en

Emenda mressqa minn Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Emenda 277
Paragrafu 14

14. Jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ sistematiku għall-produzzjoni, id-
distribuzzjoni u l-konsum ta' bijofjuwils, b'mod partikulari dawk li huma użati fit-
trasport, u jinsisti wkoll dwar il-ħtieġa li jiġu introdotti miri li jorbtu f'dan il-qasam; 
jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu passi għat-tħaffif u s-simplifikazzjoni tal-
proċedura fil-qasam tal-kummerċ transkonfinali b'materja prima u sorsi ta' l-
enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 278
Paragrafu 14

14. Jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ sistematiku, li jkun jinkludi aspetti 
ekonomiċi, ekoloġiċi u tekniċi, għall-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-konsum ta' 
bijofjuwils, b'mod partikulari fir-rigward tat-trasport, u jinsisti wkoll dwar il-ħtieġa li 
jiġu introdotti miri li jorbtu f'dan il-qasam;

Or. en
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Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 279
Paragrafu 14

14. Jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ sistematiku, li jkun jinkludi aspetti 
ekonomiċi, ekoloġiċi u tekniċi, għall-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-konsum ta' 
bijofjuwils, b'mod partikulari fir-rigward tat-trasport, u jinsisti wkoll dwar il-ħtieġa li 
jiġu introdotti miri li jorbtu f'dan il-qasam;

Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 280
Paragrafu 14

14. Jinsisti li l-Kummissjoni tiżviluppa approċċ sistematiku għall-produzzjoni, id-
distribuzzjoni u l-konsum ta' bijofjuwils, iżda wkoll bejn il-politika ta' l-enerġija, il-
politika tat-trasport, il-politika agrikola u l-politika ta' żvilupp u kummerċ ta' 
bijofjuwils, b'mod partikulari dawk li huma użati fit-trasport, u jinsisti wkoll dwar il-
ħtieġa li jiġu introdotti miri li jorbtu f'dan il-qasam;

Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 281
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal direttiva dwar tisħin u tkessiħ 
minn sorsi ta' l-enerġija li jiġġeddu kemm jista' jkun malajr u jfakkar ir-riżoluzzjoni 
tiegħu ta' l-14 ta' Frar 2006 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
dwar tisħin u tkessiħ minn sorsi ta' l-enerġija li jiġġeddu;

Or. en

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 282
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li, kull meta jintuża t-terminu bijofjuwils fil-
lingwaġġ leġiżlattiv jew ta' politika jingħata rikonoxximent għal bijofjuwils kemm 
f'forma ta' gass u kif ukoll f'forma likwida bħala għażla għas-settur tat-trasport u 
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mhux biss bħala fjuwil biex jiġi ġenerat l-elettriku;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 283
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Jitlob lill-Kummissjoni biex tqis għażliet ta' politika biex titħeġġeġ il-penetrazzjoni 
fis-suq ta' fjuwils sintetiċi għat-trasport bit-toroq fl-Ewropa, minħabba l-irwol li 
jista' jkollhom dawn il-fjuwils fid-diversifikazzjoni tal-forniment ta' l-enerġija tat-
trasport bit-toroq;

Or. en

Emenda mressqa minn Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Emenda 284
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Iwissi li l-inizjattivi għall-użu ta' l-enerġija tal-bijomassa, m'għandhomx ifixklu l-
operat normali tas-suq intern u l-kompetizzjoni ta' l-industrija ta' l-injam;

Or. en

Emenda mressqa minn Romana Jordan Cizelj, Herbert Reul

Emenda 285
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Iwissi li l-inizjattivi għall-użu ta' l-enerġija tal-bijomassa, m'għandhomx ifixklu l-
operat normali tas-suq intern u l-kompetizzjoni ta' l-industrija ta' l-injam;

Or. en

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Emenda 286
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u jitlobha tagħmel aktar studji fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-



AM\634125MT.doc 89/124 PE 378.878v01-00

MT

intensità tal-karbonju (tħassir);

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 287
Paragrafu 15

15. Jirrikonoxxi l-irwol importanti tal-bijofjuwils fil-bidla tal-klima globali u d-
dipendenza għolja ta' l-UE fuq iż-żejt, b'mod partikulari fis-settur tat-trasport;
għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex twettaq aktar studji fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-
intensità tal-karbonju tagħhom. jirrikonoxxi wkoll li l-faħam m'huwiex soluzzjoni li 
ma tagħmilx ħsara lill-ambjent u li għaldaqstant "il-Faħam nadif" kif huwa 
promoss illum, m'huwiex alternattiva;

Or. en

Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 288
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili (tħassir) u biex tinkoraġġixxi aktar żvilupp ta' metodu 
aktar ekonomiku għall-ksib u l-ħażna tal-karbonju relatat mal-faħam, il-gass u ż-żejt, u 
jinsisti, skond id-deċiżjonijiet tal-Pjattaforma Teknoloġika Ewropea għal impjanti 
tal-fjuwil fossilu mingħajr l-ebda emissjoni, sa l-2020 għandu jkun hemm 
jiffunzjonaw għaxar impjanti ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira fl-UE;

Or. de

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 289
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u jitlobha tagħmel aktar studji fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-
intensità tal-karbonju tagħhom u biex tirreklama teknoloġiji tal-faħam nadif u 
proġetti pilota għal impjanti termali 'mingħajr l-ebda emissjoni';

Or. fr
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Emenda mressqa minn Eluned Morgan u Jerzy Buzek

Emenda 290
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u l-possibiltà ta' twettiq ta' studji ulterjuri fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-intensità tal-karbonju; dan għandu jinkuraġġixxi l-immodernizzar 
kontinwu, it-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-installazzjonijiet, l-iżvilupp ta' ġenerazzjoni 
ġdida ta' installazzjonijiet ibbażati fuq gassifikazzjoni u fuq il-produzzjoni parallela 
ta' elettriku u kimika u żvilupp ulterjuri ta' metodu ekonomiku għall-ksib u l-ħażna 
tal-karbonju relatat mal-faħam, il-gass u ż-żejt; jinsisti li sa l-2020 għandu jkun hemm 
jiffunzjonaw għaxar impjanti ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira fl-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, 
Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Emenda 291
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u jitlobha tagħmel aktar studji fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-
intensità tal-karbonju; dan għandu jinkludi l-immodernizzar kontinwu, iż-żieda ta' l-
effiċjenza ta' l-impjanti u l-iżvilupp ulterjuri ta' metodu ekonomiku għall-ksib u l-
ħażna tal-karbonju relatat mal-faħam, il-gass u ż-żejt, u jinsisti li sa l-2020 għandu 
jkun hemm jiffunzjonaw għaxar impjanti ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira fl-UE 
skond id-deċiżjonijiet tal-Pjattaforma Teknoloġika Ewropea għal impjanti tal-fjuwil 
fossilu mingħajr l-ebda emissjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 292
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u jitlobha tagħmel aktar studji fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-
intensità tal-karbonju tagħhom u biex tinkoraġġixxi aktar żvilupp ta' metodu 
ekonomiku għall-ksib u l-ħażna tal-karbonju relatat mal-faħam, il-gass u ż-żejt; jisħaq 
li dan jista' jkun biss mudell tranżizzjonali;
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Or. de

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 293
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u jitlobha tagħmel aktar studji fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-
intensità tal-karbonju tagħhom u biex taħdem mill-qrib ma' l-industija fuq żvilupp 
ulterjuri ta' metodu ekonomiku għall-ksib u l-ħażna tal-karbonju sa l-2020 relatat mal-
faħam, il-gass u ż-żejt, u jinsisti li l-ostakli kollha fil-leġiżlazzjoni ta' l-UE jitneħħew 
u li jkun hemm fondi Ewropej xierqa għall-iżvilupp ta' għaxar impjanti ta' 
dimostrazzjoni li jiffunzjonaw fuq skala kbira fl-UE fi żmien ħames snin;

Or. en

Emenda mressqa minn Ján Hudacký

Emenda 294
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u jitlobha biex possibilment tagħmel aktar studji fir-
rigward tat-tnaqqis ta' l-intensità tal-karbonju; dan għandu jinkludi l-immodernizzar 
kontinwu, it-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-installazzjonijiet u l-iżvilupp ulterjuri ta' 
metodu ekonomiku għall-ksib u l-ħażna tal-karbonju relatat mal-faħam, il-gass u ż-
żejt, u jinsisti li sa l-2020 għandu jkun hemm jiffunzjonaw għaxar impjanti ta' 
dimostrazzjoni fuq skala kbira fl-UE skond id-deċiżjonijiet tal-Pjattaforma 
Teknoloġika Ewropea għal impjanti tal-fjuwil fossilu mingħajr l-ebda emissjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 295
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u jitlobha biex taħdem mill-qrib ma' l-industija fuq
inizjattivi, bħall-Pjattaforma Teknoloġika Ewropea dwar Impjant tal-Fjuwil Fossilu 
Mingħajr l-Ebda Emissjoni, għat-tnaqqis ta' l-intensità tal-karbonju tagħhom u biex 
tinkoraġġixxi żvilupp ulterjuri ta' metodu ekonomiku għall-ksib u l-ħażna tal-karbonju 
relatat mal-faħam, il-gass u ż-żejt inkluża t-tneħħija ta' l-ostakli fil-leġiżlazzjoni ta' l-
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UE, u jitlob lill-industrija sabiex sa l-2020 għandu jkun hemm jiffunzjonaw għaxar 
impjanti ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira fl-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 296
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u jitlobha biex taħdem mill-qrib ma' l-industija fuq
inizjattivi, bħall-Pjattaforma Teknoloġika Ewropea dwar Impjant tal-Fjuwil Fossilu 
Mingħajr l-Ebda Emissjoni, għat-tnaqqis ta' l-intensità tal-karbonju tagħhom u biex 
tinkoraġġixxi żvilupp ulterjuri ta' metodu ekonomiku għall-ksib u l-ħażna tal-karbonju 
relatat mal-faħam, il-gass u ż-żejt inkluża t-tneħħija ta' l-ostakli fil-leġiżlazzjoni ta' l-
UE, u jitlob lill-industrija sabiex sa l-2020 għandu jkun hemm jiffunzjonaw għaxar 
impjanti ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira fl-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Jerzy Buzek

Emenda 297
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili u l-possibiltà ta' twettiq ta' studji ulterjuri fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-intensità tal-karbonju; dan għandu jinkuraġġixxi l-immodernizzar 
kontinwu, it-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-installazzjonijiet, l-iżvilupp ta' ġenerazzjoni 
ġdida ta' installazzjonijiet ibbażati fuq gassifikazzjoni u fuq il-produzzjoni parallela 
ta' elettriku u kimika u żvilupp ulterjuri ta' metodu ekonomiku għall-ksib u l-ħażna 
tal-karbonju relatat mal-faħam, il-gass u ż-żejt; jinsisti li sa l-2020 għandu jkun hemm 
jiffunzjonaw għaxar impjanti ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira fl-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 298
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien medja u fit-tul l-
irwol importanti tal-fjuwils fossili għas-sigurtà ta' provvista u jitlobha tagħmel aktar 
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studji fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-intensità tal-karbonju tagħhom u biex tinkoraġġixxi 
aktar żvilupp ta' metodu aktar ekonomiku għall-ksib u l-ħażna tal-karbonju relatat 
mal-faħam, il-gass u ż-żejt, u jinsisti li sa l-2020 għandu jkun hemm jiffunzjonaw 
għaxar impjanti ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira fl-UE;

Or. it

Emenda mressqa minn Aldo Patriciello

Emenda 299
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi fuq medda ta' żmien fit-tul medja l-irwol 
importanti tal-fjuwils fossili għas-sigurtà ta' provvista u jitlobha tagħmel aktar studji 
fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-intensità tal-karbonju tagħhom u biex tinkoraġġixxi aktar 
żvilupp ta' metodu aktar ekonomiku għall-ksib u l-ħażna tal-karbonju relatat mal-
faħam, il-gass u ż-żejt, u jinsisti li sa l-2020 għandu jkun hemm jiffunzjonaw għaxar 
impjanti ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira fl-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 300
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu l-importanza 
soċjoekonomika ta' sorsi ta' l-enerġija lokali u indiġeni fl-UE u biex jinkuraġġixxu 
l-iżvilupp tagħhom bħala mezzi biex jikkontribwixxu għas-sigurtà tal-provvista ta' l-
enerġija fl-Ewropa;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 301
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jippromwovu miżuri biex inaqqsu l-
proporzjon ta' enerġija bbażata fuq fossili u l-konsum ta' l-enerġija; iħeġġeġ li l-
politika futura ta' l-enerġija tkun mgħammra b'strumenti effettivi sabiex tiġi 
promossa l-bidla għall-enerġija li tiġġedded, pereżempju billi jinħolqu 
dispożizzjonijiet leġiżlattivi u tingħata prijorità lill-enerġija li tiġġedded; 



PE 378.878v01-00 94/124 AM\634125MT.doc

MT

Or. de

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 302
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' attenzjoni mogħtija fil-Green Paper għat-tnaqqis 
tad-dipendenza fuq iż-żejt, meta l-prodotti tal-petroleum għadhom l-aktar sors 
primarju ta' enerġija importanti fl-UE, u fejn l-UE hija kważi kompletament 
dipendenti fuq l-importazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 303
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' attenzjoni mogħtija fil-Green Paper għat-tnaqqis 
tad-dipendenza fuq iż-żejt, meta l-prodotti tal-petroleum għadhom l-aktar sors 
primarju ta' enerġija importanti fl-UE, u fejn l-UE hija kważi kompletament 
dipendenti fuq l-importazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 304
Paragrafu 16

imħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Emenda 305
Paragrafu 16

imħassar
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Or. en

Emenda mressqa minn Ján Hudacký

Emenda 306
Paragrafu 16

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkonsidra mill-ġdid in-netwerks ta' l-enerġija 
Transewropej, li għandhom jiżguraw li l-produtturi ta' l-enerġija u s-sorsi ta' l-
enerġija kollha jkollhom aċċess ġust għall-grilji ta' enerġija Ewropej sabiex is-sigurtà 
ta' l-enerġija tiġi żgurata għall-pajjiżi kollha, prinċipalment għal dawk li jiddependu 
ħafna fuq l-importazzjoni ta' enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 307
Paragrafu 16

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta n-netwerks ta' l-enerġija Transewropej 
bħala pass importanti lejn swieq dejjem aktar integrati u biex jiġi żgurat aċċess ġust 
u non-diskriminatorju ta' l-utenti kollha tan-netwerk għall-grilji ta' enerġija, inkluża 
l-integrazzjoni fi grilja Ewropea ta' impjanti barra mill-kosta għall-enerġija mir-riħ 
(tħassir);

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 308
Paragrafu 16

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta n-netwerks ta' l-enerġija Transewropej 
bħala pass importanti lejn swieq dejjem aktar integrati u biex jiġi żgurat aċċess ġust 
u non-diskriminatorju ta' l-utenti kollha tan-netwerk għall-grilji ta' enerġija, inkluża 
l-integrazzjoni ta' impjanti barra mill-kosta għall-enerġija mir-riħ (tħassir);

Or. en



PE 378.878v01-00 96/124 AM\634125MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 309
Sottotitolu (ġdid) u l-paragrafu 16

Netwerks

16. Jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal il-pjan prijoritarju ta' interkonnessjoni, filwaqt li 
tqis id-deċiżjoni aġġornata reċentement li tistipula l-linji gwida għan-netwerks ta' l-
enerġija Transewropej, mingħajr ma jiġu traskurati l-infrastruttura għall-
ilqugħ/għar-rigassifikazzjoni ta' gass naturali fi stat likwidu u l-faċilitajiet ta' 
ħażna; jaħseb li installazzjonijiet barra mill-kosta għall-enerġija mir-riħ għandhom 
jiġu integrati l-ewwel f'grilja reġjonali u fl-aħħar f'netwerk Transewropew ta' l-
enerġija;

Or. fr

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 310
Paragrafu 16

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiddisinja mill-ġdid in-netwerks ta' l-enerġija 
Transewropej, li għandhom jiżguraw li sorsi ta' enerġija li jiġġeddu jkollhom aċċess 
ta' prijorità għall-grilji ta' enerġija; jaħseb li installazzjonijiet barra mill-kosta għall-
enerġija mir-riħ għandhom jiġu integrati l-ewwel f'grilja reġjonali u fl-aħħar f'netwerk 
Transewropew ta' l-enerġija;

Or. de

Emenda mressqa minn Alyn Smith

Emenda 311
Paragrafu 16

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiddisinja mill-ġdid in-netwerks ta' l-enerġija 
Transewropej, li għandhom jiżguraw li sorsi ta' enerġija li jiġġeddu jkollhom aċċess 
ġust għall-grilji ta' enerġija; jaħseb li installazzjonijiet barra mill-kosta għall-enerġija 
mir-riħ, inklużi dawk li jinsabu f'zoni periferiċi u remoti, għandhom jiġu integrati l-
ewwel f'grilja reġjonali u fl-aħħar f'netwerk Transewropew ta' l-enerġija;

Or. en
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Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 312
Paragrafu 16 a (ġdid)

16a. Jitlob sabiex il-maniġers ta' netwerks għat-trażmissjoni ta' l-enerġija jaħdmu 
b'koordinazzjoni eqreb, minħabba li huma l-ħoloq fil-katina operattivi li 
jiġġarantixxu fluss b'saħħtu tal-kummerċ ta' l-enerġija, u s-sigurtà f'dan il-
kummerċ; jemmen li kieku kellu jitwaqqaf ċentru għal netwerks ta' l-enerġija 
Ewropew, jista' jiġi stipulat kodiċi ta' netwerks Ewropew bil-ħsieb li jiġu 
armonizzati l-istandards ta' netwerks fl-Istati Membri;

Or. fr

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 313
Paragrafu 16 a (ġdid)

16a. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħti konsiderazzjoni speċjali għall-iżvilupp ta' enerġiji 
bbażati fuq il-baħar li jiġġeddu (mir-riħ barra mill-kosta, mill-mewġ, mit-tifrigħ tal-
baħar) b'mod partikulari fil-Baħar Nordiku, fil-Baħar Baltiku, fil-Baħar Irlandiż u 
fil-Mediterran u l-iżvilupp ta' l-enerġija mix-xemx, b'mod partikulari fir-reġjun tal-
Mediterran sabiex jiġi żgurat li dawn ir-riżorsi jkunu fil-pjan tat-triq dwar sorsi ta' 
l-enerġija li jiġġeddu u jiġu żviluppati b'mod mgħaġġel;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Avril Doyle, Nicole 
Fontaine, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
Buzek, Angelika Niebler

Emenda 314
Paragrafu 17

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Emenda 315
Paragrafu 17

imħassar
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Or. en

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 316
Paragrafu 17

17. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti interpretazzjoni aktar flessibbli ta' dak li huwa 
ta' ġid għall-pubbliku bħala riżultat tal-liġijiet ambjentali ta' l-UE fejn żviluppi fl-
enerġija jistgħu jwasslu għall-iffrankar ta' karbonju, pereżempju fl-iżvilupp ta' 
proġetti kbar ta' enerġija mill-ilma;

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 317
Paragrafu 17 a (ġdid)

17a. L-UE għandha tinkuraġġixxi teknoloġiji tal-fjuwils fossili u għandha tevita miżuri 
motivati politikament. L-għan l-aktar importanti huwa li jitneħħew kompletament il-
ħsibijiet ambjentali assoċjati tradizzjonalment ma' l-użu tal-faħam għall-
ġenerazzjoni ta' l-elettriku;

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Christian Ehler

Emenda 318
Paragrafu 18

18. Iwissi kontra d-diskriminazzjoni kontra forom idividwali ta' l-enerġija li jirriżultaw 
fi tnaqqis tal-provvista regolat mill-Istat; jinnota l-impatt negattiv ta' azzjoni bħal 
din fuq is-sigurtà tal-provvista, il-prezzijiet ta' l-enerġija u l-kompetittività;

Or. de

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 319
Paragrafu 18

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex teżamina l-kwistjoni ta' l-iżvilupp ta' enerġija 
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nukleari fl-Istati Membri, filwaqt li tqis kemm il-benefiċċji ta' dik it-teknoloġija 
(volatilità baxxa ta' spejjeż ta' produzzjoni u mingħajr l-ebda emmissjoni ta' CO2 ) u 
kif ukoll ir-riskji marbuta ma' l-eżistenza ta' impjanti nukleari (fallimenti u rimi ta' 
l-iskart);

Or. pl

Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 320
Paragrafu 18

18. Ifakkar li l-enerġija nukleari tibqa' element importanti fit-'taħlita ta' l-enerġija' tal-
Komunità, u jinnota s-sinifikanza enormi tagħha f'dak li għandu x'jaqsam mal-
kisba tal-miri ta' Kyoto;

Or. de

Emenda mressqa minn Esko Seppänen

Emenda 321
Paragrafu 18

18. Jikkunsidra li kull Stat Membru għandu dritt unilaterali skond il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tiegħu li jipprojbixxi l-importazzjoni ta' skart nukleari u ta' fjuwil 
nukleari użat għar-rimi finali;

Or. fi

Emenda mressqa minn Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Emenda 322
Paragrafu 18

18. Ifakkar li fir-riżoluzzjonitiegħu dwar l-Istrateġija  ta' Liżbona, il-Parlament 
Ewropew irrikonoxxa "l-irwol attwali fiż-żamma tas-sigurtà tal-provvista ta' l-
elettriku li għandha l-enerġija nukleari, li tikkostitwixxi parti sinifikanti tat-taħlita 
ta' l-enerġija u huwa stmat li tevita 312 miljun tunellata ta' emmissjonijiet ta' CO2
kull sena, jiġifieri, 7% ta' l-emmissjonijiet totali ta' gassijiet b'effett serra fl-UE";

Or. en
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 323
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' mhux sikura, perikoluża, għalja u ineffiċjenti u li 
kwalunkwe deċiżjoni dwar l-iżvilupp tagħha tibqa' r-responsabilità ta' l-Istati Membri;

Or. en

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 324
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' qasam kontroversjali u huwa ta' l-opinjoni li
għandhom jiġu assigurati livell għoli u uniformi ta' protezzjoni, kompetizzjoni ġusta 
u l-internalizzazzjoni ta' spejjeż esterni;

Or. de

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Jerzy Buzek, Nicole Fontaine, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Angelika Niebler

Emenda 325
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' qasam kontroversjali li kwalunkwe deċiżjoni dwar 
l-iżvilupp tagħha tibqa' r-responsabilità ta' l-Istati Membri; huwa konxju mill-fatt li l-
enerġija nukleari tiġbor persentaġġ ta' 32% ta' l-ammont totali tal-konsum ta' l-
elettriku fl-UE; għalhekk jilob għal appoġġ ta' dan is-sors ta' enerġija sabiex ma 
titkomplix is-sitwazzjoni prekarja tas-sigurtà tal-provvista u tal-pożizzjoni 
kompetittiva ta' l-Ewropa; jinnota li l-uranju huwa importat prinċipalment minn 
ekonomiji stabbli politikament; jargumenta li minħabba r-riżorsi li jdumu għal 
perjodu medju ta' żmien, il-prezz baxx biex jinkiseb u jinħaraq u l-possibiltà li jiġi 
sfruttat għal snin, mhu se jkun hemm l-ebda żieda sinifikanti fil-prezz fis-snin li 
ġejjin; jinnota li bis-saħħa ta' l-użu ta' l-enerġija nukleari hemm prevenzjoni dinjija 
kull sena ta' 700 miljun tunnellata ta' emmissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, ċifra 
li hija daqs l-emmissjonijiet tal-karozzi kollha ta' l-UE;

Or. en
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Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 326
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' qasam kontroversjali li kwalunkwe deċiżjoni dwar 
l-iżvilupp tagħha tibqa' r-responsabilità ta' l-Istati Membri; huwa konxju mill-fatt li l-
enerġija nukleari tiġbor persentaġġ ta' 32% ta' l-ammont totali tal-konsum ta' l-
elettriku fl-UE; għalhekk jilob għal appoġġ ta' dan is-sors ta' enerġija sabiex ma 
titkomplix is-sitwazzjoni prekarja tas-sigurtà tal-provvista u tal-pożizzjoni 
kompetittiva ta' l-Ewropa; jinnota li l-uranju huwa importat prinċipalment minn 
ekonomiji stabbli politikament; jargumenta li minħabba r-riżorsi li jdumu għal 
perjodu medju ta' żmien, il-prezz baxx biex jinkiseb u jinħaraq u l-possibiltà jiġi 
sfruttat għal snin, mhu se jkun hemm l-ebda żieda sinifikanti fil-prezz fis-snin li 
ġejjin; jinnota li bis-saħħa ta' l-użu ta' l-enerġija nukleari hemm prevenzjoni dinjija 
kull sena ta' 700 miljun tunnellata ta' emmissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, ċifra 
li hija daqs l-emmissjonijiet tal-karozzi kollha ta' l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 327
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' parti mit-taħlita ta' l-enerġija ta' l-UE u jfakkar li 
fir-Riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-kontribut fil-Kunsill tar-Rebbiegħa 2006 
b'relazzjoni għall-Istrateġija ta' Liżbona u dwar is-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija 
fl-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew irrikonoxxa l-irwol attwali li għandha l-
enerġija nukleari fiż-żamma tas-sigurtà tal-provvista ta' l-elettriku bħala parti mit-
taħlita ta' enerġija u bħala mod kif jiġu evitati emmissjonijiet tas-CO2;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 328
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' qasam kontroversjali li kwalunkwe deċiżjoni dwar 
l-iżvilupp tagħha tibqa' r-responsabilità ta' l-Istati Membri; madankolla, jisħaq dwar 
ir-riskji ambjentali u ekonomiċi assoċjati ma' din it-tekonoloġija, u jinnota l-fatt li 
inċidenti jista' jkollhom konsegweni tanskonfinali serji fuq perjodu ta' żmien twil; 
jitlob lill-Istati Membri biex jindirizzaw din il-problema b'mod responsabbli u biex 
jieħdu deċiżjonijiet li ma jinvolvux riskji ta' sigurtà fuq perjodu ta' żmien twil li 
jkunu moħbija jew inkalkulabbli; 
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Or. de

Emenda mressqa minn András Gyürk

Emenda 329
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' qasam kontroversjali li kwalunkwe deċiżjoni dwar 
l-iżvilupp tagħha tibqa' r-responsabilità ta' l-Istati Membri; fl-istess ħin jirrikonoxxi li 
d-deċiżjonijiet ta' l-Istati Membri dwar l-enerġija nukleari se jkollhom effett serju 
fuq id-determinazzjoni ta' l-objettivi tal-politika għall-enerġija ta' l-Unjoni 
Ewropea, u għal din ir-raġuni huwa neċessarju li tingħata attenzjoni lis-suġġett fuq 
livell Komunitarju b'referenza partikulari għall-importanza ta' riċerka u żvilupp 
biex jiġi promoss l-użu sikur ta' l-enerġija nukleari;

Or. hu

Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis

Emenda 330
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li enerġija nukleari sikura bħala għażla fit-taħlita ta' l-enerġija u kif ukoll
kwalunkwe deċiżjoni dwar l-iżvilupp tagħha se tibqa' responsabiltà ta' l-Istati Membri;

Or. en

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 331
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' qasam kontroversjali li ma jsolvix il-problema ta' 
provvista ta' enerġija sostenibbli minħabba li jkompli jżid aktar mistoqsijiet fil-
qasam ta' impatt ambjentali, sigurtà u l-ispiża għar-rimi ta' skart radjuattiv; jinnota 
li kwalunkwe deċiżjoni dwar l-iżvilupp tagħha se tibqa' responsabiltà ta' l-Istati 
Membri

Or. it
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Emenda mressqa minn Esko Seppänen

Emenda 332
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' qasam kontroversjali li kwalunkwe deċiżjoni biex 
tiġi awtorizzata se tibqa' r-responsabilità ta' l-Istati Membri;

Or. fi

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro u Herbert Reul

Emenda 333
Paragrafu 18

18. Jaċċetta li l-enerġija nukleari tibqa' qasam kontroversjali li kwalunkwe deċiżjoni dwar 
l-iżvilupp tagħha se tibqa' r-responsabilità ta' l-Istati Membri; madankollu huwa 
konxju li l-enerġija nukleari tibqa' parti essenzjali minn kwalunkwe taħlita ta' l-
enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jerzy Buzek, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Emenda 334
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiffissa objettivi ambizzjuzi imma realistiċi sabiex 
it-teknoloġiji ta' l-enerġija li jipproduċu emmissjonijiet ta' CO2 baxxi ħafna jew ma 
jipproduċux dawn l-emmissjonijiet u dawk newtri f'termini ta' CO2 ikopru 60% tad-
domanda Europea għall-elettriku sa l-2020, bħala appoġġ ta' l-objettivi Ewropej fil-
qasam tal-klima u tas-sigurtà tal-provvista; jissuġġerixxi li l-UE bħala komunità ta' 
stati industrijalizzati għonja hima impenjata għall-kawża li timbotta 'l quddiem ir-
riċerka fil-qasam ta' l-enerġija nukleari, sabiex ir-riżultati tar-riċerki jkunu jistgħu 
jgħaddu għand pajjiżi terzi u għalhekk jiġu minimizzati r-riskji għal kull ħaġa 
ħajja;

Or. en
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Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 335
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiffissa objettivi ambizzjuzi imma realistiċi sabiex 
it-teknoloġiji ta' l-enerġija li jipproduċu emmissjonijiet ta' CO2 baxxi ħafna jew ma 
jipproduċux dawn l-emmissjonijiet u dawk newtri f'termini ta' CO2 ikopru 60% tad-
domanda Europea għall-elettriku sa l-2020, bħala appoġġ ta' l-objettivi Ewropej fil-
qasam tal-klima u tas-sigurtà tal-provvista; jissuġġerixxi li l-UE bħala komunità ta' 
stati industrijalizzati għonja hija impenjata għall-kawża li timbotta 'l quddiem ir-
riċerka fil-qasam ta' l-enerġija nukleari, sabiex ir-riżultati tar-riċerki jkunu jistgħu 
jgħaddu għand pajjiżi terzi u għalhekk jiġu minimizzati r-riskji għal kull ħaġa 
ħajja;

Or. en

Emenda mressqa minn Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Emenda 336
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Barra minn hekk, fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar is-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija 
fl-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew irrikonoxxa "li l-enerġija nukleari hija 
parti mid-dibattitu politiku dwar it-taħlita ta' l-enerġija; jirrikonoxxi l-irwol li l-
enerġija nukleari għandha f'xi Stati Membri fiż-żamma tas-sigurtà tal-provvista ta' 
l-elettriku bħala parti mit-taħlita ta' l-enerġija u bħala mod kif jiġu evitati l-
emmissjonijiet tas-CO2";

Or. en

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 337
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Il-faħam se jibqa' jkollu rwol importanti fis-settur futur tal-ġenerazzjoni ta' l-
enerġija ta' l-Ewropa. Il-faħam huwa riżorsa fuq tul ta' żmien twil sikura u bi prezz 
li jista' jintlaħaq b'numru konsiderevoli ta' riżervi indiġeni fl-UE, u joffri 
opportunitajiet sostanzjali ta' manifattura u impjieg. Madankollu, huwa ta' 
importanza kbira li l-impjanti attwali u tal-futur li jaħdmu bil-faħam ikunu 
magħmmra bl-aktar mekkaniżmi ta' tindif moderni sabiex tiżdied l-effiċjenza u biex 
jitrażżnu l-emissjonijiet li jagħmlu l-ħsara u kemm jista' jkun mgħalajr jiġu 
mgħammra b'teknoloġija għall-ksib u l-ħażna tal-karbonju;
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Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 338
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jenfasizza s-sinifikat u r-responsabiltà marbutin ma' politika dwar l-enerġija ta' l-
UE sostenibbli f'termini ta' relazzjonijiet esterni; jirrifjuta ċ-ċaqliq kollu li jista' 
jipprova jfittex li jsolvi problemi ta' l-enerġija permezz ta' mezzi militari; huwa ta' l-
opinjoni li l-politika dwar l-enerġija għandha tkun diretta mhux biss biex ma tħallix 
li jinqala' kwalunkwe kunflitt internament, iżda anki biex tikkontribwixxi 
f'relazzjonijiet esterni għall-prevenzjoni effettiva ta' kunflitti u gwerer dwar l-
enerġija; kontribuzzjoni possibbli tista' tkun li jiġi esportat għarfien dwar il-
possibiltajiet u l-użu ta' forom ta' enerġija li jiġġeddu;  

Or. de

Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 339
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jenfasizza li deċiżjoni minn Stat Membru wieħed dwar it-taħlita ta' l-enerġija tiegħu 
taffettwa s-sigurtà ta' provvista ta' l-enerġija ta' Stat Membru ieħor, u għalhekk 
għandha tkun suġġetta għal konsiderazzjoni bir-reqqa;

Or. de

Emenda mressqa minn András Gyürk

Emenda 340
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li, minħabba l-livell għoli ta' dipendenza ta' l-Unjoni 
Ewropea fuq l-importazzjonijiet, huwa ta' importanza partikulari li tiżdied id-
diversità tal-pajjiżi ta' l-oriġini u r-rotot ta' transitu;

Or. hu
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 341
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Huwa konxju mill-fatt li l-enerġija nukleari tiġbor persentaġġ ta' 2 sa 3% tal-
konsumazzjoni finali globali ta' l-enerġija u anqas minn 7% fil-25 pajjiż ta' l-UE; 
barra minn hekk jirrikonoxxi li kważi nofs l-elettriku fil-25 pajjiż ta' l-UE huwa 
ġenerat minn pajjiż wieħed biss, jiġifieri Franza; għalhekk jitlob biex jieqaf l-
appoġġ dirett u indirett ta' din l-enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 342
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jirrikonoxxi li deċiżjonijiet dwar l-għamla tat-taħlita ta' l-enerġija għandhom iqisu 
ċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali speċifiċi; għalhekk, jikkunsidra li l-promozzjoni 
ta' l-enerġiji li jiġġeddu għandha tkun indirizzata lejn il-kundizzjonijiet ġeografiċi, 
klimatiċi u ekonomiċi rilevanti;

Or. de

Emenda mressqa minn Esko Seppänen

Emenda 343
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jikkunsidra li l-involviment ta' l-Unjoni fil-proġett internazzjonali ta' riċerka dwar 
l-enerġija tal-fużjoni u kontribuzzjoni biex jiġi finanzjat il-proġett ITER huma 
qasam li fih għandhom jiġu indirizzati investimenti taħt is-seba' programm ta' qafas 
għar-riċerka;

Or. fi

Emenda mressqa minn Nicole Fontaine

Emenda 344
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. jirrikonoxxi l-importanza li jiġi preservat l-irwol ewlieni ta' l-Unjoni Ewropea bħala 
mexxejja ta' l-industrija nukleari filwaqt li jitfaċċaw kompetituri b'saħħithom fir-
reġjuni differenti tad-dinja;
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Or. en

Emenda mressqa minn Nicole Fontaine

Emenda 345
Paragrafu 18 b (ġdid)

18a. jirrikonoxxi l-importanza li jiġi preservat l-irwol ewlieni ta' l-Unjoni Ewropea bħala 
mexxejja ta' l-industrija nukleari filwaqt li jitfaċċaw kompetituri b'saħħithom fir-
reġjuni differenti tad-dinja;

Or. en

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 346
Paragrafu 18 b (ġdid)

18b. Huwa ta' l-opinjoni li barra l-benefiċċju ambjentali, l-effiċjenza ekonomika 
għandha wkoll tkun fattur determinanti fil-promozzjoni ta' l-enerġiji li jiġġeddu, 
sabiex il-piż finanzjarju fuq l-utent finali jkun jista' jiġi minimizzat;

Or. de

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 347
Paragrafu 18 b (ġdid)

18b. Jirrikonoxxi li huwa impossibbli li wieħed jifred l-użi ta' l-enerġija nukleari għal 
skop militari minn dawk għal skop ċivili;

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 348
Paragrafu 18 c (ġdid)

18c. Għalhekk jirrifjuta l-enerġija nukleari bħala soluzzjoni għas-sigurtà tal-provvista 
ta' l-enerġija, għall-kompetittività u l-ħarsien ambjentali;

Or. en
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 349
Paragrafu 18 d (ġdid)

18d. Jinnota bi tħassib li l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea fl-2004 biex tadotta 
Rakkomandazzjoni fl-2005 dwar l-organizzazzjoni effettiva ta' fondi għal żarmar 
nukleari, sabiex jitnaqqsu r-riskji ta' sikurezza u biex jitnaqqsu d-distorsjonijiet tas-
suq, għadu ma twettaqx, u għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tispjega d-dawmien 
tagħha u biex twettaq l-impenn tagħha kemm jista' jkun malgħajr u mhux aktar 
tard minn l-aħħar ta' din is-sena;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 350
Paragrafu 19

imħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 351
Paragrafu 19

19. Huwa favur it-twaqqif ta' sistema internazzjonali għal reazzjoni ta' emerġenza 
bbażata fuq solidarjetà fost l-Istati Membri u li tistipula l-kapaċitajiet ta' ħażna 
minimi;

Or. pl

Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 352
Paragrafu 19

19. Jemmen li dibattitu strutturat dwar il-mekkaniżmi ta' kif l-UE se titkellem b'vuċi 
waħda ma' pajjiżi terzi se jżid il-kapaċità ta' l-UE biex tinnegozja ma' pajjiżi terzi li 
jipproduċu u jikkonsmaw l-enerġija; jitlob lill-Kummsssjoni u lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw l-investiment fl-Unjoni Eeropea, u l-akkwist ta' sehem minn dan is-suq, 
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minn ditti minn pajjiżi li jipproduċu l-enerġija biss bil-kundizzjoni ta' reċiproċità, 
jiġifjieri sigurtà ta' investiment f'dawk il-pajjiżi;

Or. de

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 353
Paragrafu 19

19. Jemmen li dibattitu strutturat dwar il-mekkaniżmi ta' kif l-UE se titkellem b'vuċi 
waħda ma' pajjiżi terzi se jżid il-kapaċità ta' l-UE biex tinnegozja ma' pajjiżi terzi li 
jipproduċu u jikkonsmaw l-enerġija; (tħassir)

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro

Emenda 354
Paragrafu 19

19. Jemmen li dibattitu strutturat dwar il-mekkaniżmi ta' kif l-UE se titkellem b'vuċi 
waħda ma' pajjiżi terzi se jżid il-kapaċità ta' l-UE biex tinnegozja ma' pajjiżi terzi li 
jipproduċu u jikkonsmaw l-enerġija; (tħassir)

Or. en

Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis

Emenda 355
Paragrafu 19

19. Jemmen li l-pożizzjoni komuni ta' l-UE fid-djalogi ma' (tħassir) pajjiżi terzi se żżid
il-kapaċità ta' l-UE li tinnegozja ma' pajjiżi li jipproduċu u jikkonsumaw l-enerġija u li 
negozjati bħal dawn għandhom jinkludu Rappreżentant Għoli għal kwistjonijiet ta' 
enerġija;

Or. en
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Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis(ara l-
emenda 344 ta' qabel), Anne Laperrouze (ara l-emenda 349)

Emenda 356
Paragrafu 19

19. Jemmen li l-pożizzjoni komuni ta' l-UE fid-djalogi ma' pajjiżi terzi se ssaħħaħ il-
kapaċità ta' l-UE li tinnegozja ma' pajjiżi li jipproduċu u jikkonsumaw l-enerġija u li 
negozjati bħal dawn għandhom jinkludu Rappreżentant Għoli għal kwistjonijiet ta' 
enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Andres Tarand

Emenda 357
Paragrafu 19

19. Jitlob lill-UE biex tikkunsidra l-adozzjoni ta' Att Uniku Ewropew dwar l-Enerġija, li 
jemenda t-Trattati attwali, li fost affarijiet oħra jkun jagħti lill-Kummissjoni setgħat 
ta' notifika, eżenzjoni u projbizzjoni fis-settur ta' l-enerġija, li jkun jeħtieġ notifika 
ta' kuntratti ta' l-enerġija 'l fuq minn ċertu limitu lill-Kummissjoni, bil-
Kummissjoni bil-poter li tapprova, timponi kundizzjonijet jew tipprojbixxi fuq il-bażi 
ta' sigurtà ta' l-enerġija; jemmen li dibattitu strutturat dwar il-mekkaniżmi dwar kif l-
UE se titkellem b'leħen wieħed lil pajjiżi terzi se jsaħħaħ il-kapaċità ta' l-UE li 
tinnegozja ma' pajjiżi li jipproduċu u jikkonsumaw l-enerġija u li negozjati bħal dawn 
għandhom jinkludu Rappreżentant Għoli għal kwistjonijiet ta' enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Nicole Fontaine u Dominique Vlasto

Emenda 358
Paragrafu 19

19. Jemmen li dibattitu strutturat dwar il-mekkaniżmi dwar kif l-UE se titkellem b'leħen 
wieħed lil pajjiżi terzi se jsaħħaħ il-kapaċità ta' l-UE li tinnegozja ma' pajjiżi li 
jipproduċu u jikkonsumaw l-enerġija u li negozjati bħal dawn għandhom jinkludu 
Rappreżentant Għoli għal kwistjonijiet ta' enerġija, li għandu jaħdem f'koperazzjoni mill-
qrib mar-Rappreżentant Għoli ta' l-UE għas-CFSP; u mal-Kummissarju responsabbli 
għall-enerġija;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 359
Paragrafu 19

19. Jemmen li dibattitu strutturat dwar il-mekkaniżmi dwar kif l-UE għandha titkellem 
b'leħen wieħed lil pajjiżi terzi għandu jsaħħaħ il-kapaċità ta' l-UE li tinnegozja ma' 
pajjiżi li jipproduċu u jikkonsumaw l-enerġija u li negozjati bħal dawn għandhom 
jinkludu Rappreżentant Għoli għal kwistjonijiet ta' enerġija; jipproponi wkoll li tiġi 
kkunsidrata l-idea li jitwaqqaf skambju waħdieni għax-xiri ta' l-enerġija minn 
barra;

Or. it

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 360
Paragrafu 19

19. Jemmen li dibattitu strutturat dwar il-mekkaniżmi dwar kif l-UE għandha titkellem 
b'leħen wieħed lil pajjiżi terzi għandu jsaħħaħ il-kapaċità ta' l-UE li tinnegozja ma' 
pajjiżi li jipproduċu u jikkonsumaw l-enerġija u li negozjati bħal dawn għandhom 
jinkludu Rappreżentant Għoli għal kwistjonijiet ta' enerġijau għandhom ikunu bbażati 
fuq sistema ta' immpjanar għall-enerġija fuq perjodu ta' żmien twil;

Or. fr

Emenda mressqa minn Mechtild Rothe

Emenda 361
Paragrafu 19 a (ġdid)

19a. Jesiġi li s-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija u l-bidla fil-klima jsiru parti integrali 
mid-diskussjonijiet rilevanti kollha ta' l-UE dwar politika barranija, ta' sigurtà, ta' 
żvilupp u ta' kummerċ u jesiġi li l-ftehimiet kummerċjali u internazzjonali ta' l-EU 
l-ġodda kollha jkollhom sezzjoni dwar l-enerġija.

Or. en

Emenda mressqa minn Andres Tarand

Emenda 362
Paragrafu 19 a (ġdid)

19a. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jistabbilixxu fuq il-livell ta' l-UE skambju 
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ta' informazzjoni għal kuntratti ta' gass sostantivi u l-bejgħ ta' infrastruttura ta' l-
enerġija, sabiex l-Istati Membri jkunu konxji mill-pożizzjoni kuntrattata, u l-
Kummissjoni tkun tista' tkejjel l-iskopertura tas-sigurtà ta' l-enerġija totali fost il-
pajjiżi ta' l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 363
Paragrafu 20 a (ġdid)

20a. Jemmen li strateġija mmirata lejn interdipendenza ogħla bejn il-fornituri ta' l-
enerġija u d-distributuri ta' l-enerġija tipprovdi ekonomija globalizzata b'qafas 
politiku u ekonomiku aktar stabbli minn dinja fejn kull parteċipant ekonomiku 
rilevanti jipprova jikseb indipendenza ta' l-enerġija; għaldaqstant iħeġġeġ lill-UE 
biex tfassal strateġija li tikkombina t-trasferiment ta' l-aqwa teknoloġiji disponibbli 
mal-ħolqien ta' qafas internazzjonali stabbli għall-investimenti, ibbażat fuq regoli, li 
jagħmel użu minn istituzzjonijiet eżistenti bħad-WTO u l-ftehimiet ekonomiċi 
bilaterali;

Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 364
Paragrafu 20 a (ġdid)

20a. Jenfasizza li l-UE u l-istati membri tagħha għandhom jiżguraw li r-relazzjonijiet 
diplomatiċ, ta' għajnuna u kummerċjali tagħhom ma' pajjiżi li jfornu l-enerġija 
jippromwovu trasparenza fiskali, governanza tajba, u l-irwol tas-soċjetà ċivili bħala 
sorveljanza fuq l-immaniġġjar tad-dħul iġġenerat mill-enerġija, permezz ta' oqfsa 
bħall-Inizjattiva għat-Trasparenza ta' l-Industriji Estrattivi u l-Iskema tar-
Responsabbilità Soċjali Korporattiva; 

Or. en

Emenda mressqa minn Richard Howitt

Emenda 365
Paragrafu 20 a (ġdid)

20a. Jikkundanna lill-Istati Membri li tkellmu ħafna dwar il-koordinament tal-politika 
dwar l-enerġija ta' l-UE iżda li wara komplew jew ħallew kumpaniji fil-pajjiżi 



AM\634125MT.doc 113/124 PE 378.878v01-00

MT

tagħhom ikomplu joperaw b'mod bilaterali ma' pajjiżi terzi, mingħajr ma jinfurmaw 
membri oħra ta' l-UE bl-intenzjonijiet tagħhom u b'hekk idgħajfu l-kapaċità ta' 
negozjar ta' l-UE.

Or. en

Emenda mressqa minn Hannes Swoboda u Jan Marinus Wiersma

Emenda 366
Paragrafu 20 a (ġdid)

20a. Jitlob lill-Kummissjoni biex tifformola bħala għan ewlieni tal-politika esterna dwar 
l-enerġija ta' l-UE t-tnaqqis tad-dipendenza ta' fjuwils fossili li ġejjin minn ftit 
fornituri kbar u għad-diversifikazzjoni tas-sorsi ta' l-enerġija, u jqis li għal dan il-
għan għandu jiġi ppreżentat pjan lill-Parlament u lill-Kunsill fuq perjodu ta' żmien 
fit-tul b'dati indikattivi . 

Or. en

Emenda mressqa minn Mechtild Rothe

Emenda 367
Paragrafu 20 a (ġdid)

20a. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex ipoġġu aktar piż fuq l-enerġiji li jiġġeddu 
u l-effiċjenza ta' l-enerġija bħala prijorità orizzontali fil-koperazzjoni Mediterranja 
u ta' żvilupp; f'koperazzjoni mal-pajjiżi msieħba l-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
strateġija għall-isfruttar tal-potenzjal enormi ta' enerġiji li jiġġeddu, u b'hekk 
tagħmel kontribuzzjoni kruċjali għall-ġlieda kontra l-faqar u d-dipendenza ta' l-
enerġija fuq importazzjoni ta' enerġija bbażata fuq fossili;

Or. de

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Claude Turmes

Emenda 368
Paragrafu 20 b (ġdid)

20b. Iħeġġeġ lill-UE biex ma tnassasx il-profil għoli tagħha ta' drittijiet tal-bniedem fl-
isforz għall-aċċess għal sorsi ta' l-enerġija u biex tiżgura li d-drittijiet tal-bniedem 
ikunu promossi aħjar f'dak li għandu x'jaqsam ma' attivitajiet ta' l-enerġija billi 
jitwaqqfu standards ta' l-UE għal Responsabiltà Soċjali Korporattiva f'dak il-qasam 
kemm fuq livell ta' UE u kif ukoll fuq livell tan-NU;
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Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 369
Paragrafu 20 b (ġdid)

20b. Jenfasizza li forma ġdida ta' djalogu u koperazzjoni politiċi fost il-pajjiżi 
konsumaturi saret indispensabbli, speċjalment ma' l-Istati Uniti, maċ-Ċina u mal-
Ġappun; jinnota li djalogu simili bejn pajjiżi konsumaturi u produtturi ewlenin sar 
ukoll neċessarju sabiex jiġi żviluppat approċċ globali għall-enerġija.  Dawn il-forom 
ġodda ta' djalogi dwar l-enerġija globali għandhom jimmiraw biex jagħmlu s-swieq 
ta' l-enerġija globali stabbli u trasparenti, u fl-istess ħin jipprovdu spinta kontinwa 
favur sorsi ta' l-enerġija nodfa u effiċjenza ta' l-enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Hannes Swoboda u Jan Marinus Wiersma

Emenda 370
Paragrafu 20 b (ġdid)

20b. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jorjentaw mill-ġdid u jestendu n-
Netwerks Transewropej għall-iskop ta' diversifikazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Richard Howitt

Emenda 371
Paragrafu 20 b (ġdid)

20b. Jinkuraġġixxi d-djalogi eżistenti li għandhom l-għan li jiżguraw sħubiji u ftehimiet 
ta' koperazzjoni dwar l-enerġija solidi fuq perjodu ta' żmien twil speċjalment ma' 
pajjiżi li jesportaw l-enerġija barra l-bżonn għal effiċjenza ta' l-enerġija. L-UE 
għandha żżid id-diversifikazzjoni tal-provvisti u r-rotot ta' transitu tagħha għaż-żejt 
u l-gass bħala parti attiva tal-Politika għall-Viċinanzi ta' l-UE;

Or. en
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Emenda mressqa minn Richard Howitt

Emenda 372
Paragrafu 20 c (ġdid)

20c. Jinnota li djalogu simili bejn pajjiżi konsumaturi u produtturi ewlenin sar ukoll 
neċessarju sabiex jiġi żviluppat approċċ globali għall-enerġija. Dawn il-forom 
ġodda ta' djalogi dwar l-enerġija globali għandhom jimmiraw biex jagħmlu s-swieq 
ta' l-enerġija globali stabbli u trasparenti u fl-istess ħin jipprovdu spinta kontinwa 
favur sorsi ta' l-enerġija nodfa u effiċjenza ta' l-enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Sahra Wagenknecht

Emenda 373
Paragrafu 21

imħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij u Herbert Reul

Emenda 374
Paragrafu 21

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu bl-iktar serjetà l-periklu reali 
ta' defiċit fil-provvisti tal-gass mir-Russja wara l-2010 minħabba n-nuqqas ta' 
investiment, it-tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku tar-Russja; 
jinsisti li l-Istati Membri jagħmluha ċara li t-tip ta' investiment meħtieġ x'aktarx mhux 
se jsir mingħajr ma jkun hemm iktar sigurtà għall-investimenti (tħassir). L-UE 
għandha tirrikonoxxi li: mhux se jsiru investimenti mingħajr kuntratti fuq perjodu 
ta' żmien twil, il-Protokoll dwar it-Transitu tal-Karta ta' l-Enerġija ma jistax jiġi 
impost fuq ir-Russja u f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-aċċess ta' parti terza, s-sitema 
attwali ta' eċċezzjonijiet regulatorji għandha ssir in-norma sabiex tiġi żgurata 
provvista biżżejjed ta' gass għall-UE fil-futur;

Or. en
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Emenda mressqa minn Vincenzo Lavarra

Emenda 375
Paragrafu 21

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu bl-iktar serjetà l-kwistjoni 
ta' saħħa tas-suq żbilanċjata ma' fornituri esterni u l-periklu reali ta' defiċit fil-
provvisti tal-gass mir-Russja wara l-2010 minħabba n-nuqqas ta' investiment, it-
tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku tar-Russja; jinsisti li l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni jippromwovu qafas stabbli u favorevoli għall-investimenti 
filwaqt li tiġi żgurata implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 2003/55/KE, u 
jipparteċipaw b'mod attiv f'inizjattivi internazzjonali bħat-Trattat tal-Karta dwar l-
Enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Emenda 376
Paragrafu 21

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu bl-iktar serjetà l-periklu reali 
ta' defiċit fil-provvisti tal-gass mir-Russja wara l-2010 minħabba fost affarijiet oħra
n-nuqqas ta' investiment, it-tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku 
tar-Russja; jinsisti li l-Istati Membri jagħmluha ċara li t-tip ta' investimenti meħtieġa 
huma aktar probabbli li jseħħu b'livell ogħla ta' sigurtà għall-investituri (tħassir), 
pereżempju billi jiġu inklużi l-iffirmar tal-Protokol dwar it-Transitu u l-inklużjoni 
tal-prinċipji tat-Trattat tal-Karta dwar l-Enerġija - li huma intenzjonati biex jiġu 
negozjati fil-qafas tal-PCA mar-Russja - fir-relazzjonijiet dwar l-enerġija esterni ta' 
l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul 
Rübig, Jerzy Buzek

Emenda 377
Paragrafu 21

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu bl-iktar serjetà l-periklu reali 
ta' defiċit fil-provvisti tal-gass mir-Russja wara l-2010 minħabba n-nuqqas ta' 
investiment, it-tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku tar-Russja; 
jinsisti li l-Istati Membri jagħmluha ċara li t-tip ta' investiment meħtieġ x'aktarx mhux 
se jsir mingħajr ma jkun hemm iktar sigurtà għall-investimenti, li tkun garantita biss 
bir-ratifikazzjoni tat-Trattat tal-Karta ta' l-Enerġija li huwa pedament importanti; 
jirrealizza li r-relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi fornituri għandhom ikunu bbażati 
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fuq il-prinċipju ta' reċiproċità; jinsisti li s-suq intern ta' l-UE għandu jkun kawt 
meta jiġi biex jilqa' kumpaniji kważi monopolistiċi li jkunu għadhom ma ġewx 
mifrudin; 

Or. en

Emenda mressqa minn Gunnar Hökmark

Emenda 378
Paragrafu 21

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu bl-iktar serjetà l-periklu reali 
ta' defiċit fil-provvisti tal-gass mir-Russja wara l-2010 minħabba nuqqas ta' 
investiment, it-tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku tar-Russja;  
jinsisti li l-Istati Membri, jagħmluha ċara li t-tip ta' investiment meħtieġ x'aktarx mhux 
se jsir mingħajr ma jkun hemm iktar sigurtà għall-investimenti, li tkun garantita biss 
bir-ratifikazzjoni tat-Trattat tal-Karta ta' l-Enerġija; jinsisti li l-istati membri u l-
Unjoni fid-diskussjonijiet relatati ma' l-enerġija tagħha mar-Russja, jitolbu li r-
Russja tirratifika u tirrispetta immedjatament it-Trattat tal-Karta ta' l-Enerġija 
(ECT), li huwa strumentali biex jiġi żgurat investiment barrani futur ferm meħtieġ 
fl-infrastruttura ta' l-enerġija tar-Russja, u b'hekk jiġi assigurat il-bżonn ta' 
enerġija futur ta' l-Ewropa.   

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 379
Paragrafu 21

21. Jesiġi li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu bl-iktar serjetà l-periklu reali ta' 
defiċit fil-provvisti tal-gass mir-Russja post-2010 minħabba n-nuqqas ta' investiment, 
it-tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku tar-Russja; Jinsisti li l-Istati 
Membri jenfasizzaw li dak it-tip ta' investiment meħtieġ x'aktarx mhux se jseħħ 
mingħajr ma jkun sigurtà aħjar għall-investimenti, u mingħajr ma jiġi żgurat aċċess 
ta' parti terza għall-infrastruttura, li (tħassir) r-ratifikazzjoni tat-Trattat tal-Karta ta' 
l-Enerġija jippromwovi; 

Or. en
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Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 380
Paragrafu 21

21. Jesiġi li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu bl-iktar serjetà l-periklu reali ta' 
defiċit fil-provvisti tal-gass mir-Russja post-2010 minħabba n-nuqqas ta' investiment, 
it-tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku tar-Russja; Jinsisti li l-Istati 
Membri jenfasizzaw li dak it-tip ta' investiment meħtieġ x'aktarx mhux se jseħħ 
mingħajr ma jkun sigurtà aħjar għall-investimenti, u mingħajr ma jiġi żgurat aċċess 
ta' parti terza għall-infrastruttura, li (tħassir) r-ratifikazzjoni tat-Trattat tal-Karta ta' 
l-Enerġija jippromwovi; 

Or. en

Emenda mressqa minn Andres Tarand

Emenda 381
Paragrafu 21

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu bl-iktar serjetà l-periklu reali 
ta' defiċit fil-provvisti tal-gass mir-Russja wara l-2010 minħabba n-nuqqas ta' 
investiment, it-tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku tar-Russja; 
jinsisti li l-Istati Membri, jagħmluha ċara li t-tip ta' investiment meħtieġ x'aktarx mhux 
se jsir mingħajr ma jkun hemm iktar sigurtà għall-investimenti, li tkun garantita biss 
bir-ratifikazzjoni u l-implimentazzjoni tat-Trattat tal-Karta ta' l-Enerġija u l-Protokolli 
tiegħu;

Or. en

Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis

Emenda 382
Paragrafu 21

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu bl-iktar serjetà l-periklu reali 
ta' defiċit fil-provvisti tal-gass mir-Russja wara l-2010 minħabba n-nuqqas ta'
investiment, it-tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku tar-Russja;
jinsisti li l-Istati Membri jagħmluha ċara li t-tip ta' investiment meħtieġ x'aktarx mhux 
se jsir mingħajr ma jkun hemm iktar sigurtà għall-investimenti, li tkun garantita biss 
bir-ratifikazzjoni tat-Trattat tal-Karta ta' l-Enerġija u l-iffirmar sussegwenti tal-
Protokol ta' Transitu tiegħu;

Or. en
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Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 383
Paragrafu 21

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu bl-iktar serjetà l-periklu reali 
ta' defiċit fil-provvisti tal-gass mir-Russja wara l-2010 minħabba n-nuqqas ta' 
investiment, it-tnixxija eċċessiva u l-ħela ta' enerġija fis-suq domestiku tar-Russja; 
jinsisti li l-Istati Membri jagħmluha ċara li t-tip ta' investiment meħtieġ x'aktarx mhux 
se jsir mingħajr ma jkun hemm iktar sigurtà għall-investimenti, li tkun garantita biss 
bir-ratifikazzjoni tat-Trattat tal-Karta ta' l-Enerġija Ewropew;

Or. pl

Emenda mressqa minn Glenys Kinnock

Emenda 384
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jitlob li l-Kummissjoni u l-Kunsill jirrikonoxxu li hemm 2 biljun persuna fid-dinja 
mingħajr aċċess għal servizzi ta' l-enerġija bażiċi u li l-UE għandha tfassal 
direzzjoni ta' politika biex ittaffi din il-pożizzjoni u tikseb l-Għanijiet tal-Millennju 
għall-Iżvilupp;

Or. en

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, 
Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan Brezina, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy 
Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Emenda 385
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ma tiffokax biss fuq koperazzjoni eqreb mar-Russja 
iżda wkoll ma' pajjiżi oħra li jesportaw l-enerġija fil-pajjiżi tas-CIS u ta' l-OPEC; 
jilqa' l-iżvilupp maħsub ta' komunità ta' l-enerġija madwar l-Ewropa; jitlob lill-
Kummissjoni biex testendi l-koperazzjoni ma' pajjiżi li jikkonsmaw l-enerġija 
ewlenin pereżempju l-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-Indja; 

Or. en
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij 

Emenda 386
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ma tiffokax biss fuq koperazzjoni eqreb mar-Russja 
iżda wkoll ma' pajjiżi oħra li jesportaw l-enerġija fil-pajjiżi tas-CIS u ta' l-OPEC; 
jilqa' l-iżvilupp maħsub ta' komunità ta' l-enerġija madwar l-Ewropa; jitlob lill-
Kummissjoni biex testendi l-koperazzjoni ma' pajjiżi li jikkonsmaw l-enerġija 
ewlenin pereżempju l-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-Indja; 

Or. en

Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis 

Emenda 387
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jitlob lill-Kummissjoni biex tanalizza u tindirizza l-kwistjoni ta' fallimenti tekniċi 
f'pajjiżi terzi, li jaffetwaw provvisti transkonfinali għall-Istati Membri ta' l-UE, bħal 
fil-każ tat-tfixkil tal-provvista taż-żejt mil-linji tal-pajpijiet Druzhba;

Or. en

Emenda mressqa minn Andres Tarand 

Emenda 388
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jenfasizza l-bżonn li tinbena diversità addizzjonali fis-suq tal-gass ta' l-UE billi 
wieħed jipprova jsib modijiet biex jiġu żgurati provvisti ta' l-enerġija akbar 
direttament minn produtturi fl-Asja Ċentrali jiġifieri l-Każakistan, l-Ażerbajġan, it-
Turkmenistan u l-Użbekistan; jitlob lill-Kummissjoni biex tuża b'mod urġenti s-
setgħat ta' kompetizzjoni tagħha biex tindirizza d-deċiżjoni ta' Gazprom biex tagħlaq 
l-aċċess għal-linja ta' pajpijiet tagħha għall-produtturi ta' l-Asja Ċentrali li setgħu 
joffru gass irħas fl-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna 

Emenda 389
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jirrikonoxxi li ftehimiet ta' shubiji u koperazzjoni għandhom ikunu ta' benefiċċju 
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reċiproku, speċjalment ma' dawk il-pajjiżi fornituri li magħhom hemm 
interdipendenza ċara u b'saħħitha, speċjalment ir-Russja u l-Alġerija; jemmen li l-
ftehimiet għandhom jgħinu biex jinħolqu oqfsa regolaroji miftuħa f'pajjiżi fornituri, 
u b'hekk jitħeġġu l-investimenti kbar neċessarji fl-infrastrutturi ta' l-isfruttament u 
tat-trasport biex jiġu żgurati provvisti fuq perjodu ta' żmien twil, iżda wkoll biex 
jintużaw bħala opportunità biex tiġi stabbilita koperazzjoni fil-qasam ta' l-enerġiji li 
jiġġeddu u biex jiġu promossi attivitajiet ta' effiċjenza u ffrankar ta' l-enerġija fuq 
livell internazzjonali;

Or. en

Emenda mressqa minn Hannes Swoboda u Jan Marinus Wiersma

Emenda 390
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni li relazzjonijiet ġusti, trasparenti u imparzjali 
bejn l-UE u r-Russja għandhom ikunu parti integrali mill-ftehima ta' sħubija u 
koperazzjoni l-ġdida sabiex tiġi garantita interdipendenza għall-benefiċċju 
reċiproku tagħhom; din il-ftehima għandha tinkludi mekkaniżmu, bħal dawk fid-
WTO, biex tittieħed deċiżjoni f'tilwimiet li jikkonċernaw lill-UE u lir-Russja u/jew 
lill-investituri individwali.

Or.en

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 391
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jemmen li l-UE għandha r-responsabiltà li tiżviluppa mal-pajjiżi rilevanti 
soluzzjonijiet ta' l-enerġija deċentralizzati li huma adattati għal zoni rurali;

Or.en

Emenda mressqa minn Joan Calabuig Rull

Emenda 392
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jinnota li Stati Membri inkuraġġew politiki ta' liberalizzazzjoni tas-suq ta' l-
enerġija b'modijiet differenti u li wieħed jista' jinnota d-differenzi fl-oqfsa 
regolatorji tagħhom;
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Or.es

Emenda mressqa minn András Gyürk

Emenda 393
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-fatt li sabiex tiżdied is-sigurtà tal-
provvista, għandha tappoġġja l-implimentazzjoni ta' proġetti li jżidu d-diversità tal-
pajjiżi ta' l-oriġini u r-rotot ta' transitu (pereżempju, il-bini tal-linja tal-pajpijiet tal-
gass Nabucco);

Or.hu

Emenda mressqa minn Richard Howitt

Emenda 394
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jinsisti li tiġi żviluppata strateġija għal koperazzjoni ulterjuri mar-Russja fuq 
kwisjonijiet ta' l-enerġija. Ir-reċiproċità u t-trasparenza huma prinċipji 
fundamentali, li għandhom jiggwidaw ir-relazzjoni tagħna, u l-UE għandha tinsisti 
fuq ir-ratifikazzjoni mir-Russja tal-Karta tat-Trattat dwar l-Enerġija u l-Protokoll 
ta' Transitu, u għandha tqiegħed enfasi akbar fuq l-implimentazzjoni tad-
dikjarazzjoni tal-G8 f'San Pietruburgu dwar il-prinċipji tas-Sigurtà Globali fir-
relazzjoni ta' l-UE mar-Russja. L-Istati Membri għandhom jagħmlu pressjoni fuq 
kumpaniji li ma jikkonkludu l-ebda ftehima ulterjuri ma' fornituri esterni u l-anqas 
ma għandhom jagħtu aċċess jew permess biex jinxtraw swieq "downstream" fl-UE 
sakemm il-ftehimiet ta' hawn fuq ma jiġux ratifikati. Jitlob li l-Kunsill ta' Sħubija 
Permanenti dwar l-Enerġija jiġi żviluppat aktar fil-każ tar-Russja;

Or.en

Emenda mressqa minn Norbert Glante

Emenda 395
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jitlob lill-Kummissjoni bħala kwistjoni ta' urġenza, biex tiffoka mhux biss fuq 
koperazzjoni eqreb mar-Russja, iżda biex iżżid ukoll il-koperazzjoni ma' esportaturi 
ta' l-enerġija oħrajn, u b'mod partikulari l-pajjiżi ta' l-OPEC; jilqa' l-iżvilupp 
ippjanat ta' komunità ta' l-enerġija madwar l-UE; jitlob lill-Kummissjoni biex 
testendi l-koperazzjoni ma' pajjiżi oħrajn li jikkonsmaw l-enerġija, pereżempju l-
Istati Uniti, l-Indja jew iċ-Ċina; 
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Or.de

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna

Emenda 396
Paragrafu 21 b (ġdid)

21b. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri biex jinnegozjaw kuntratti ta' xiri u forniment ta' 
enerġija fuq perjodu ta' żmien twil mal-pajjiżi fornituri bħala mezzi biex 
jikkontribwixxu għas-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija fl-Ewropa;

Or.en

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 397
Paragrafu 21 b (ġdid)

21b. Jitlob lill-Kummissjoni biex tapprova u tippromwovi l-Inizjattiva ta' Trasparenza ta' 
l-Industrija ta' l-Estrazzjoni u tiżviluppa strateġija biex tpoġġi fuq quddiem il-
prinċipji ta' l-Inizjattiva ta' Trasparenza ta' l-Industrija ta' l-Estrazzjoni u l-Iskema 
tar-Responsabbilità Soċjali Korporattiva fil-ftehimiet ma' pajjiżi terzi;
dispożizzjonijiet speċifiċi f'dawn il-ftehimiet għandhom jappoġġjaw l-irwol tas-
soċjetà ċivili f'dawn il-pajjiżi bħala organizzazzjoni indipendenti ta' sorveljanza ta' 
l-immaniġġjar tad-dħul mill-enerġija;

Or.en

Emenda mressqa minn Richard Howitt

Emenda 398
Paragrafu 21 b (ġdid)

21b. Jitlob biex jittieħdu passi sabiex jiġi żgurat li l-Komunità Pan-Ewropea ta' l-
Enerġija (PEEC) tiġi żviluppata aktar permezz ta' l-involviment ta' l-espansjoni tat-
Trattat tal-Komunità dwar l-Enerġija biex jinkludi lit-Turkija, u billi tiġi evalwata l-
possibiltà li l-Maxrek u l-Magreb jiġu inklużi fil-PEEC;

Or.en
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Emenda mressqa minn Richard Howitt

Emenda 399
Paragrafu 21 c (ġdid)

21c. Jenfasizza li forma ġdida ta' djalogu u koperazzjoni politiċi fost il-pajjiżi 
konsumaturi saret indispensabbli, b'mod speċjali ma' l-Istati Uniti, maċ-Ċina, mal-
Ġappun, u ma' l-Indja; jinnota li djalogu simili bejn pajjiżi konsumaturi u 
produtturi ewlenin sar ukoll neċessarju sabiex jiġi żviluppat approċċ globali għall-
enerġija. Dawn il-forom ġodda ta' djalogi dwar l-enerġija globali għandhom 
jimmiraw biex jagħmlu s-swieq ta' l-enerġija globali stabbli u trasparenti, u fl-istess 
ħin jipprovdu spinta kontinwa favur sorsi ta' l-enerġija nodfa u effiċjenza ta' l-
enerġija.

Or.en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 400
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jikkunsidra li l-impatt tal-miżuri ta' l-Unjoni Ewropea jissaħħu aktar permezz ta' 
politika barranija soda li tipprova tipperswadi l-pajjiżi industrijalizzati kollha biex 
jipparteċipaw fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u billi fil-politika ta' żvilupp ta' l-
Unjoni Ewropea jiġu inklużi numru akbar ta' programmi li jippruvaw jippromwovu 
enerġija nadifa u effiċjenti;

Or.el


