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 Ideat politiċi ta’ gwida

Emenda 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emenda 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu -1 (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

-1. Ifakkar fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 
ta’ Mejju 2008 msemmija hawnfuq, u 
b’mod partikolari l-fatt li l-isforzi kollha 
għat-trażżin tal-emissjonijiet għandhom 
jimmiraw li jibqgħu taħt il-prijorità tal-
għan li jiġu limitati ż-żidiet fit-
temperatura globali għal inqas minn 2°C, 
minħabba li livell ta’ tisħin ta’ dak id-
daqs diġà jista’ jkollu impatt qawwi fuq is-
soċjetà tagħna u l-istili ta' ħajja 
individwali u kieku jinvolvi wkoll tibdil 
sinifikanti fl-ekosistemi u fir-riżorsi tal-
ilma; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar 
il-fatt li, kif indikaw bosta rapporti 
xjentifiċi riċenti, il-bidla fil-klima saret 
kemm iktar mgħaġġla kif ukoll iktar serja 
f’termini tal-effetti avversi tagħha milli 
kemm wieħed kien jaħseb qabel; 
konsegwentement, jitlob lill-Kummissjoni 
biex tosserva u tanalizza mill-qrib l-iktar 
sejbiet xjentifiċi riċenti bl-għan li tevalwa, 
b'mod partikolari, jekk il-mira ta' 2°C tal-
UE tiksibx xorta waħda l-għan li tkun 
evitata bidla fil-klima perikoluża;

Or. en

Adlib Express Watermark



PE415.349v03-00 4/21 AM\755663MT.doc

MT

Emenda 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emenda 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ea. billi s-soċjetà umana qiegħda 
taffronta sfida doppja f’termini ta’ 
theddid għas-sistema tad-dinja li 
tappoġġja l-ħajja, jiġifieri l-bidla fil-klima 
u l-isfruttament u l-qerda ta’ bosta mill-
ekosistemi l-iktar importanti; billi hemm 
ħafna interkonnessjonijiet bejn is-sistema 
tal-klima u l-ekosistemi – b’mod 
partikolari l-kapaċità ta’ qbid tal-
karbonju ta’ oċeani u ekosistemi terrestri 
– u billi l-bidla fil-klima tista’ tiġi 
indirizzata b’mod effettiv fi ħdan il-
kuntest ta’ ekosistemi sani biss,

Or. en

Emenda 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 11, 12, 13, 14, 15, 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Ifakkar b'mod partikolari fl-oġġettivi
essenzjali għall-ġlieda kontra l-bidla fil-
klima u jenfasizza l-importanza li tiġu
ffissata mira ċara fuq perjodu ta' żmien 
medju ta' tnaqqis ta' 20%-30% fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra sal-
2020, u tnaqqis fuq perjodu ta' żmien twil 
ta' 50%- 80% sal-2050, sabiex tinkiseb 
probabilità ta' 50% li tiġi ristretta ż-żieda 

2. Ifakkar b'mod partikolari fl-objettivi
essenzjali għall-ġlieda kontra l-bidla fil-
klima u jenfasizza l-importanza, skont ir-
rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-Raba' 
Rapport ta' Evalwazzjoni (AR4) tal-IPCC 
u kif imniżżel fil-pjan direzzjonali ta’ Bali,
li tiġi ffissata, għall-UE u għall-pajjiżi 
industrijalizzati l-oħra bħala grupp, mira 
fuq perjodu ta' żmien medju ta' tnaqqis ta' 
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fit-temperatura medja globali ta' 2°C fuq 
il-livelli preindustrijali;

25-40% fl-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' 
serra sal-2020, u wkoll mira ta’ tnaqqis fuq 
perjodu ta' żmien twil ta' mill-anqas 80%
sal-2050, meta mqabbla mal-1990, filwaqt 
li wieħed jiffoka fuq il-fatt li tiġi ristretta 
ż-żieda fit-temperatura medja globali għal
2°C fuq il-livelli preindustrijali u, 
għaldaqstant, li tinkiseb probabiltà ta’ 
50% li jiġi ssodisfat dan l-objettiv;

Or. en

Emenda 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, l-aħħar sentenza ta’ 328, parti minn 351 u 352, il-paragrafi oriġinali 70, 
71, 72 (ETS) u l-emenda 160 (is-CO2 mill-karozzi)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3a. Ifakkar il-pożizzjoni tiegħu tal- [data 
ta’ adozzjoni f'sessjoni plenarja] fil-qafas 
tal-proċeduri leġiżlattivi dwar "il-pakkett 
għall-klima u l-enerġija";

Or. en

Emenda 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emenda 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, l-aħħar sentenza ta’ 328, parti minn 351 u 352, il-paragrafi oriġinali 70, 
71, 72 (ETS) u l-emenda 160 (is-CO2 mill-karozzi)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Bb. billi, flimkien mal-Kunsill, qiegħed 
jeżamina proposti għal leġiżlazzjoni li 
għandha l-għan li twettaq l-impenji tal-
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UE favur il-klima;

Or. en

Emenda 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emenda 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ba. billi t-Trattat ta' Liżbona jistipula 
b’mod espliċitu, l-għanijiet u l-kompetenzi 
tal-Unjoni fil-qasam tal-bidla fil-klima u, 
jekk jiġi rratifikat, se jsaħħaħ l-irwol tal-
Unjoni Ewropea fil-promozzjoni ta’ 
żvilupp sostenibbli u l-ġlieda kontra l-
bidla fil-klima,

Or. en

Emenda 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 7 (b’mod parzjali), 8 (b’mod parzjali), 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Huwa tal-fehma li l-iżvilupp, l-
applikazzjoni u l-esportazzjoni ta' 
teknoloġiji ambjentali moderni jagħtu 
kontribut biex tiġi soddisfatta l-Istrateġija 
ta' Liżbona u biex jintlaħqu l-miri ta' Kyoto 
tal-UE u oġġettivi oħra dwar il-klima, u 
b'hekk il-miri ambjentali u t-tkabbir 
ekonomiku jkunu jistgħu jiġu realizzati;

5. Huwa tal-fehma li l-iżvilupp, l-
applikazzjoni u l-esportazzjoni ta' 
teknoloġiji ambjentali moderni jagħtu 
kontribut biex tiġi ssodisfata l-Istrateġija 
ta' Liżbona u biex jintlaħqu l-miri ta' Kyoto 
tal-UE u oġġettivi oħra dwar il-klima, u 
b'hekk il-miri ambjentali u t-tkabbir 
ekonomiku jkunu jistgħu jiġu realizzati; 
jenfasizza f’dan il-kuntest, li l-fatt li se tiġi 
indirizzata l-bidla fil-klima, se jwassal 
għal tibdil fis-soċjetà li se jgħin biex 
jinħolqu impjiegi u industriji ġodda, tiġi 
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missielta d-dipendenza fuq l-
importazzjonijiet tal-fjuwils fossili u 
jkunu pprovduti benefiċċji soċjali għaċ-
ċittadini; huwa konvint, barra minn hekk, 
li l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima tista’ 
tkun ta’ suċċess jekk iċ-ċittadini jiġu
involuti b’mod sħiħ fil-proċess u jiġu 
protetti matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni 
għal ekonomija mingħajr karbonju;

Or. en

Emenda 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423, 342

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa O

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

O. billi l-fondi disponibbli għall-miżuri ta' 
adattament fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
huma totalment insuffiċjenti u għandhom 
jiżdiedu sostanzjalment kif inhu xieraq,

O. billi kemm l-isforzi għall-mitigazzjoni
kif ukoll dawk għall-adattament huma ta' 
importanza kruċjali; billi l-pajjiżi 
industrijalizzati għandhom responsabiltà 
storika għall-bidla fil-klima; billi l-pajjiżi 
li qegħdin jiżviluppaw ftit 
ikkontribwixxew għall-bidla fil-klima iżda 
madankollu huma l-iktar milquta 
minnha; billi l-fondi disponibbli għall-
ġlieda kontra l-bidla fil-klima fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw huma insuffiċjenti u 
għandhom jiżdiedu sostanzjalment kif inhu 
xieraq,

Or. en

 Id-Dimensjoni Internazzjonali: Post-2012, ....
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Emenda 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 36, 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza li l-ftehim ġdid dwar il-bidla 
fil-klima għandu jidħol fis-seħħ taħt il-
patroċinju tan-NU u fuq il-prinċipju li 
tinqasam ir-responsabilità iżda li tkun 
differenti, filwaqt li d-dinja 
industrijalizzata tagħti kontribut ċar għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet, il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jimpenjaw ruħhom ukoll 
għall-miżuri dwar il-klima fil-limiti tal-
kapaċitajiet tagħhom;

10. Jenfasizza li l-ftehim ġdid dwar il-bidla 
fil-klima għandu jidħol fis-seħħ taħt il-
patroċinju tan-NU u fuq il-prinċipju ta'
‘responsabiltà komuni iżda differenti’,
filwaqt li d-dinja industrijalizzata għandha 
tkun hi li tibda tnaqqas l-emissjonijiet 
domestiċi tagħhom filwaqt illi l-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw jimpenjaw ruħhom ukoll, 
skont il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Bali, biex 
jieħdu azzjonijiet ta’ mitigazzjoni li huma 
xierqa f’livell nazzjonali fil-kuntest ta’ 
żvilupp sostenibbli, appoġġjati u 
awtorizzati, b’mod li jista’ jitkejjel, li jista’ 
jsir rapportar dwaru u li jista’ jiġi 
vverifikat, mit-teknoloġija, mill-
iffinanzjar u mill-bini tal-kapaċità ta’ 
pajjiżi industrijalizzati;

Or. en

Emenda 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 41, 42, 43, 44, 45

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jinkorporaw ir-rekwiżiti  
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-miżuri ta' 
adattament għall-konsegwenzi tal-bidla fil-
klima fil-programmi ta' appoġġ għall-
iżvilupp, u/jew biex jirreferu għal dawn ir-
rekwiżiti fil-proċessi ta' teħid ta'deċiżjoni

12. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jinkorporaw ir-rekwiżiti  
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-miżuri ta' 
adattament għall-konsegwenzi tal-bidla fil-
klima fil-programmi ta' appoġġ għall-
iżvilupp, u/jew biex jirreferu għal dawn ir-
rekwiżiti fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjoni
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ta' l-aġenziji internazzjonali ta' appoġġ 
għall-iżvilupp, biex b'hekk jinvolvu s-settur 
privat u l-awtoritajiet pubbliċi fil-pajjiżi u 
r-reġjuni kkonċernati permezz ta' sħubiji;

tal-aġenziji internazzjonali ta' appoġġ 
għall-iżvilupp, biex b'hekk jinvolvu s-settur 
privat, l-awtoritajiet pubbliċi u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi fil-
pajjiżi u r-reġjuni kkonċernati permezz ta' 
sħubiji; jenfasizza li r-riżorsi addizzjonali 
jeħtieġ ikunu mmobilizzati sabiex 
tingħata għajnuna lill-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw biex jaffrontaw l-isfida tal-
bidla fil-klima u li inizjattivi li joħorġu 
f’dan il-kuntest għandhom ikunu 
marbuta, b’mod formali, mal-proċess tal-
UNFCCC u l-kisba tal-Miri tal-Iżvilupp 
tal-Millennju; jilqa’ b’sodisfazzjon it-
tnedija min-naħa tal-UE, ta' Alleanza
Globali dwar il-Bidla fil-Klima (GCCA) 
biex tappoġġja l-adattament għall-bidla 
fil-klima ta’ pajjiżi foqra li qegħdin 
jiżviluppaw, li huma l-iktar vulnerabbli 
għall-bidla fil-klima, u f’dan ir-rigward, 
ifakkar fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ 
Ottubru 20081;

Or. en

 Energy

Emenda 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emenda 57

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jenfasizza li l-Ewropa teħtieġ politika 
tal-enerġija strateġika esterna li tħares 'il 
quddiem biex tiżgura livell għoli ta' 
sikurezza fil-forniment tal-enerġija 
b'konformità mal-kundizzjonijiet ta' 
sostenibilità, l-effiċjenza fir-riżorsi u n-
newtralità tal-klima, u li kwistjonijiet li 
jirrigwardaw it-trasport u l-ħżin tal-

18. Jenfasizza li l-Ewropa teħtieġ politika
komuni tal-enerġija li tħares 'il quddiem, 
kemm fl-UE kif ukoll fir-relazzjonijiet 
esterni, biex tiżgura livell għoli ta' 
sikurezza fil-forniment tal-enerġija 
b'konformità mal-kundizzjonijiet ta' 
sostenibiltà, l-effiċjenza fir-riżorsi u n-
newtralità tal-klima;

                                               
1 Testi adottati, P6_TA-PROV(2008)0491.
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enerġija taħt in-nomeklatura 
"infrastruttura tal-enerġija" għandhom 
jiġu mwieġba flimkien mal-kwistjoni tad-
disponibilità tal-enerġija;

Or. en

Emenda 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 61, 62, 71, 72, 73

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri 
tagħha biex jiżguraw:
– l-iżvilupp u l-investiment 
f’infrastruttura Ewropea għat-trasport 
tal-enerġija (inkluża l-hekk imsejħa 
supergrid) meħtieġa sabiex tiżgura 
diversità fl-UE f’termini ta’ sorsi tal-
enerġija;
– riċerka kontinwa u żvilupp ta’ proġetti 
pilota relatati mat-teknoloġija marbuta 
mal-ICT, il-produzzjoni deċentralizzata u 
żviluppi teknoloġiċi ġodda oħra;

Or. en

Emenda 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 78, 79, 80, 81

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jistieden lill-politiċi u lill-komunità 
kummerċjali biex jinvestu fl-infrastruttura, 

23. Jitlob lill-UE, lill-Istati Membri u lill-
komunità kummerċjali:
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fin-netwerks u l-grids għall-ġenerazzjoni 
tal-enerġija solari għall-produzzjoni tal-
idroġenu, u biex joffru lill-pajjiżi terzi, bis-
saħħa ta' sħubiji tal-enerġija, programmi 
għall-ħolqien tal-istituzzjonijiet meħtieġa, 
programmi infrastrutturali u ta' taħriġ għal 
esperti bbażati lokalment u aċċess għan-
netwerk għall-bżonnijiet tagħhom stess;

– biex jinvestu fl-infrastruttura, fin-
netwerks u l-grids għall-produzzjoni, it-
trasport u l-ħżin tal-enerġija solari u l-
idroġenu;
– biex joffru lill-pajjiżi terzi, bis-saħħa ta' 
sħubiji tal-enerġija, programmi għall-
ħolqien tal-istituzzjonijiet meħtieġa, 
programmi infrastrutturali u ta' taħriġ għal 
esperti bbażati lokalment u aċċess għan-
netwerk għall-bżonnijiet tagħhom stess;

Or. en

Emenda 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 87, 86, 88, 89

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jenfasizza l-potenzjal kunsiderevoli 
għall-użu tal-bijomassa għall-produzzjoni 
tal-enerġija bil-ħsieb li jonqsu l-
emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra, u 
jitlob għal strateġija Ewropea għall-
isfruttament tal-bijomassa għat-tisħin u t-
tkessiħ;

25. Jenfasizza l-potenzjal kunsiderevoli 
għall-użu tal-bijomassa sostenibbli għall-
produzzjoni tal-enerġija bil-ħsieb li jonqsu 
l-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra, u 
jitlob għal strateġija Ewropea għall-
isfruttament tal-bijomassa sostenibbli
għall-produzzjoni tal-elettriku u l-gass, it-
tisħin u t-tkessiħ;

Or. en

 Bijofjuwils
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Emenda 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 107, 108, 109

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jinnota li l-produzzjoni ta' bijofjuwils 
hija parzjalment responsabbi għall-
prezzijiet ogħla ta' l-ikel, iżda li jekk jiġu 
abbandunati l-bijofjuwils la tiġi solvuta l-
problema tal-ġuħ fid-dinja u lanqas il-
kwistjoni tal-mobilità kompatibbli mal-
klima;

29. Jinnota li ċerti tipi ta’ bijofjuwils tal-
produzzjoni jista’ jkollhom impatt fuq il-
prezzijiet tal-ikel, tnaqqis fil-bijodiversità 
u tneħħija ta' siġar fil-foresti, u jinnota fl-
istess ħin li l-produzzjoni tal-bijofjuwils 
għandha tkun waħda responsabbli u 
permezz ta’ proċess sostenibbli li jista' jiġi
ivverifikat;

Or. en

Emenda 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 113, 111, 112 (b'mod parzjali)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jipproponi li l-Kummissjoni tirrevedi l-
kunċett ta' kwota fissa għall-bijofjuwils u 
minflok tiżviluppa xenarji flessibbli li 
jikkunsidraw mhux biss il-ħtieġa dejjem 
tiżdied mad-dinja kollha ta' art agrikola 
għall-ikel u l-għalf iżda wkoll il-kwistjoni 
tal-bżonn tal-importazzjoni meħtieġa ta' 
bijofjuwils fl-UE, bil-ħsieb li jiġu 
soddisfatti l-ħtiġijiet tal-mobilità 
individwali u t-trasport tal-merkanzija fil-
ġejjieni;

30. Jipproponi li l-Kummissjoni tirrevedi l-
kunċett ta' kwota għall-bijofjuwils u
tiżviluppa politiki flessibbli li jikkunsidraw 
in-natura kumplessa tal-produzzjoni tal-
bijofjuwils, inklużi l-emissjonijiet ta’ effett 
ta’ serra taċ-ċiklu tal-ħajja u l-
evalwazzjoni tal-effetti indiretti rilevanti 
kollha;

Or. en
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Emenda 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 86, 114, 115

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Iqis essenzjali li pajjiżi li qed 
jiżviluppaw ikunu involuti fi strateġija fuq 
perjodu ta' żmien twil għall-iżvilupp u l-
produzzjoni tal-bijofjuwils, sabiex tiġi 
ezaminata l-possibilità tal-ippjanar 
ekonomiku tagħhom u l-kapaċità li jġibu 
profitt, biex tingħata tweġiba għall-
kwistjoni tas-sostenibilità ambjentali 
tagħhom u mhux l-inqas biex ikunu 
possibbli żiluppi soċjali u żjidiet fid-dħul 
għal żmien twil;

31. Iqis essenzjali li pajjiżi li qed 
jiżviluppaw ikunu involuti fi strateġija fuq 
perjodu ta' żmien twil għall-iżvilupp u l-
produzzjoni tal-bijofjuwils, sabiex tiġi 
eżaminata l-possibiltà tal-ippjanar 
ekonomiku tagħhom u l-kapaċità li jġibu 
profitt, biex ikunu żgurati d-disponibiltà u 
l-produzzjoni tal-ikel, biex tingħata 
tweġiba għall-kwistjoni tas-sostenibiltà
ambjentali tagħhom u mhux l-inqas biex 
ikunu possibbli żviluppi soċjali u żidiet fid-
dħul għal żmien twil, u wkoll biex ikun
żgurat li l-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
jingħataw it-taħriġ meħtieġ sabiex ikunu 
f’qagħda li jissodisfaw il-kriterji ta’ 
sostenibiltà tal-UE;

Or. en

 Effiċjenza fl-Enerġija

Emenda 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 119, 120, 121, 122, 123

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' 
tikkunsidra n-natura mhux obbligatorja 
tal-mira ta' 20% għall-effiċjenza tal-
enerġija sal-2020 u jekk ikun hemm bżonn 

33. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi 
mira obbligatorja ta’ 20% f’effiċjenza tal-
enerġija sal-2020 u żżid mal-proposta, miri 
konkreti temporanji ta’ tnaqqis;
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tipproponi lill-Kunsill li din il-mira ssir 
obbligatorja;

Or. en

Emenda 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 134 u 138 (b’mod parzjali)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 39

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

39. Jitlob lill-awtoritajiet lokali u l-
assoċjazzjonijiet professjonali kompetenti
fl-Istati Membri biex jistabbilixxu il-
kriterju ta' effiċjenza ta' l-enerġija għall-
bini ġdid bħala gwida għall-periti u 
inġiniera tal-kostruzzjoni, fejn regolamenti 
tal-bini għall-effiċjenza ta' l-enerġija ta' 
bini ġdid ikun l-ewwel pass possibbli f'din 
id-direzzjoni;

39. Jitlob lill-awtoritajiet lokali u l-
assoċjazzjonijiet professjonali rilevanti fl-
Istati Membri biex jistabbilixxu l-kriterji, 
il-linji ta' gwida u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali jew id-deċiżjonijiet 
amministrattivi ta' effiċjenza tal-enerġija 
għal bini ġdid bħala gwida għal periti u 
inġiniera tal-kostruzzjoni, flimkien ma’ 
regolamenti tal-bini għall-effiċjenza tal-
enerġija ta' bini ġdid u għal xogħlijiet 
maġġuri ta’ rinnovament;

Or. en

Emenda 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 138, 143, 336, 376, 463, 452

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 39 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

39a. Jenfasizza l-ħtieġa li l-kriterji minimi 
ta’ effiċjenza tal-enerġija jiġu inklużi 
f’politika komprensiva ta’ akkwisti 
pubbliċi għall-bini pubbliku, u servizzi 
fuq livelli nazzjonali, reġjonali u lokali, 
bħala mezz kif tiġi promossa l-
innovazzjoni f’teknoloġiji ġodda u jiġi 
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żgurat l-aċċess tagħhom fis-suq;

Or. en
 Mobiltà u loġistika

Emenda 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 163, 164, 165

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 51

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

51. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien u l-
estensjoni tan-netwerks Tranżewropej u 
jitlob li jitlestew il-proġetti ta' prijorità 
kemm jista' jkun malajr, peress li dawn 
huma kruċjalu għal-loġistika tat-trasport 
tal-merkanzija u politika Ewropea 
sostenibbli tat-trasport;

51. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien u l-
estensjoni fi ħdan l-UE, kif ukoll fil-pajjiżi 
tal-viċinat, tan-netwerks Tranżewropej tat-
Transport (TEN-T) u jitlob li jitlestew il-
proġetti ta' prijorità, b’mod partikolari 
dawk li l-inqas li jagħmlu ħsara lill-
ambjent, kemm jista' jkun malajr, peress li 
dawn huma kruċjali għal-loġistika tat-
trasport tal-merkanzija u politika Ewropea 
sostenibbli tat-trasport;

Or. en

 Biedja u tkabbir ta’ annimali

Emenda 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Emenda ta’ kompromess li tibdle l-emendi 247, 248, 249

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 84a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

84a. Jirrikonoxxi li l-kultivazzjoni taċ-
ċereali u tas-soja bħala għalf għall-
annimali hija responsabbli għal ammont 
kunsiderevoli ta' emissjonijiet ta' gassijiet 
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b'effett serra; ifakkar ir-rapport li jismu 
"Livestock’s Long Shadow" maħruġ mill-
Organizzazzjoni għall-Ikel u l-Agrikultura 
tan-NU f'Novembru 2006, li jgħid l-
industrija tat-trobbija tal-annimali hija 
responsabbli għal 18% tal-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett serra fid-dinja; iqis li 
l-qalba minn produzzjoni intensiva tal-
industrija tat-trobbija tal-annimali għal 
sistemi sostenibbli estensivi għandha tiġi 
inkoraġġita, filwaqt li l-konsum totali tal-
laħam għandu jitnaqqas, b'mod 
partikolari fil-pajjiżi industrijalizzati;

Or. en

Emenda 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 251, 252, 253

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 85

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

85. Jitlob għar-reviżjoni tar-razzjonijiet tal-
għalf fir-rigward tal-produzzjoni tal-ħalib u 
l-laħam, u fejn ikun meħtieġ jiġi mtejjeb, 
bil-ħsieb li jinkiseb tnaqqis fil-formazzjoni 
tal-metan fil-kirxa (rumen) tar-ruminanti 
mingħajr ma tiġi limitata l-produttività;

85. Jitlob għar-reviżjoni tar-razzjonijiet tal-
għalf fir-rigward tal-produzzjoni tal-ħalib u 
l-laħam, u fejn ikun meħtieġ jiġi mtejjeb, 
bil-għan li jinkiseb tnaqqis fil-formazzjoni 
tal-metan fil-kirxa (rumen) tar-ruminanti;
jitlob li kwalunkwe miżura dwar għalf u 
trobbija fil-qasam tal-annimali tiġi 
suġġetta għal evalwazzjoni tal-impatt fuq 
is-saħħa u l-benesseri tal-annimali u biex 
miżuri bħal dawn ma jiġux introdotti jekk 
ikollhom effetti negattivi fuq l-annimali 
kkonċernati;

Or. en
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 Protezzjoni tal-ħamrija

Emenda 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 271, 273

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 95

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

95. Jitlob lill-Istati Membri biex ifasslu 
politika ta' protezzjoni tal-ħamrija b'metodi 
xierqa ta' trattament tal-ħamrija, filwaqt li 
jikkunsidraw l-importanza tas-sustanzi 
organiċi fil-ħamrija għall-fertilità tiegħu, il-
kapaċità li jżomm l-ilma u li jiffunzjona 
bħala tal-karbonju;

95. Jitlob lill-Istati Membri biex ifasslu 
politika ta' protezzjoni tal-ħamrija b'metodi 
xierqa ta' trattament tal-ħamrija, filwaqt li 
jikkunsidraw l-importanza tas-sustanzi 
organiċi fil-ħamrija għall-fertilità tagħha, 
il-kapaċità li żżomm l-ilma u li tiffunzjona 
bħala bir tal-karbonju, u jikkunsidraw il-
possibilitajiet tal-użu tal-biochar;

                                                                                                                                             
                                                                                                                                             Or. en

 Saħħa

Emenda 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 315, 317

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 116

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

116. Jinnota li miżuri possibbli jistgħu 
jinkludu l-kapaċità li wieħed ikun 
ippreparat biex jilqa' għad-diżastri naturali, 
is-servizzi pubbliċi tas-saħħa u l-ippjanar 
ta' emerġenza, appoġġ għall-miżuri favur 
il-promozzjoni tas-saħħa fis-setturi kollha, 
u miżuri biex tiżdied il-kuxjenza, b'mod 
partikolari l-informazzjoni pubblika dwar
tipi ġodda ta' perikli għas-saħħa, twissijiet 
u pariri speċifiċi biex tiġi evitata l-
espożizzjoni;

116. Jinnota li miżuri possibbli jistgħu 
jinkludu l-ġbir u l-evalwazzjoni tad-dejta 
rilevanti dwar l-effetti tal-bidla fil-klima 
fuq is-saħħa tal-bniedem, titjib fil-kapaċità 
li wieħed ikun ippreparat biex jilqa' għad-
diżastri naturali, is-servizzi pubbliċi tas-
saħħa u l-ippjanar ta' emerġenza, appoġġ 
għall-miżuri favur il-promozzjoni tas-saħħa 
fis-setturi kollha, u miżuri biex tiżdied il-
kuxjenza, b'mod partikolari l-informazzjoni 
pubblika dwar tipi ġodda ta' perikli għas-
saħħa, twissijiet u pariri speċifiċi biex tiġi 
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evitata l-espożizzjoni, b’referenza speċjali 
għall-mard li jinġarr mill-insetti u l-mewġ 
ta’ sħana;

Or. en

Emenda 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 305, 306, 522, 523, 525, 526

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa CA

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

CA. billi ħafna mill-effetti tal-bidla fil-
klima fuq is-saħħa jistgħu jiġu mrażżna 
billi jiġu ppjanati u msaħħa s-sitemi tas-
saħħa, u b'miżuri xierqa ta' prevenzjoni,

CA. billi ħafna mill-effetti tal-bidla fil-
klima fuq is-saħħa, kif rapportat ngħidu 
aħna mid-WHO, jistgħu jiġu mrażżna billi 
jiġu ppjanati u msaħħa s-sistemi tas-saħħa 
b'miżuri xierqa ta' prevenzjoni,
b’attenzjoni partikolari għat-tixrid ta’ 
mard tropikali, u permezz ta’ kampanji ta’ 
informazzjoni pubbliċi li jindirizzaw 
b’mod speċifiku l-gruppi vulnerabbli 
bħalma huma n-nisa tqal, it-trabi tat-
twelid, it-tfal u l-anzjani,

Or. en

 Teknoloġiji avvanzati

Emenda 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 331, 333, 351

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 125
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

125. Jitlob għall-ħolqien ta' Fond Ewropew 
għall-Klima jew fondi korrispondenti fl-
Istati Membri, li jiġi ffinanzjat mid-dħul li 
jkollhom l-irkantijiet ETS, u jqis dan bħala 
mod kif jinħoloq stokk ta' kapital biex tiġi 
ffinanzjata politika futura tal-klima, meta 
jiġi meqjus li jeżistu limiti dwar kemm 
wieħed jista' jippjana issa għall-miżuri 
individwali ta' dik il-politika u l-
investiment li jkunu jeħtieġu;

125. Jitlob għall-ħolqien ta' Fond Ewropew 
għall-Klima u/jew fondi korrispondenti fl-
Istati Membri, u jqis dan bħala mod kif 
jinħoloq stokk ta' kapital biex tiġi 
ffinanzjata politika futura tal-klima, meta 
jiġi meqjus li jeżistu limiti dwar kemm 
wieħed jista' jippjana issa għall-miżuri 
individwali ta' dik il-politika u l-
investiment u s-solidarjetà li jkunu 
jeħtieġu;

Or. en

 2050 - Il-Ġejjieni jibda llum

Emenda 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 370, 371

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 146a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

146a. Jitlob li tiġi implimentata aġenda 
għall-azzjoni favur il-ġlieda kontra l-bidla 
fil-klima għall-perjodu 2009-2014, kif ġej:
(a) fuq livell ta’ UE, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom:
– imexxu diskussjionijiet fuq livelli lokali 
u globali dwar azzjonijiet li għandhom 
jittieħdu għall-ġlieda kontra l-bidla fil-
klima,
– jiżviluppaw, jiffinanzjaw u jintroduċu 
supergrid madwar l-Ewropa kollha li jkun 
aċċessibbli għal kull forma ta’ fornitur 
tal-enerġija,
– jippromwovu infrastruttura tat-trasport 
li tkun effiċjenti f’termini ta’ ffinanzjar u 
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sostenibbli sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-karbonju, li tinkludi t-teknoloġiji tal-
idroġenu u linji ferrovjarji ta’ veloċità,
– jiżviluppaw strateġiji ta’ komunikazzjoni 
ġodda sabiex jedukaw liċ-ċittadini u 
jipprovdulhom inċentivi biex inaqqsu l-
emissjonijiet mingħajr spejjeż żejda, 
pereżempju, billi titħejja informazzjoni 
dwar il-kontenut ta’ karbonju fi prodotti u 
servizzi,
– jiżviluppaw stumenti leġiżlattivi adattati 
biex jinkoraġġixxu lis-setturi industrijali 
kollha biex ikunu minn ta' quddiem fil-
ġlieda kontra l-bidla fil-klima, u jibdew 
billi jitolbu trasparenza dwar l-
emissjonijiet tal-karbonju,
– jistabbilixxu rabtiet b’saħħithom bejn l-
aġenda tal-politika ta’ Liżbona, l-aġenda 
soċjali u l-politiki dwar il-bidla fil-klima;
(b) fuq livelli lokali u reġjonali, 
għandhom jitniedu promozzjoni u skambji 
tal-aħjar prattiki b’mod partikolari dwar:
– il-miżuri tal-effiċjenza tal-enerġija 
għall-ġlieda kontra l-faqar tal-enerġija, 
bl-għan li jintlaħqu miri ta’ rendiment b’ 
użu ta’ enerġija netta ta’ żero f'bini 
privat, kummerċjali u pubbliku,
– ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid tal-iskart, 
pereżempju billi jiġu żviluppati 
infrastrutturi għal zoni minfejn isir il-
ġbir,
– l-iżvilupp ta’ infrastrutturi għal karozzi 
tal-passiġġieri b’emissjonijiet baxxi, li 
jkunu jagħmlu użu minn enerġija li 
tiġġedded, kif ukoll l-introduzzjoni ta' 
inċentivi għall-iżvilupp ta' vetturi li 
jkollhom livell ta’ emissjonijiet ta’ żero 
għat-trasport pubbliku,
– il-promozzjoni ta’ mobiltà iktar 
sostenibbli fil-bliet u z-zoni rurali,
– l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta’ 
miżuri ta’ adattament għall-bidla fil-
klima;
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Or. en

Emenda 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm 
Emenda ta’ kompromess li tibdel l-emendi 389, 390 u l-Premessa oriġinali A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-konservazzjoni tal-ħolqien hija 
dmir li jimxi minn ġenerazzjoni għall-oħra,

A. billi l-konservazzjoni tan-natura u tal-
umanità hija dmir li jimxi minn 
ġenerazzjoni għall-oħra,

Or. en
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