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Emenda 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) In-nuqqas ta’ sigurtà fis-settur tal-
enerġija, speċjalment fir-rigward tal-
provvista tal-gass, qiegħed ikollu impatt 
negattiv dejjem jiżdied fuq l-iżvilupp 
ekonomiku u finanzjarju tal-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Is-sitwazzjoni attwali tal-iżvilupp tan-
netwerk tal-pajplajn tal-gass intra-
Komunitarju ma tippermettix provvista 
tajba u adegwata għall-Istati Membri 
kollha.

Or. en

Emenda 3
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Premessa 1 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Il-ħtieġa għal suq intern tal-enerġija 
konness tajjeb u li jaħdem, flimkien ma’
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qafas legali u regolatorju li jkun stabbli u 
trasparenti, hija prerekwiżit għall-
provvista u l-użu effiċjenti tal-enerġija .

Or. en

Emenda 4
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Premessa 1 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1d) L-investimenti fl-infrastruttura tal-
enerġija bi prinċipju huma mmexxija 
minn forzi tas-suq u l-impriżi huma 
ġeneralment u primarjament  
responsabbli għall-iżvilupp tal-
infrastruttura.

Or. en

Emenda 5
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1e) Teżisti ħtieġa unika, eċċezzjonali u 
temporanja li l-ekonomija tiġi stabbli.

Or. en
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Emenda 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-istess ħin huwa ċar li l-qawwa u s-
sostenibbiltà tal-ekonomija Ewropea 
mifruxa fuq medda twila ta’żmien 
tiddependi fuq l-immodifikar mill-ġdid tal-
ekonomija sabiex din tiffaċċja d-domandi 
tas-sigurtà tal-enerġija u l-ħtieġa li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. 
Din il-konklużjoni hija msaħħa minħabba 
t-tħassib dejjem jiżdied dwar is-sikurezza 
tal-provvisti affidabbli tal-gass.

(2) Fl-istess ħin huwa ċar li l-qawwa u s-
sostenibbiltà tal-ekonomija Ewropea 
mifruxa fuq medda twila ta’ żmien 
tiddependi fuq l-immodifikar mill-ġdid tal-
ekonomija sabiex din tiffaċċja d-domandi 
tas-sigurtà tal-enerġija, il-ħtieġa li tiżdied l-
effiċjenza tal-enerġija  u li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra. Din il-
konklużjoni hija msaħħa minħabba t-
tħassib dejjem jiżdied dwar is-sikurezza 
tal-provvisti affidabbli tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija  hija vitali jekk l-UE trid tikseb il-mira tagħha ta’
20-20-20 u tintrabat bl-obbligi internazzjonali tagħha f’dan il-qasam. Għalhekk, jeħtieġ 
assolutament li tiġi enfasizzata l-importanza tagħha billi tissemma b’mod ċar f’dan ir-
rapport.

Emenda 7
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jenfasizza li l-investimenti fl-
infrastruttura tal-enerġija huma 
primarjament immexxija minn forzi tas-
suq u għalhekk ir-responsabilità primarja 
għall-proġetti ta’ infrastruttura hija tal-
impriżi. L-Istati Membri u l-Unjoni 
Ewropea għalhekk għandhom jieħdu 
azzjoni biex jipprovdu qafas aħjar biex l-
impriżi jinvestu fl-infrastruttura tal-
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enerġija. Din għandha tinkludi oqfsa 
regolatorji u legali, li jkunu stabbli u 
trasparenti, bħala prerekwiżit għall-
provvista u l-użu effiċjenti tal-enerġija .

Or. en

Emenda 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Parti importanti tal-Pjan ta’Rkupru 
kienet proposta sabiex tiżdied in-nefqa tal-
Komunità f’setturi strateġiċi definiti, li 
jindirizzaw in-nuqqas ta’fiduċja fost l-
investituri u li tgħin fl-iżvilupp tal-pass lejn 
ekonomija iktar b’saħħitha għall-ġejjieni. 
Il-Kunsill Ewropew talab lill-Kummissjoni 
sabiex tippreżenta lista ta’proġetti konkreti, 
tqis bilanċ ġeografiku xieraq, sabiex 
terġa’ssaħħaħ l-investimenti għall-iżvilupp 
ta’, b’mod partikolari, proġetti tal-
infrastruttura.

(4) Parti importanti tal-Pjan ta’Rkupru 
kienet proposta sabiex tiżdied in-nefqa tal-
Komunità f’setturi strateġiċi definiti, li 
jindirizzaw in-nuqqas ta’fiduċja fost l-
investituri u li tgħin fl-iżvilupp tal-pass lejn 
ekonomija iktar b’saħħitha għall-ġejjieni. 
Il-Kunsill Ewropew talab lill-Kummissjoni 
sabiex tippreżenta lista ta’proġetti konkreti, 
tqis bilanċ ġeografiku xieraq, sabiex 
terġa’ssaħħaħ l-investimenti għall-iżvilupp 
ta’, b’mod partikolari, proġetti tal-
infrastruttura, inklużi l-enerġija 
rinnovabbli u l-investimenti fil-qasam tal-
effiċjenza tal-enerġija , b’mod partikolari 
fl-ibliet u fil-bini.

Or. en

Emenda 9
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) parti importanti tal-Pjan ta’Rkupru 
kienet proposta sabiex tiżdied in-nefqa tal-
Komunità f’setturi strateġiċi definiti, li 

(4) parti importanti tal-Pjan ta’Rkupru 
kienet proposta sabiex tiżdied in-nefqa tal-
Komunità f’setturi strateġiċi definiti, li 
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jindirizzaw in-nuqqas ta’fiduċja fost l-
investituri u li tgħin fl-iżvilupp tal-pass lejn 
ekonomija iktar b’saħħitha għall-ġejjieni. 
Il-Kunsill Ewropew talab lill-Kummissjoni 
sabiex tippreżenta lista ta’proġetti konkreti, 
tqis bilanċ ġeografiku xieraq, sabiex 
terġa’ssaħħaħ l-investimenti għall-iżvilupp 
ta, b’mod partikolari, proġetti tal-
infrastruttura.

jindirizzaw in-nuqqas ta’fiduċja fost l-
investituri u li tgħin fl-iżvilupp tal-pass lejn 
ekonomija iktar b’saħħitha għall-ġejjieni, 
filwaqt li tingħaraf il-ħtieġa unika, 
eċċezzjonali u temporanja li l-ekonomija 
tiġi stabbilizzata. Il-Kunsill Ewropew talab 
lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta lista 
ta’proġetti konkreti, tqis bilanċ ġeografiku 
xieraq, sabiex terġa’ssaħħaħ l-investimenti 
għall-iżvilupp ta, b’mod partikolari, 
proġetti tal-infrastruttura.

Or. en

Emenda 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Huwa importanti speċjalment sabiex 
jiffinanzja l-miżuri li jindirizzaw bla 
dewmien kemm il-kriżi finanzjarja u kemm 
il-ħtiġijiet urġenti fis-settur tal-enerġija tal-
Komunità.

(5) Huwa importanti speċjalment sabiex 
jiffinanzja l-miżuri li jindirizzaw bla 
dewmien kemm il-kriżi finanzjarja u kemm 
il-ħtiġijiet urġenti fis-settur tal-enerġija tal-
Komunità,waqt li jadotta approċċ bilanċjat 
sabiex jiżgura parità reġjonali.

Or. en

Emenda 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sabiex ikun hemm impatt immedjat 
fuq il-kriżi ekonomika, jeħtieġ ukoll li 
jiżdiedu l-effiċjenza u l-valur tal-
għajnuna finanzjarja Komunitarja 
permezz ta’ koordinazzjoni iktar mill-qrib 
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u koperazzjoni effettiva mal-ħidmiet tal-
Bank Ewropew għall-Investiment, il-Fond 
Ewropew għall-Investiment u l-
istituzzjonijiet nazzjonali finanzjarji 
pubbliċi rilevanti li huma kapaċi 
jimmaniġġjaw il-programmi mifruxa mal-
UE.

Or. en

Emenda 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Billi l-kriżi attwali tal-ekonomija, tal-
finanzi u tal-enerġija wriet il-fraġilità tal-
għażliet tagħna fir-rigward tal-enerġija , 
iktar inċentivi għall-investiment fl-
effiċjenza tal-enerġija  jistgħu jgħinu biex 
jistimulaw l-ekonomija u joħolqu 
opportunitajiet ġodda ta’ xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Il-ħtieġa li tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija tipprovdi raġuni oħra biex induru 
għall-effiċjenza tal-enerġija , billi din tnaqqas il-ħtieġa effettiva għall-enerġija u titlob l-
iżvilupp ta’ forom alternattivi.

Emenda 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 5 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Sabiex jiżgura li l-fondi mogħtija bil-
Programm Ewropew tal-Enerġija għall-
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Irkupru (EEPR) ikollhom effett massimu 
ta’ lieva, dawn m’għandhomx ikunu 
ristretti għal għotjiet diretti imma l-biċċa 
l-kbira għandhom jingħataw permezz ta’
strumenti innovattivi ta’ finanzi, bħal 
skemi ta’ garanzija ta’ self, faċilitajiet 
għall-kondiviżjoni tar-riskju, faċilitajiet 
ta’ ishma diretta, fondi li jistgħu jerġħu 
jintużaw u fondi b’rata ta’ interessi 
mnaqqsa. Il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tagħti s-setgħa lill-Bank 
Ewropew għall-Investiment (il-BEI), il-
Fond Ewropew għall-Investiment (il-FEI) 
u istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi oħra 
b’esperjenza rilevanti, bħall-KfW 
Ġermaniż jew il-Caisse des Crédits 
Franċiża, biex jiżviluppaw tali strumenti. 
Sabiex tiżgura li l-Parlament Ewropew, 
bħala l-awtorità baġitarja, ikollu kontroll 
effettiv fuq l-infiq skont dawn l-
istrumenti, il-Kummissjoni Ewropea kull 
xahar għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Programm, u 
għandha, fuq talba tal-Parlament jew il-
Kunsill, tkun obbligata li tipprovdi 
informazzjoni dettaljata dwar l-użu tal-
għajnuna tal-EEPR, inklużi dawk tal-
istrumenti innovattivi ta’ finanzi, kif ukoll 
dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett, 
inklużi l-istadju tal-iżvilupp tiegħu u 
figuri konkreti, b’mod partikolari fir-
rigward tal-ipprogrammar finanzjarju.

Or. en

Emenda 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) sabiex jagħmel impatt tanġibbli u 
sostanzjali, dan l-investiment għandu 

(6) sabiex jagħmel impatt tanġibbli u 
sostanzjali, dan l-investiment għandu 
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jiffoka fuq xi wħud mis-setturi speċifiċi. 
Dawn għandhom ikunu setturi li fihom:

jiffoka fuq xi wħud mis-setturi speċifiċi. 
Dawn għandhom ikunu setturi li fihom:

(a) l-azzjoni se tagħti kontribut ċar lill-miri 
tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gass serra;

(a) l-azzjoni se tagħti kontribut ċar lill-miri 
tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, l-
effiċjenza fl-enerġija u tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gass serra;

(b) jeżistu proġetti kbar u maturi li kapaċi 
jagħmlu użu effiċjenti u effettiv 
ta’ammonti sinifikanti li jingħataw 
f’għajnuna finanzjarja u li jġibu 
investimenti sinifikanti minn sorsi oħra, 
inkluż il-Bank Ewropew għall-Investiment; 
kif ukoll

(b) jeżistu proġetti kbar u maturi li kapaċi 
jagħmlu użu effiċjenti u effettiv 
ta’ammonti sinifikanti li jingħataw 
f’għajnuna finanzjarja u li jġibu 
investimenti sinifikanti minn sorsi oħra, 
inkluż il-Bank Ewropew għall-Investiment; 
kif ukoll

(c) azzjoni fuq livell Ewropew li 
tista’tagħti valur miżjud. 

(c) azzjoni fuq livell Ewropew li tista’
tagħti valur miżjud. 

L-interkonnessjonijiet tas-setturi tal-gass u 
tal-elettriku; tal-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta; u l-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
jissodisfaw dawn il-kriterji.

L-interkonnessjonijiet tas-setturi tal-gass u 
tal-elettriku; tal-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta u sorsi rinnovabbli oħra; 
azzjonijiet tal-effiċjenza tal-enerġija ; u l-
ġbir u l-ħżin tal-karbonju jissodisfaw dawn 
il-kriterji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza tal-enerġija  tagħmel parti mill-mira 20-20-20 stabbilita mill-Unjoni Ewropea. 
Huwa importanti li jiġu appoġġjati azzjonijiet qawwija favur l-ilħiq tagħha, minħabba li dan  
jipprovdi mod mgħaġġel u affidabbli kif jitnaqqsu l-gassijiet tas-CO2, tissaħħaħ is-sigurtà 
tal-enerġija u jiġu offruti opportunitajiet ġodda ta’ xogħol importanti, vitali għall-irkupru 
ekonomiku. Barra minn hekk, għal din ir-raġuni jeħtieġ li nippromwovu kull forma ta’
enerġija rinnovabbli u mhux biss l-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta.

Emenda 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) sabiex jagħmel impatt tanġibbli u 
sostanzjali, dan l-investiment għandu 
jiffoka fuq xi wħud mis-setturi speċifiċi. 

(6) sabiex jagħmel impatt tanġibbli u 
sostanzjali, dan l-investiment għandu 
jiffoka fuq xi wħud mis-setturi speċifiċi. 
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Dawn għandhom ikunu setturi li fihom: Dawn għandhom ikunu setturi li fihom:
(a) l-azzjoni se tagħti kontribut ċar lill-miri 
tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gass serra;

(a) l-azzjoni se tagħti kontribut ċar lill-miri 
tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, u tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gass serra;

(b) jeżistu proġetti kbar u maturi li kapaċi 
jagħmlu użu effiċjenti u effettiv 
ta’ammonti sinifikanti li jingħataw 
f’għajnuna finanzjarja u li jġibu 
investimenti sinifikanti minn sorsi oħra, 
inkluż il-Bank Ewropew għall-Investiment; 
u

(b) jeżistu proġetti kbar u maturi li kapaċi 
jagħmlu użu effiċjenti u effettiv 
ta’ammonti sinifikanti li jingħataw 
f’għajnuna finanzjarja u li jġibu 
investimenti sinifikanti minn sorsi oħra, 
inkluż il-Bank Ewropew għall-Investiment;

(ba) huwa ppjanat li l-proġetti mifruxa 
fuq medda twila ta’ żmien jibdew qabel l-
aħħar tal-2010; u 

(c) azzjoni fuq livell Ewropew li 
tista’tagħti valur miżjud.

(c) azzjoni fuq livell Ewropew li 
tista’tagħti valur miżjud.

L-interkonnessjonijiet tas-setturi tal-gass 
u tal-elettriku; tal-enerġija mir-riħ lil 
hinn mill-kosta; u l-ġbir u l-ħżin tal-
karbonju jissodisfaw dawn il-kriterji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-proġetti eleġibbli għal finanzjament skont dan ir-regolament, ikunu de 
facto jikkontribwixxu għall-irkupru ekonomiku, huwa essenzjali li l-proġetti kkonċernati jkunu 
bdew fi żmien sena u nofs minn issa. Huwa daqstant importanti li l-finanzjament jiġi mmirat 
lejn proġetti fuq skala kbira  sabiex  jikkontribwixxu favur l-irkupru finanzjarju f’perjodu twil 
ta’ żmien. Finalment, ma jixraqx li ċerti setturi jitqiesu bħala eleġibbli a priori; kull proġett 
għandu jgħaddi minn l-istess verifika ta’ eleġibilità.

Emenda 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jeżistu proġetti kbar u maturi li kapaċi 
jagħmlu użu effiċjenti u effettiv 
ta’ammonti sinifikanti li jingħataw 

(b) jeżistu proġetti kbar u maturi li kapaċi 
jagħmlu użu effiċjenti u effettiv 
ta’ammonti sinifikanti li jingħataw 
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f’għajnuna finanzjarja u li jġibu 
investimenti sinifikanti minn sorsi oħra, 
inkluż il-Bank Ewropew għall-Investiment; 
u

f’għajnuna finanzjarja u li jġibu 
investimenti sinifikanti minn sorsi oħra, 
inkluż il-Bank Ewropew għall-Investiment, 
il-Fond Ewropew għall-investiment u, 
fejn hu possibbli, l-istituzzjonijiet 
finanzjarji nazzjonali relevanti li huma 
kapaċi jimmaniġġjaw programmi mifruxa 
mal-UE;

Or. en

Emenda 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 6 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-azzjoni se tikkontribwixxi biex iżżid 
l-effiċjenza tal-enerġija  u jitnaqqas il-
konsum tal-enerġija primarja;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-proposti mressqa, il-kriterji applikati mill-Kummissjoni 
għandhom jinkludu l-potenzjal għat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija u t-tnaqqis fil-konsum  ta’
enerġija primarja fis-settur tal-bini u kullimkien.

Emenda 18
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 6 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) l-azzjoni se tirriżulta f’ħolqien ta’
xogħol fuq medda twila, medja u qasira 
ta’ żmien.
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Or. ro

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-proposti mressqa, il-kriterji applikati mill-Kummissjoni 
għandhom jinkludu l-potenzjal għat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija  u t-tnaqqis fil-konsum  ta’
enerġija primarja fis-settur tal-bini u kullimkien.

Emenda 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 6 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-interkonnessjonijiet tas-setturi tal-gass u 
tal-elettriku; tal-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta; u l-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
jissodisfaw dawn il-kriterji

L-interkonnessjonijiet tas-setturi tal-gass u 
tal-elettriku, jiġifieri supergrid tal-UE, l-
enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza tal-
enerġija  u l-ekoindustriji, jissodisfaw 
dawn il-kriterji.

Or. en

Emenda 20
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) l-isfidi żiluppaw tul l-aħħar snin, fil-każ 
tal-interkonnessjonijiet tal-gass u tal-
elettriku. Il-kriżijiet tal-gass li faqqgħu dan 
l-aħħar (fix-xtiewi tal-2006 u tal-2009) u ż-
żieda fil-prezz taż-żejt sa nofs l-2008 wrew 
kemm l-Ewropa hija vulnerabbli. Riżorsi 
indiġeni tal-enerġija – il-gass u ż-żejt –
qegħdin dejjem isiru iktar skarsi b’tali mod 
li l-Ewropa qiegħda ssir dejjem iktar 
dipendenti fuq l-importazzjonijiet sabiex 
tforni l-enerġija. F’dan il-kuntest, l-

(7) l-isfidi żiluppaw tul l-aħħar snin, fil-każ 
tal-interkonnessjonijiet tal-gass u tal-
elettriku. Il-kriżijiet tal-gass li faqqgħu dan 
l-aħħar (fix-xtiewi tal-2006 u tal-2009) u ż-
żieda fil-prezz taż-żejt sa nofs l-2008 wrew 
kemm l-Ewropa hija vulnerabbli. In-
nuqqas ta’ interkonnessjonijiet minn 
pajjiżi tal-Punent tal-Ewropa għas-suq 
tal-enerġija tal-UE għadu ma ġiex 
indirizzat. Riżorsi indiġeni tal-enerġija – il-
gass u ż-żejt – qegħdin dejjem isiru iktar 
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infrastruttura tal-enerġija taqdi rwol 
kruċjali.

skarsi b’tali mod li l-Ewropa qiegħda ssir 
dejjem iktar dipendenti fuq l-
importazzjonijiet sabiex tforni l-enerġija. 
F’dan il-kuntest, l-infrastruttura tal-
enerġija taqdi rwol kruċjali.

Or. en

Emenda 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Premessa 8 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) fost il-proġetti dwar l-infrastruttura 
tal-enerġija, hemm bżonn li jintgħażlu 
proġetti li huma importanti għall-operat 
tas-suq intern tal-enerġija, għas-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija u li jikkontribwixxi 
wkoll għall-irkupru tal-ekonomija.

(8a) fost il-proġetti dwar l-infrastruttura 
tal-enerġija, hemm bżonn li jintgħażlu 
proġetti li huma importanti għall-operat 
tas-suq intern tal-enerġija, għas-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija u li jikkontribwixxi 
wkoll għall-irkupru tal-ekonomija. F’dan 
ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni 
speċjali lill-implimentazzjoni ta’ proġett li 
jipprovdu provvisti alternattivi ta’ gass 
lill-Istati Membri li jiddependu minn 
fornitur wieħed u li huma l-iktar 
vulnerabbli għal interruzzjoni fil-provvisti 
tal-gass.

Or. en

Emenda 22
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 8 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) fost il-proġetti dwar l-infrastruttura 
tal-enerġija, hemm bżonn li jintgħażlu 
proġetti li huma importanti għall-operat 
tas-suq intern tal-enerġija, għas-sigurtà tal-

(8a) fost il-proġetti dwar l-infrastruttura 
tal-enerġija, hemm bżonn li jintgħażlu 
proġetti li huma importanti għall-operat 
tas-suq intern tal-enerġija, għas-sigurtà tal-
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provvista tal-enerġija u li jikkontribwixxi 
wkoll għall-irkupru tal-ekonomija.

provvista tal-enerġija, għaż-żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija  u t-tnaqqis fil-
konsum tal-enerġija primarja u li 
jikkontribwixxi wkoll għall-irkupru tal-
ekonomija.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-proposti mressqa, il-kriterji applikati mill-Kummissjoni 
għandhom jinkludu l-potenzjal għat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija  u t-tnaqqis fil-konsum  ta’
enerġija primarja fis-settur tal-bini u kullimkien.

Emenda 23
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Premessa 8 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) fost il-proġetti dwar l-infrastruttura 
tal-enerġija, hemm bżonn li jintgħażlu 
proġetti li huma importanti għall-operat 
tas-suq intern tal-enerġija, għas-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija u li jikkontribwixxi 
wkoll għall-irkupru tal-ekonomija.

(8a) fost il-proġetti dwar l-infrastruttura 
tal-enerġija, hemm bżonn li jintgħażlu 
proġetti li huma importanti għall-operat 
tas-suq intern tal-enerġija, għas-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija u li se 
jikkontribwixxi wkoll biex iħaffu l-effetti  
tar-reċessjoni u ‘l quddiem għall-irkupru 
tal-ekonomija.

Or. en

Emenda 24
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fil-każijiet tal-ġbir u l-ħżin tal-
karbonju u tal-enerġija mir-riħ lil hinn 

(9) Fil-każijiet ta’ sorsi rinnovabbli tal-
enerġija, dan ir-Regolament jibni fuq id-
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mill-kosta, dan ir-Regolament jibni fuq il-
Pjan Strateġiku għat-Teknoloġiji tal-
Enerġija għall-Ewropa1, li appella għal 
pjan strateġiku u li jitwettaq flimkien dwar 
ir-riċerka fl-enerġija u għall-isforzi fl-
innovazzjoni li jkun konformi mal-miri tal-
politika tal-UE dwar l-enerġija, filwaqt li 
jikkommetti ruħu lejn l-istabbilizzazzjoni 
tas-Sitt Inizjattivi Industrijali tal-Ewropa, u 
b’mod partikolari f’dawn iż-żewġ oqsma. 
Il-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu li 
saret fis-16 ta’ Ottubru 20082 appella lill-
Kummissjoni sabiex tħaffef l-
implimentazzjoni tal-Pjan Teknoloġiku. 
Dan il-Programm jagħti bidu għall-
finanzjament għall-Ġbir u l-Ħżin tal-
Karbonju u għall-enerġija r-riħ lil hinn 
mill-kosta mingħajr preġudizzju għall-
istabbiliment fil-ġejjieni tas-sitt inizjattivi 
industrijali dwar il-proġetti li juru l-
enerġija kif imsemmi fil-Pjan Strateġiku 
għat-Teknoloġiji tal-Enerġija għall-
Ewropa.

Direttivi 2009/.../KE tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill  dwar il-promozzjoni 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, u 
dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u 
l-Pjan Strateġiku għat-Teknoloġiji tal-
Enerġija għall-Ewropa3, li appella għal 
pjan strateġiku u li jitwettaq flimkien dwar 
ir-riċerka fl-enerġija u għall-isforzi fl-
innovazzjoni li jkun konformi mal-miri tal-
politika tal-UE dwar l-enerġija, filwaqt li 
jikkommetti ruħu lejn l-istabbilizzazzjoni 
tas-Sitt Inizjattivi Industrijali tal-Ewropa, li 
tlieta minnhom (l-ikbar turbini tar-riħ, 
b’enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta 
bħala l-applikazzjoni ewlenija; enerġija 
fotovoltajka fuq skala kbira (PV) u 
enerġija kkonċentrata mill-qawwa tax-
xemx; u grid Ewropea tal-elettriku 
intelliġenti u unika kapaċi tippermetti l-
integrazzjoni sostanzjali ħafna ta’ sorsi 
rinnovabbli u deċentralizzati tal-enerġija) 
huma marbuta direttament jew 
indirettament ma’ dan il-qasam speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każijiet ta’ sorsi rinnovabbli tal-enerġija, dan ir-Regolament jibni fuq id-Direttiva dwar 
il-promozzjoni ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, id-Direttiva dwar l-effiċjenza tal-enerġija
u l-Pjan Strateġiku għat-Teknoloġiji tal-Enerġija għall-Ewropa.

                                               
1 “Pjan strateġiku tat-teknoloġija tal-enerġija fl-Ewropa (Pjan SET) – Lejn ġejjieni b’inqas karbonju” 

(COM (2007) 723) 
2 Il-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew li ttieħdu fil-laqgħa fi Brussel fis-

16 ta' Diċembru 2008, [daħħal ir-referenza eżatta]
3 “Pjan strateġiku tat-teknoloġija tal-enerġija fl-Ewropa (Pjan SET) – Lejn ġejjieni b’inqas karbonju” 

(COM (2007) 723) 
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Emenda 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fil-każijiet tal-ġbir u l-ħżin tal-
karbonju u tal-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta, dan ir-Regolament jibni fuq il-
Pjan Strateġiku għat-Teknoloġiji tal-
Enerġija għall-Ewropa1, li appella għal 
pjan strateġiku u li jitwettaq flimkien dwar 
ir-riċerka fl-enerġija u għall-isforzi fl-
innovazzjoni li jkun konformi mal-miri tal-
politika tal-UE dwar l-enerġija, filwaqt li 
jikkommetti ruħu lejn l-istabbilizzazzjoni 
tas-Sitt Inizjattivi Industrijali tal-Ewropa, u 
b’mod partikolari f’dawn iż-żewġ oqsma. 
Il-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu li 
saret fis-16 ta’Ottubru 20082 appella lill-
Kummissjoni sabiex tħaffef l-
implimentazzjoni tal-Pjan Teknoloġiku. 
Dan il-Programm jagħti bidu għall-
finanzjament għall-Ġbir u l-Ħżin tal-
Karbonju u għall-enerġija r-riħ lil hinn 
mill-kosta mingħajr preġudizzju għall-
istabbiliment fil-ġejjieni tas-sitt inizjattivi 
industrijali dwar il-proġetti li juru l-
enerġija kif imsemmi fil-Pjan Strateġiku 
għat-Teknoloġiji tal-Enerġija għall-
Ewropa.

(9) Fil-każijiet tas-sors rinnovabbli tal-
enerġija, dan ir-Regolament jibni fuq id-
Direttiva dwar il-promozzjoni ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli u l-Pjan Strateġiku 
għat-Teknoloġiji tal-Enerġija għall-
Ewropa3, li appella għal pjan strateġiku u li 
jitwettaq flimkien dwar ir-riċerka fl-
enerġija u għall-isforzi fl-innovazzjoni li 
jkun konformi mal-miri tal-politika tal-UE 
dwar l-enerġija, filwaqt li jikkommetti ruħu 
lejn l-istabbilizzazzjoni tas-Sitt Inizjattivi 
Industrijali tal-Ewropa, li tlieta minnhom  
huma marbuta direttament  jew 
indirettament ma’ dan il-qasam speċifiku.

Or. en

                                               
1 “Pjan strateġiku tat-teknoloġija tal-enerġija fl-Ewropa (Pjan SET) – Lejn ġejjieni b’inqas karbonju” 

(COM (2007) 723) 
2 Il-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew li ttieħdu fil-laqgħa fi Brussel fis-

16 ta' Diċembru 2008, [daħħal ir-referenza eżatta]
3 “Pjan strateġiku tat-teknoloġija tal-enerġija fl-Ewropa (Pjan SET) – Lejn ġejjieni b’inqas karbonju” 

(COM (2007) 723) 
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Emenda 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fil-każijiet tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
u tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta, 
dan ir-Regolament jibni fuq il-Pjan 
Strateġiku għat-Teknoloġiji tal-Enerġija 
għall-Ewropa1, li appella għal pjan 
strateġiku u li jitwettaq flimkien dwar ir-
riċerka fl-enerġija u għall-isforzi fl-
innovazzjoni li jkun konformi mal-miri tal-
politika tal-UE dwar l-enerġija, filwaqt li 
jikkommetti ruħu lejn l-istabbilizzazzjoni 
tas-Sitt Inizjattivi Industrijali tal-Ewropa, u 
b’mod partikolari f’dawn iż-żewġ oqsma. 
Il-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu li 
saret fis-16 ta’ Ottubru 20082 appella lill-
Kummissjoni sabiex tħaffef l-
implimentazzjoni tal-Pjan Teknoloġiku. 
Dan il-Programm jagħti bidu għall-
finanzjament għall-Ġbir u l-Ħżin tal-
Karbonju u għall-enerġija r-riħ lil hinn 
mill-kosta mingħajr preġudizzju għall-
istabbiliment fil-ġejjieni tas-sitt inizjattivi 
industrijali dwar il-proġetti li juru l-
enerġija kif imsemmi fil-Pjan Strateġiku 
għat-Teknoloġiji tal-Enerġija għall-
Ewropa.

(9) Fil-każijiet tal-ġbir u l-ħżin tal-
karbonju u tal-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta, dan ir-Regolament jibni fuq il-
Pjan Strateġiku għat-Teknoloġiji tal-
Enerġija għall-Ewropa3, li appella għal 
pjan strateġiku u li jitwettaq flimkien dwar 
ir-riċerka fl-enerġija u għall-isforzi fl-
innovazzjoni li jkun konformi mal-miri tal-
politika tal-UE dwar l-enerġija, filwaqt li 
jikkommetti ruħu lejn l-istabbilizzazzjoni 
tas-Sitt Inizjattivi Industrijali tal-Ewropa, li 
tlieta minnhom (l-ikbar turbini tar-riħ, 
b’enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta 
bħala l-applikazzjoni ewlenija; enerġija 
fotovoltajka fuq skala kbira (PV) u 
enerġija kkonċentrata mill-qawwa tax-
xemx; u grid Ewropea tal-elettriku 
intelliġenti u unika kapaċi tippermetti l-
integrazzjoni sostanzjali ħafna ta’ sorsi 
rinnovabbli u deċentralizzati tal-enerġija) 
huma marbuta direttament jew 
indirettament ma’ dan il-qasam speċifiku. 
Il-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu li 
saret fis-16 ta’Ottubru 20084 appella lill-
Kummissjoni sabiex tħaffef l-
implimentazzjoni tal-Pjan Teknoloġiku. 
Dan il-Programm jagħti bidu għall-
finanzjament għall-Ġbir u l-Ħżin tal-
Karbonju u għall-enerġija r-riħ lil hinn 
mill-kosta mingħajr preġudizzju għall-
istabbiliment fil-ġejjieni tas-sitt inizjattivi 
industrijali dwar il-proġetti li juru l-

                                               
1 “Pjan strateġiku tat-teknoloġija tal-enerġija fl-Ewropa (Pjan SET) – Lejn ġejjieni b’inqas karbonju” 

(COM (2007) 723) 
2 Il-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew li ttieħdu fil-laqgħa fi Brussel fis-

16 ta’ Diċembru 2008, [daħħal ir-referenza eżatta]
3 “Pjan strateġiku tat-teknoloġija tal-enerġija fl-Ewropa (Pjan SET) – Lejn ġejjieni b’inqas karbonju” 

(COM (2007) 723) 
4 Il-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew li ttieħdu fil-laqgħa fi Brussel fis-

16 ta’ Diċembru 2008, [daħħal ir-referenza eżatta]
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enerġija kif imsemmi fil-Pjan Strateġiku 
għat-Teknoloġiji tal-Enerġija għall-
Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni biex nillimitaw l-appoġġ tagħna għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju
(CCS) u l-proġetti ta’ enerġija mir-riħ biss. Bil-maqlub, dan ikun kontro-produttiv ħafna fl-
isforzi tagħna biex inqajmu u nsaħħu l-ekonomija Ewropea u nipprovdu opportunitajiet 
ġodda ta’ xogħol għaċ-ċittadini tagħna. Għalhekk huwa iktar xieraq li jissemmew il-forom 
kollha ta’ enerġija rinnovabbli inġenerali.

Emenda 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija , 
hemm potenzjal, rieda u kapaċità kbar 
fost l-ibliet li jwasslu żvilupp sostenibbli li 
jwassal kemm għal stimulu fuq medda 
qasira ta’ żmiem u r-ristrutturar tal-
ekonomija tal-UE fuq medda twila ta’
żmien, kif wera s-suċċess tal-inizjattiva 
tal-Patt tas-Sindki. L-ibliet jistgħu jitolbu 
għal sħubiji transettorjali eżistenti mill-
qrib, għal esperti fl-immanġġjar ta’
proġett fuq il-post, ir-responsibilità bħala 
awtoritajiet tal-ippjanar, u l-irwoli 
tagħhom bħala entitajiet li jħaddmu fuq 
skala kbira u fl-immaniġġjar tal-
infrastruttura. Proġetti innovattivi u 
sostenibbli f’livell ta’ belt se jkunu jistgħu 
jieħdu vantaġġ mill-kapaċità lokali li 
tħarreġ lill-ħaddiema, tadatta l-
infrastruttura u tappoġġja n-negozji. L-
ibliet għandhom ikunu iktar appoġġjati 
sabiex jiksbu u jaqbżu l-miri għall-klima 
u l-enerġija tal-UE. L-EEPR għalhekk 
għandu jpoġġi l-ibliet, u speċjalment l-
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effiċjenza tal-enerġija  u l-enerġija 
rinnovabbli tal-bini tagħhom fiċ-ċentru, 
permezz tar-riallokazzjoni tal-fondi lejn 
proġetti intelliġenti kkoordinati u 
implimentati b’mod estensiv f’livell tal-
ibliet.

Or. en

Emenda 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 9 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) 40% tal-enerġija kkunsmata fl-UE 
fis-settur tal-bini. Il-mezzi meħtieġa għar-
rinovazzjoni u l-kostruzzjoni tal-bini 
b’mod l-iktar effiċjenti enerġetikament 
filwaqt li  jintużaw is-sorsi rinnovabbli 
kollha tal-enerġija disponibbli fuq is-sit, 
huma ta’ importanza ewlenija biex 
inaqqsu l-impatti tal-bidla fil-klima, iżidu 
s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, u 
jiżguraw tkabbir immedjat fl-impjiegi fl-
UE. L-EEPR għandu jipprovdi għajnuna 
għal investiment importanti f’bini bl-
enerġija intelliġenti, u b’mod iktar 
ġenerali sabiex jaqdi l-għanijiet tad-
Direttiva xxxx/xxxx dwar il-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini.

Or. en
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Emenda 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 9 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) L-ispejjeż għall-użu tar-riżorsi llum 
il-ġurnata huma f’livelli sinifikanti f’ċerti 
industriji ewlenin tal-UE u xi drabi huma 
ogħla mill-ispejjeż tal-pagi. Kif issemma 
fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
relevanti, l-UE tiddependi dejjem iktar u 
b’mod inkwetanti fuq għadd limitat ta’
pajjiżi barra l-Istati Membri tagħha għal 
ċerti materji primi rari imma strateġiċi 
bħal-litju. L-użu tal-kriżijiet tal-lum biex 
isiru investiment b’mod sostanzjali fl-
immodernizzar tal-proċessi industrijali fl-
industriji fuq skala kbira tal-UE u s-settur 
tal-SME se jkunu wħud mill-ikbar forzi 
tal-kompetittività tal-ekonomija tal-UE. L-
ekoindustriji huma wkoll industriji 
importanti tal-ġejjieni b’rati ta’ tkabbir 
potenzjalment għoljin. L-UE ħafna drabi 
tmexxi r-riċerka fil-qasam tal-
ekoteknoloġija iżda ekonomiji oħra, 
jiġifieri l-Istati Uniti, qegħdin jgħaddu
lill-UE meta jiġu għall-integrazzjoni ta’
dawn it-teknoloġiji, b’mod partikolari 
permezz ta’ aċċess aħjar għall-kapital ta’
sogru.

Or. en

Emenda 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikun hemm impatt malajr 
kemm jista’ jkun fuq il-kriżi ekonomika, 

(10) Sabiex ikun hemm impatt malajr 
kemm jista’ jkun fuq il-kriżi ekonomika, 
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huwa importanti li dan ir-Regolament 
jelenka l-proġetti li jistgħu jirċievu 
għajnuna finanzjarja malajr kemm jista’
jkun, sakemm din l-għajnuna finanzjarja 
tkun konformi mal-kriterji li jiżguraw 
effiċjenza u effikaċja u mal-limiti stabbiliti 
mill-pakkett finanzjarju.

huwa importanti li dan ir-Regolament 
jistabbilixxi lista miftuħa ta’ proġetti 
maturi li jistgħu jirċievu għajnuna 
finanzjarja malajr kemm jista’ jkun, 
sakemm din l-għajnuna finanzjarja tkun 
konformi mal-kriterji li jiżguraw impenn 
għall-fondi u tnedija bikrija sa mhux 
aktar tard mis-sena 2010, potenzjal kbir 
għar-rendiment soċjali fir-rigward ta’
sikurezza tal-enerġija, bidla fil-klima, l-
istabbilità teknika u finanzjarja u mal-
limiti stabbiliti mill-pakkett finanzjarju.

Or. en

Emenda 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-ibliet għandhom potenzjal kbir 
ħafna, rieda u kapaċità għal żvilupp 
sostenibbli li jwassal għal stimolu għal 
żmien qasir u anke għal żmien itwal u 
ristrutturazzjoni tal-ekonomija tal-EU, kif 
uriet l-inizjattiva tal-Patt tas-Sindki. 
Jeħtieġ li l-ibliet jiġu mħeġġa biex jilħqu 
u jaqbżu l-miri tal-UE dwar l-enerġija u l-
klima; l-EEPR għaldaqstant għandu 
jpoġġi l-ibliet u l-effiċjenza tal-enerġija
fil-qalba tiegħu, permezz tal-proġett tal-
ibliet intelliġenti ‘smart cities’.

Or. en
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Emenda 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-każ ta’ proġetti ta’
interkonnessjoni tal-elettriku, din il-lista 
tinħareġ skont kemm jammonta l-kontribut 
tal-proġett lejn il-miri tas-sigurtà u tad-
diversifikazzjoni tal-provvista kif inhi 
identifikata fit-Tieni Reviżjoni tal-Enerġija 
Strateġika li ħarġet dan l-aħħar u li kienet 
approvata mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill. Il-proġetti jintagħżlu abbażi tal-
fatt li jimplimentaw il-prijoritajiet 
identifikati fl-imsemmija Reviżjoni, tal-fatt 
li kisbu livell xieraq ta’ maturità, u li 
kkontribwixxew għal:

(11) Fil-każ ta’ proġetti ta’
interkonnessjoni tal-elettriku, din il-lista 
miftuħa tinħareġ skont kemm jammonta l-
kontribut tal-proġett lejn il-miri tas-sigurtà 
u tad-diversifikazzjoni tal-provvista kif 
inhi identifikata fit-Tieni Reviżjoni tal-
Enerġija Strateġika li ħarġet dan l-aħħar u 
li kienet approvata mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill. Il-proġetti 
jintagħżlu abbażi tal-fatt li jimplimentaw 
il-prijoritajiet identifikati fl-imsemmija 
Reviżjoni, tal-fatt li kisbu livell xieraq ta’
maturità, u li kkontribwixxew għal:

Or. en

Emenda 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) F’dan ir-rigward, il-lista attwali ta’
proġetti proposti mill-Kummissjoni għal 
finanzjament Komunitarju permezz tal-
EEPR tkompli tkun nieqsa mill-koerenza 
u ma tipprovdix reazzjoni adegwata 
kontra l-kriżi lill-Istati Membri li l-aktar li 
jintlaqtu mill-kriżi tal-gass.

Or. en
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Emenda 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-każ tal-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta, din il-lista tkopri proġetti li 
jistgħu jiġu kkunsidrati, abbażi tal-
informazzjoni miġbura mill-partijiet 
interessati fil-qafas tal-Pjattaforma 
Ewropea tat-Teknoloġija tal-Enerġija tar-
Riħ, mis-sorsi industrijali u minn sorsi 
oħra, bħala approvati u lesti biex jiġu 
implimentati; innovattivi, filwaqt li jibnu 
kunċetti stabbiliti sew; li jkunu kapaċi 
jħaffu l-proċess b’riżultat tal-ispinta 
finanzjarja; ikollhom relevanza għat-
transkonfini; ikunu fuq skala kbira; u jkunu 
kapaċi juru kif ir-riżultati tal-avvanzi 
teknoloġiċi se jkunu mxerrda b’mod 
effettiv fid-dawl tal-miri u l-istrutturi 
approvati mill-Pjan Strateġiku għat-
Teknoloġiji tal-Enerġija għall-Ewropa. L-
għajnuna finanzjarja għandha tkun 
immirata lejn dawk il-proġetti li jinsabu 
f’pożizzjoni li jimxu ħafna ‘l quddiem bl-
iżvilupp tal-proġett bejn l-2009/2010.

(12) Fil-każ tal-enerġija rinnovabbli, din 
il-lista miftuħa tkopri proġetti dwar ir-riħ 
lil hinn mill-kosta li jistgħu jiġu 
kkunsidrati, flimkien ma’ proġetti oħra  
dwar enerġija rinnovabbli abbażi tal-
informazzjoni miġbura mill-partijiet 
interessati fil-qafas tal-Pjattaforma 
Ewropea tat-Teknoloġija tal-Enerġija tar-
Riħ, mis-sorsi industrijali u minn sorsi 
oħra, bħala approvati u lesti biex jiġu 
implimentati; innovattivi, filwaqt li jibnu 
kunċetti stabbiliti sew; li jkunu kapaċi 
jħaffu l-proċess b’riżultat tal-ispinta 
finanzjarja; ikollhom relevanza għat-
transkonfini; ikunu fuq skala kbira; u jkunu 
kapaċi juru kif ir-riżultati tal-avvanzi 
teknoloġiċi se jkunu mxerrda b’mod 
effettiv notevolment fid-dawl tal-miri u l-
istrutturi approvati mill-Pjan Strateġiku 
għat-Teknoloġiji tal-Enerġija għall-
Ewropa. L-għajnuna finanzjarja għandha 
tkun immirata lejn dawk il-proġetti li 
jinsabu f’pożizzjoni li jimxu ħafna ‘l 
quddiem bl-iżvilupp tal-proġett bejn l-
2009/2010.

Or. en

Emenda 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-każ tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju, 
din il-lista għandha tkun stabbilita abbażi 

(13) Fil-każ tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju, 
l-għajnuna finanzjarja għandha tkun 
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tal-informazzjoni miġbura mill-partijiet 
interessati fil-qafas tal-Forum dwar il-
Fjuwil Fossili, il-Pjattaforma 
Teknoloġika Ewropea għal Impjanti tal-
Enerġija mill-Fjuwil Fossili Mingħajr 
Emissjonijiet u minn sorsi oħra. L-
għajnuna finanzjarja għandha tkun 
immirata lejn dawk il-proġetti li jinsabu 
f’pożizzjoni li jimxu ħafna ‘l quddiem bl-
iżvilupp tal-proġett bejn l-2009/2010.

immirata biss lejn dawk il-proġetti li 
jinsabu f’pożizzjoni li jimpenjaw ruħhom 
biex jiffinanzjaw u jibdew jaħdmu sa 
mhux aktar tard mis-sena 2010. 

Or. en

Emenda 36
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fejn l-għajnuna finanzjarja ma 
tistax tiġi diretta lejn il-proġetti elenkati 
minħabba li fl-2009 u fl-2010 huma 
nieqsa mill-iżvilupp u mill-maturità fl-
investiment, l-Kummissjoni teħtieġ li 
tissottometti - jekk huwa xieraq- proposta 
li tidentifika proġetti oħra eliġibbli dwar l-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn proġetti identifikati ma jkunux lesti għall-investiment sas-sentejn li ġejjin , għandu jiġi 
żgurat li l-għajnuna finanzjarja maħsuba għal dawn il-proġetti ssir disponibbli għal proġetti 
oħrajn eliġibbli li jilħqu l-kriterji stabbiliti fis-sottoparagrafu ta’ Artikolu 1.
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Emenda 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Meta jitlestu dawn il-proġetti, il-
ħidma għanda tiġi vvalutata abbażi tal-fatt 
li jkun jeżisti kunċett matur u fattibbli 
għall-impjant tal-enerġija, inkluż il-
komponent li jaqbad il-karbonju; il-fatt li 
jkun jeżisti kunċett matur u fattibbli għall-
ġarr u l-ħżin tas-CO2; u impenn liema 
bħalu tal-awtoritajiet lokali sabiex 
jappoġġjaw il-proġett. Il-proġetti se 
jkollhom bżonn juru wkoll kif se jitqassmu 
r-riżultati tal-avvanzi teknoloġiċi b’mod 
effettiv u kif se jitħaffu l-kisbiet tal-miri 
stipulati fil-Pjan Strateġiku għat-
Teknoloġiji tal-Enerġija għall-Ewropa.

(14) Il-kriterji tal-għażla u tal-għoti
għandhom jiġu bbażati fuq il-fatt li jkun 
jeżisti proġett matur u fattibbli għall-qbid 
u l-ħżin tal-karbonju; il-fatt li jkun jeżisti 
proġett matur u fattibbli għall-ġarr u l-ħżin 
tas-CO2; u prova ta’ ħila għall-kisba tal-
awtorizzazzjoni kollha meħtieġa mill-
awtoritajiet nazzjonali u lokali sa l-aħħar 
tal-2009. Il-proġetti se jkollhom bżonn juru 
wkoll kif se jitqassmu r-riżultati tal-
avvanzi teknoloġiċi b’mod effettiv u kif se 
jitħaffu l-kisbiet tal-miri stipulati fil-Pjan 
Strateġiku għat-Teknoloġiji tal-Enerġija 
għall-Ewropa.

Or. en

Emenda 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hu importanti li jintgħażel proġett 
minn fost dawk eliġibbli. L-għażla għadha 
tiżgura, inter alia, li ma jkunx hemm iktar 
minn proġett wieħed appoġġjat f’kull Stat 
Membru, sabiex tkun żgurata l-
investigazzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’
kondizzjonijiet ta’ ħżin ġeoloġiku u sabiex 
tkun appoġġjata l-mira tal-irkupru 
ekonomiku inkoraġġanti madwar l-
Ewropa.

(15) Hu importanti li jintgħażel proġett 
minn fost dawk eliġibbli. L-għażla għadha 
tiżgura, inter alia, li ma jkunx hemm iktar 
minn proġett wieħed appoġġjat f’kull Stat 
Membru.

Or. en
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Emenda 39
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Fid-dawl tal-għan speċifiku ta’ dan 
ir-Regolament u fir-rigward tal-ħtieġa 
urġenti li tkun żgurata għajnuna 
finanzjarja massima fit-tliet oqsma ta’
proġetti inkorporati fir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha ssaħħaħ l-
istrumenti finanzjarji f’dan ir-Regolament 
b’kollaborazzjoni u bl-għajnuna tal-
istrumenti finanzjarji tal-Bank Ewropew 
tal-Investiment. Attenzjoni partikolari 
għandha tingħata lill-iżvilupp ta’ faċilità 
finanzjarja mfassla għal appoġġ 
finanzjarju tal-proġetti dwar l-enerġija 
inkorporati f’dan ir-Regolament, mill-
Bank Ewropew tal-Investiment, u skont il-
Faċilità Finanzjarja għar-Riċerka dwar 
il-Qsim tar-Riskju.

Or. en

Emenda 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Qabel it-30 ta’ Ġunju 2009, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
quddiem il-Parlament Ewropew li ttejjeb 
l-operazzjoni tat-tliet Fondi Strutturali 
Ewropej, b’mod speċjali għall-SMEs, billi, 
fost l-oħrajn, jitqassar il-perjodu taż-
żmien qabel ma jsir ħlas mill-fondi u jkun 
hemm possibilità li l-kontribuzzjonijiet
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mill-fondi jiġu rċevuti bil-quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti tassew li jiġu esplorati modi kif jiżdied l-aċċess għall-Fondi Strutturali 
Ewropej b’mod speċjali għall-SMEs, billi dawn x’aktarx ma jirċevux kontribuzzjoni mill-pjan 
ta’ rkupru ekonomiku.

Emenda 41
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Minħabba l-ħtieġa urġenti sabiex tkun 
indirizzata l-kriżi ekonomika u l-ħtiġijiet 
tal-enerġija li qiegħda tenfasizza fuqhom 
il-Komunità, dan ir-Regolament għandu 
jidħol fis-seħħ malajr kemm jista’ jkun 
wara li jiġi ppubblikat,

(23) Minħabba l-ħtieġa urġenti sabiex tkun 
indirizzata l-kriżi ekonomika u l-ħtiġijiet 
tal-enerġija li qiegħda tenfasizza fuqhom 
il-Komunità, dan ir-Regolament għandu 
jidħol fis-seħħ malajr kemm jista’ jkun 
wara li jiġi ppubblikat; u barra minn hekk, 
il-Kummissjoni għandha tfassal 
programm ġdid biex tappoġġja l-irkupru 
ekonomiku billi tagħti għajnuna 
finanzjarja Komunitarja lill-proġetti fil-
qasam tal-enerġija għall-perjodu wara l-
2010. 

Or. en

Emenda 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi strument 
finanzjarju, il-Programm Ewropew tal-
Enerġija għall-Irkupru, minn issa ‘l 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi strument 
finanzjarju, il-Programm Ewropew tal-
Enerġija għall-Irkupru, minn issa ‘l 
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quddiem imsejjaħ "l-EEPR", għall-iżvilupp 
ta’ proġetti f’dan il-qasam tal-enerġija fil-
Komunità li jikkontribwixxu għall-irkupru 
tal-ekonomija, is-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gass serra. 

quddiem imsejjaħ "l-EEPR", għall-iżvilupp 
ta’ proġetti f’dan il-qasam tal-enerġija fil-
Komunità li jikkontribwixxu għall-irkupru 
tal-ekonomija, is-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija, l-effiċjenza tal-enerġija  u t-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gass serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi strument finanzjarju, l-Programm Ewropew tal-Enerġija 
għall-Irkupru, u huwa importanti li jkun jinkludi l-effiċjenza tal-enerġija  b’mod speċjali dik 
fil-bini, u fit-teknoloġiji innovattivi.

Emenda 43
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistabbilixxi subprogrammi sabiex imexxu 
‘l quddiem dawk il-miri fl-oqsma tal-:

Jistabbilixxi subprogrammi sabiex imexxu 
‘l quddiem dawk il-miri fl-oqsma tal-:

(a) tal-interkonnessjonijiet tal-gass u tal-
elettriku;

(a) tal-interkonnessjonijiet tal-gass u tal-
elettriku;

(b) tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta; 
kif ukoll

(b) tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta;

(c) il-ġbir u l-ħżin tal-karbonju. (c) il-ġbir u l-ħżin tal-karbonju.

(ca) l-effiċjenza tal-enerġija b’mod 
speċjali dik fil-bini, u 
(cb) fit-teknoloġiji innovattivi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi strument finanzjarju, il-Programm Ewropew tal-Enerġija 
għall-Irkupru, u huwa importanti li jkun jinkludi l-effiċjenza tal-enerġija  b’mod speċjali dik 
fil-bini, u fit-teknoloġiji innovattivi.
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Emenda 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistabbilixxi subprogrammi sabiex imexxu 
‘l quddiem dawk il-miri fl-oqsma tal-:

Jistabbilixxi subprogrammi sabiex imexxu 
‘l quddiem dawk il-miri fl-oqsma tal-:

(a) tal-interkonnessjonijiet tal-gass u tal-
elettriku;

(a) tal-interkonnessjonijiet tal-gass u tal-
elettriku notevolment is-supergrid tal-UE;

(b) tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta; 
kif ukoll

(b) tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta; 
kif ukoll sorsi oħra ta’ enerġija 
rinnovabbli

(c) il-ġbir u l-ħżin tal-karbonju. (c) l-effiċjenza tal-enerġija , notevolment 
permezz ta’ proġetti ta’ ‘l-ibliet 
intelliġenti’;
(ca) ekoindustriji, produttività tar-riżorsi
notevolment ogħla.

Or. en

Emenda 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistabbilixxi subprogrammi sabiex imexxu 
‘l quddiem dawk il-miri fl-oqsma tal-:

Jistabbilixxi subprogrammi sabiex imexxu 
‘l quddiem dawk il-miri fl-oqsma tal-:

(a) tal-interkonnessjonijiet tal-gass u tal-
elettriku;

(a) tal-interkonnessjonijiet tal-gass u tal-
elettriku;

(b) tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta; 
kif ukoll

(b) tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta;

(c) il-ġbir u l-ħżin tal-karbonju. (c) il-ġbir u l-ħżin tal-karbonju;

(ca) effiċjenza tal-enerġija , inklużi l-ibliet 
intelliġenti; kif ukoll
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(cb) enerġiji oħra rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija , b’mod speċjali l-ibliet intelliġenti, u tal-
enerġija rinnovabbli jistgħu jiġu fis-seħħ immedjatament u jkollhom potenzjal kbir biex 
jikkontribwixxu għall-irkupru ekonomiku. Għaldaqstant jeħtieġ li jiġu kkunsidrati huma ukoll 
bħala setturi eliġibbli taħt dan ir-Regolament.

Emenda 46
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-iffrankar u l-effiċjenza tal-enerġija

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata priorità lill-proġetti fuq bażi ta’ żmien qasir, b’riżultati fi żmien qasir biex 
dawn jagħmlu impatt sinifikanti fil-ġestjoni tal-kriżi attwali.

Emenda 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-ibliet tal-enerġija intelliġenti 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iz-zoni urbani li joffru kenn lil 80% taċ-ċittadini tal-UE u jikkonsistu f’70% tal-emissjonijiet 
ta’ gass li jikkawżaw l-effett serra, għandhom rwol prinċipali fil-ġlieda kontra l-bidla fil-
klima. Hemm potenzjal kbir u l-ħtieġa għal investimenti ta’ enerġija sostenibbli fuq livell 
lokali li joħloqu xogħol kif ukoll jiksbu l-miri ta’ klima u enerġija aktar malajr.

Emenda 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jidentifika proġetti li għandhom ikunu 
ffinanzjati taħt kull subprogramm u 
jistipula kriterji sabiex ikunu identifikati u 
implimentati azzjonijiet li jwettqu dawn il-
proġetti.

Jindika proġetti li għandhom ikunu 
ffinanzjati u jistipula kriterji sabiex ikunu 
identifikati u implimentati azzjonijiet li 
jwettqu dawn il-proġetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija , b’mod speċjali l-ibliet intelliġenti, u tal-
enerġija rinnovabbli jistgħu jiġu fis-seħħ immedjatament u jkollhom potenzjal kbir biex 
jikkontribwixxu għall-irkupru ekonomiku. Għaldaqstant jeħtieġ li jiġu kkunsidrati huma ukoll 
bħala setturi eliġibbli taħt dan ir-Regolament.

Emenda 49
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ li s-subprogrammi stabbiliti u l-
proġetti identifikati ma jipperemttux 
invesimenti f’waqthom minħabba n-
nuqqas ta’ maturità tal-proġett, dan ir-
Regolament jista’ jiġi kkomplimentat 
minn proposta li tistabilixxi 
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subprogrammi u proġetti oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn proġetti identifikati li ma jkunux lesti għall-investiment sas-sentejn li ġejjin , għandu jiġi 
żgurat li l-għajnuna finanzjarja maħsuba għal dawn il-proġetti ssir disponibbli għal proġetti
oħrajn eliġibbli li jilħqu l-kriterji stabbiliti f’subparagrafu ta’ Artikolu 1.

Emenda 50
Hannes Swoboda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prioritajiet għall-proġetti differenti 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-
possibbiltà ta’ implementazzjoni u skont 
kemm jistgħu jinkisbu malajr. Għandu 
jkun hemm grad għoli ta’ flessibbilità 
bejn il-proġetti f’dawn l-erba’ oqsma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Għandha tingħata priorità lill-proġetti fuq bażi ta’ żmien qasir, b’riżultati fi żmien qasir biex 
dawn jagħmlu impatt sinifikanti fil-ġestjoni tal-kriżi attwali.

Emenda 51
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “fażi ta’ investiment” tfisser il-fażi ta’
proġett li fiha ssir il-kostruzzjoni u 
jiġġarrbu l-ispejjeż kapitali;

(e) “fażi ta’ investiment” tfisser il-fażi ta’
proġett li fiha jsiru l-istudji tekniċi 
avvanzati, u l-kostruzzjoni u jiġġarrbu l-
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ispejjeż kapitali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taħt  ‘Studji Tekniċi’ jiġu kkontemplati firxa wiesgħa ta’ fażijiet, inkluż il-proġett, li 
jikkorisspondu ma’ stadju aktar matur u għaldaqstant xieraq li  jiġu kkontemplati fil-fażi ta’
investiment u mhux fil-fażi ta’ pjanifikazzjoni.

Emenda 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) ‘bliet intelliġenti’ tfisser bliet li 
jimpenjaw ruħhom għall-effiċjenza tal-
enerġija  u l-enerġija rinnovabbli, 
notevolment fis-setturi tal-bini u tat-
trasport u li jikkoordinaw fil-livell tal-UE 
notevolment permezz ta’ netwerks bħalma 
hi l-inizjattiva tal-Patt tas-Sindki.;

Or. en

Emenda 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) ‘enerġija rinnovabbli’ tfisser enerġija 
li ġejja mis-sorsi ta’ enerġija li mhumiex 
fossili kif definit f’Artikolu 2 tad-Direttiva
2009/ xxxx tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill għall-promozzjoni tal-użu tal-
enerġija minn sorsi rinnovabbli;



AM\772702MT.doc 35/100 PE421.268v01-00

MT

Or. en

Emenda 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) ‘bliet intelliġenti’ tfisser bliet li 
jimpenjaw ruħhom fil-promozzjoni tal-
effiċjenza tal-enerġija  u l-enerġija 
rinnovabbli, fis-setturi tal-bini u tad-djar 
u ta’ proġetti tat-trasport pubbliku li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent u li 
jikkoordinaw fil-livell tal-UE notevolment 
permezz ta’ netwerks bħalma hi l-
inizjattiva tal-Patt tas-Sindki.;

Or. en

Emenda 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) ‘ekoindustriji’ tfisser attivitajiet li 
jipproduċu prodotti u servizzi ta’ kejl, 
ħarsien, limitazzjoni, minimizzazzjoni jew 
korrezzjoni tad-dannu ambjentali lill-
ilma, l-arja u l-art, kif ukoll tal-problemi 
marbuta ma’ l-iskart, il-ħoss u l-
ekosistemi. Dan jinkludi teknoloġiji aktar 
nodfa, prodotti u servizzi li jnaqqsu r-
riskju ambjentali u jimminimizzaw it-
tniġġis u l-użu tar-riżors;

Or. en
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Emenda 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) ‘strumenti finanzjarji innovattivi’
tfisser strumenti  b’effett ta’ lieva 
sinifikanti fuq investimenti pubbliċi u 
privati; dawn se jinkludu ekwità diretta 
għal proġetti fuq skala kbira , 
notevolment permezz tal-fond 
‘Marguerite’, ekwità diretta għal proġetti 
bi skala żgħira jew medja, permezz tal-
parteċipazzjoni fil-’fondi ta’ kapital ta’
riskju‘ tal-FEI, permezz ta’ faċilitajiet ta’
self garantiti u  faċilitajiet tal-qsim ta’
riskju fil-BEI jew f’banek pubbliċi, 
ħolqien ta’ rati mnaqqsa fuq self mill-BEI 
jew banek pubbliċi, jew għajnuna 
finanzjarja teknika lill-’katalisti għall-
bidla’ bħalma huma l-’ibliet intelliġenti’;

Or. en

Emenda 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt g b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) ‘prinċipju tal-mertu individwali’
jfisser prinċipju skont liema proġetti 
viabbli u sostenibbli jiġu magħżula mill-
proġetti kollha eliġibbli u jingħataw 
għajnuna minn strument finanzjarju 
innovattiv.

Or. en
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Emenda 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti preliminari

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-EEPR għall-2009 u l-
2010 għandu jammonta għal 
EUR 3,500 miljun, allokati kif ġej:

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-EEPR għall-2009 u l-
2010 għandu jammonta għal 
EUR 3,750 miljun.

Or. en

Emenda 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-EEPR għall-2009 u l-
2010 għandu jammonta għal 
EUR 3,500 miljun, allokati kif ġej:

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-EEPR għall-2009 u l-
2010 għandu jammonta għal 
EUR 3,500 miljun, allokati kif ġej:

(a) proġetti għall-interkonnessjonijiet tal-
gass u tal-elettriku; EUR 1,750 miljun;

(a) proġetti għall-interkonnessjonijiet tal-
gass u tal-elettriku; sa EUR 1,750 miljun

(b) proġetti għall-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta; EUR 500 miljun;

(b) proġetti għall-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta; sa EUR 500 miljun;

(c) proġetti tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju; 
EUR 1,250 miljun.

(c) proġetti tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju; 
sa EUR 1,250 miljun.

(ca) investiment fl-iffrankar tal-enerġija u 
l-effiċjenza tal-enerġija  b’mod speċjali 
fil-qafas tal-programmi lokali għall-
iffrankar tal-enerġija, sa EUR 1,000 
miljun.
Meta tittieħed id-deċiżjoni dwar finanzjar 
konkret msemmija f’paragrafi (a) sa (ca), 
għandha tingħata attenzjoni speċjali biex 
ikun żgurat li l-pakkett finanzjarju 
ġenerali ma jinqabiżx.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inizjattivi lokali u reġjonali li relattivament jistgħu jitwettqu faċilment fi żmien qasir jeħtieġ 
ukoll jiġu appoġġati.

Emenda 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proġetti tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju; 
EUR 1,250 miljun.

(c) proġetti tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju; 
EUR 750 miljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa  importanti li jkun hemm distribuzzjoni aħjar ta’ fondi.

Emenda 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) effiċjenza tal-enerġija , inkluża l-
effiċjenza fil-bini: 500 miljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jsir investiment fl-effiċjenza tal-enerġija fil-bini minħabba li dan huwa 
wieħed mis-setturi li jista’ jqajjem l-ekonomija Ewropeja.
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Emenda 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-ibliet ta’ enerġija intelliġenti: EUR 
500 miljun

Or. en

Emenda 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ammont ta’ 50% tal-pakkett 
finanzjarju totali li jirreferi għalih 
paragrafu 1 għandu jingħata lill-proġetti 
mniżżla f’paragrafu 1(c) taħt il-forma ta’
għotjiet diretti, jiġifieri EUR 1,875 miljun,
waqt li l-bqija tal-50% tal-pakkett 
finanzjarju totali għandu jingħata taħt il-
forma ta’ strumenti finanzjarji 
innovattivi. Fondi li ma jiġux allokati fl-
2009 u l-2010 taħt il-forma ta’ għotjiet se 
jiġu riallokati għal strumenti finanzjarji 
innovattivi. 

Or. en
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Emenda 64
Herbert Reul, Werner Langen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-infrastruttura tal-enerġija 
finanzjata jew kofinanzjata permezz tal-
fondi Ewropej disponibbli għandha tkun 
viabbli ekonomikament u għandu jkollha 
valur miżjud ġenerali Ewropew.

Or. en

Emenda 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni 
Ewropea lill-BEI, l-FEI u l-banek 
pubbliċi oħra għal strumenti finanzjarji 
innovattivi msemmija f’paragrafu 1a 
għandha tammonta għal EUR 1,875 
miljun. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
relevanti għandhom jikkontribwixxu bl-
istess ammont, jiġifieri b’EUR 1,875 
miljun aktar, b’hekk jgħollu l-istrumenti 
finanzjarji innovattivi għat-total ta’ EUR 
3,750 miljun, b’aktar effett ta’ lieva 
sinifikanti fuq l-investimenti pubbliċi u 
privati ta’ bejn EUR 5 miljuni u 15-il 
miljun, skont in-natura tal-istrument 
finanzjarju innovattiv.

Or. en
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Emenda 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Is-somma totali tal-għotjiet diretti u l-
istrumenti tal-finanzi innovattivi ta’ 5,625 
miljun EUR referuti għalihom fil-
paragrafi 1a u 1b għandhom jiġu allokati 
ugwalment b’mod flessibbli fuq il-bażi tal-
prinċipju tal-mertu tiegħu bejn:

(a) proġetti għall-interkonnessjonijiet tal-
gass u tal-elettriku; EUR 1,750 miljun;

(a) pajpijiet minn fejn jgħaddi l-gass u tal-
elettriku, b’mod speċjali  s-Supergrid tal-
UE , proġetti għall-interkonnessjonijiet(...)

(b) enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta: 
EUR 500 miljun;

(b) enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta u 
mill-proġetti għall-enerġija rinovabbli
oħra (...);

(c) proġetti tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju; 
EUR 1,250 miljun.

(c) effiċjenza fl-enerġija, notabilment il-
programm ‘bliet intelliġenti’ ;
(ca) eko-industriji.

Or. en

Emenda 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pakkett finanzjarju maħsub għal 
proġetti fl-Anness li ma jilħqux il-kriterji 
ta’ eleġibilità fl-Artikoli 8,14 u 19 għandu 
jitqassam immedjatament għal proġetti 
tal-enerġija effiċjenti, inklużi l-ibliet 
intelliġenti, u proġetti oħra tal-enerġija
rinovabbli msemmija fil-punti (ca) u (cb) 
tal-Artikolu 1, li jilħqu kriterji għall-
eleġibilità speċifikata fl-Artikolu 23a.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija , speċjalment l-ibliet intelliġenti u l-enerġija 
rinovabbli jistgħu jitnedew immedjatament u għandhom potenzjali kbir li jikkontribwixxu għal 
irkupru ekonomiku.

Emenda 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità baġitarja għandha tiddeċiedi 
dwar il-proposti tal-Kummissjoni fi żmien
sitt ġimgħat. Meta ma tittieħed l-ebda 
deċiżjoni matul il-limitu ta’ żmien, il-
proposti jitqiesu aċċettati.

4. L-awtorità baġitarja għandha tiddeċiedi 
dwar il-proposti tal-Kummissjoni fi żmien 
tnax-il ġimgħa.

Or. en

Emenda 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Kapitolu II – Subprogrammi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu II tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flok ikun hemm dispożizzjonijiet speċifiċi ħafna fuq kull subprogramm possibbli bħalma ġie 
ssuġġerit mill-Kummissjoni, huwa aħjar u aktar faċli li jkun hemm dispożizzjonijiet li jkopru 
s-subprogrammi. Għalhekk ġie sostitwit “Kapitolu II” kollu minn sett ta’ dispożizzjonijiet
komuni fil-Kapitolu III. Din l-emenda attwalment tħassar il-Kapitolu II kollu, minn Artikolu 4 
sa Artikolu 22.
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Emenda 70
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ottimizzazzjoni tal-kapaċità tan-
netwerk u l-integrazzjoni tas-suq intern tal-
enerġija, b’mod partikolari, proġetti li 
jikkonċernaw il-qasam transkonfinali;

b) l-ottimizzazzjoni tal-kapaċità tan-
netwerk u l-integrazzjoni tas-suq intern tal-
enerġija, b’mod partikolari, proġetti li 
jikkonċernaw il-qasam transkonfinali, li 
għandha tiġi orjentata lejn il-konnessjoni 
tas-swieqi nazzjonali kollha fl-Istati 
Membri u m’għandhiex tiġi limitata għal 
ċerti reġjuni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni tal-investiment għal interkonnessjonijiet reġjonali tissottovaluta l-potenzjal tal-
interkonnessjoni u ma tikkontribwix għas-sigurtà tal-provvisti tal-Istati Membri kkonċernati.

Emenda 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-iżvilupp tan-netwerk biex tissaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika u soċjali billi 
jitnaqqas l-iżolament ta’ reġjuni inqas 
iffavoriti u reġjuni gżejjer tal-Komunità;

(c) l-iżvilupp tan-netwerk tal-enerġija biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali u 
biex jitnaqqas l-iżolament ta’ reġjuni inqas 
iffavoriti u reġjuni’ gżejjer tal-Komunità;

Or. en
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Emenda 72
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Il-konnessjoni ta’ riżorsi ta’ enerġija 
rinovabbli; kif ukoll

(d) Il-konnessjoni u l-integrazzjoni ta’
riżorsi ta’ enerġija rinovabbli; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti daqs il-konnessjoni fiżika tal-enerġija rinovabbli, huma l-integrazzjoni u l-
immaniġjar sussegwenti tal-grid. L-infrastrutturi huma essenzjali skont l-integrazzjoni 
ladarba dawk is-sistemi bi grad għola tal-interkonnessjoni huma aktar robusti u jistgħu 
jintegraw proporzjon għola tal-enerġija rinovabbli, bi qbil mal-oġġettivi tal-UE. 

Emenda 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tiġi pprovduta reazzjoni adegwata 
għall-kriżi riċenti tal-gass.

Or. en

Emenda 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EEPR għandha sservi sabiex b’urġenza L-EEPR għandha sservi sabiex b’urġenza 
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tadatta u tiżviluppa n-netwerks tal-enerġija 
ta’ importanza partikolari għall-Komunità 
li jappoġġjaw il-ħidma tas-suq intern tal-
enerġija u, b’mod partikolari, sabiex issolvi 
l-problemi tal-ostakli, is-sigurtà u d-
diversifikazzjoni tal-provvista u sabiex 
jingħelbu d-diffikultajiet ambjentali, 
tekniċi u finanzjarji. Hemm il-ħtieġa ta’
appoġġ speċjali min-naħa tal-Komunità 
sabiex ikunu żviluppati netwerks ta’
enerġija iktar intensivi u sabiex titħaffef il-
kostruzzjoni tagħhom.

tadatta u tiżviluppa n-netwerks tal-enerġija 
ta’ importanza partikolari għall-Komunità 
li jappoġġjaw il-ħidma tas-suq intern tal-
enerġija u, b’mod partikolari, sabiex issolvi 
l-problemi tal-ostakli, is-sigurtà u d-
diversifikazzjoni tal-provvista u sabiex 
jingħelbu d-diffikultajiet ambjentali, 
tekniċi u finanzjarji. Hemm il-ħtieġa ta’
appoġġ speċjali min-naħa tal-Komunità 
sabiex ikunu żviluppati netwerks ta’
enerġija iktar intensivi u sabiex titħaffef il-
kostruzzjoni tagħhom, b’mod partikolari 
fl-Istati Membri li ġew affettwati mill-kriżi 
tal-gass f’Jannar 2009 u li huma aktar 
vulnerabbli għall-interruzzjonijiet tal-
provvisti tal-gass.

Or. en

Emenda 75
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista ta’ proġetti li għandhom x’jaqsmu 
tal-prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 5 tinsab 
fl-Anness, Parti A.

Lista indikattiva ta’ proġetti li għandhom 
x’jaqsmu tal-prijoritajiet stipulati fl-
Artikolu 5 tinsab fl-Anness, Parti A u B.

 Bażi Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata priorità lill-proġetti fuq bażi ta’ żmien qasir, b’riżultati fi żmien qasir biex 
dawn jagħmlu impatt sinifikanti fil-ġestjoni tal-kriżi attwali.
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Emenda 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għajnuna finanzjarja fl-ambitu tal-
EEPR (minn issa ‘l quddiem “l-għajnuna 
EEPR”) għall-proġetti ta’ interkonnessjoni 
tal-gass u tal-elettriku għandha tingħata 
għall-azzjonijiet li jwettqu l-proġetti fl-
Anness, Parti A, jew partijiet minnu.

1. L-għajnuna finanzjarja fl-ambitu tal-
EEPR (minn issa ‘l quddiem “l-għajnuna 
EEPR”) għall-proġetti ta’ interkonnessjoni 
tal-gass u tal-elettriku għandha tingħata 
għall-azzjonijiet li jikkontribwixxu għat-
tkabbir tal-effiċjenza tal-enerġija , inkluż 
fil-bini jew li jwettqu l-proġetti fl-Anness, 
Parti A, jew partijiet minnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-assistenza finanzjarja taħt l-EEPR għall-proġetti tal-interkonnessjoni 
tal-gass u l-elettriku għandha tingħata għal azzjonijiet li jikkontribwixxu wkoll għat-tkabbir 
tal-effiċjenza tal-enerġija , inkluż fil-bini.

Emenda 77
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proposti għandhom ikunu eliġibbli 
għall-għajnuna mill-EEPR biss sakemm 
jimplimentaw il-proġetti elenkati fl-
Anness, Parti A u ma jaqbżux l-ammont 
massimu ta’ għajuna li tingħata mill-EEPR 
kif stipulat hawn taħt.

1. Il-proposti għandhom ikunu eliġibbli 
għall-għajnuna mill-EEPR biss sakemm 
jimplimentaw il-proġetti relatati mal-
effiċjenza tal-enerġija fil-bini, jew ikunu
proġetti elenkati fl-Anness, Parti A u ma 
jaqbżux l-ammont massimu ta’ għajuna li 
tingħata mill-EEPR kif stipulat hawn taħt.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza tal-enerġija  huwa qasam li jista’ jikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku tal-
Ewropa.

Emenda 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) għall-proġetti fit-tul ippjanati li 
jibdew qabel l-aħħar tal-2010;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-proġetti eleġibbli għall-iffinanzjar taħt din ir-regola jkunu qed 
jikkontribwixxu de facto għall-irkupru ekonomiku, huwa essenzjali li l-proġetti fil-kwistjoni 
jkunu qed jaħdmu minn hawn u sena u nofs oħra. Huwa daqstant ieħor importanti li l-
iffinanzjar ikun immirat lejn proġetti ta’ skala kbira biex jikkontribwixxu lejn irkupru
finanzjarju fuq perjodu twil ta’ żmien.

Emenda 79
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-proġetti differenti għandhom 
jingħataw prijorità skont il-possibbiltà tal-
implementazzjoni u l-ħefdfa li biha 
jistgħu jitwettqu.

Or. en



PE421.268v01-00 48/100 AM\772702MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata priorità lill-proġetti fuq bażi ta’ żmien qasir, b’riżultati fi żmien qasir biex 
dawn jagħmlu impatt sinifikanti fil-ġestjoni tal-kriżi attwali.

Emenda 80
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-maturità, li għandha x’taqsam b’mod 
partikolari mal-ħila li jinbeda x-xogħol 
kmieni u li jingħata l-finanzjament sal-
aħħar tal-2010;

(a) il-maturità, li għandha x’taqsam b’mod 
partikolari mal-ħila li jinbeda x-xogħol 
kmieni u li jingħata l-finanzjament sal-
aħħar tal-2011;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjan ta’ rkupru tħejja bħala stimolu għall-ekonomija Ewropea fuq bażi tal-oġġettivi ta’
terminu qasir tal-UE u, billi tiġi żgurata żieda fil-kapaċità tal-interkonnessjoni, issir 
opportunità kbira għal mixja lejn suq waħdieni Ewropew tal-enerġija.

Emenda 81
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-perjodu li fih iż-żieda tal-kapaċità 
tal-interkonnessjoni għandha tkun 
aċċessibbli għall-aġenti tas-suq, li 
m’għandhiex tkun aktar minn tliet snin 
mill-għoti tal-għajnuna;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pjan ta’ rkupru tħejja  bħala stimolu għall-ekonomija Ewropea fuq bażi tal-oġġettivi ta’
terminu qasir tal-UE u, billi tiġi żgurata żieda fil-kapaċità tal-interkonnessjoni, issir 
opportunità kbira għal mixja lejn suq waħdieni Ewropew tal-enerġija.

Emenda 82
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) iż-żieda tal-kapaċità tat-trasport tal-
elettriku jew tal-gass għall-anqas bejn il-
konfini tal-Istati Membri involuti fil-
proġett, irrispettivament minn jekk l-
assistenza tingħatax lil Stat Membru 
wieħed jew aktar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjan ta’ rkupru tħejja  bħala stimolu għall-ekonomija Ewropea fuq bażi tal-oġġettivi ta’
terminu qasir tal-UE u, billi tiġi żgurata żieda fil-kapaċità tal-interkonnessjoni, issir 
opportunità kbira għal mixja lejn suq waħdieni Ewropew tal-enerġija.

Emenda 83
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) kemm ikun konformi l-proġett mal-
prijoritajiet stabiliti f’kull Inizjattiva 
Reġjonali mħejjija mill-Grupp tar-
Regolaturi Ewropej għall-Elettriku u l-
Gass (ERGEG) bl-għan li jintlaħaq suq 
waħdieni Ewropew tal-enerġija;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjan ta’ rkupru tħejja  bħala stimolu għall-ekonomija Ewropea fuq bażi tal-oġġettivi ta’
terminu qasir tal-UE u, billi tiġi żgurata żieda fil-kapaċità tal-interkonnessjoni, issir 
opportunità kbira għal mixja lejn suq waħdieni Ewropew tal-enerġija.

Emenda 84
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) il-potenzjal għat-titjib tal-effiċjenza 
tal-enerġija  u t-tnaqqis tal-konsum tal-
enerġija primarja fis-settur tal-bini u 
kullimkien.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu eżaminati proposti li jsiru, il-kriterji  applikati mill-Kummissjoni għandhom jinkludu 
l-iskop għat-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija  u t-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija primarja fis-
settur tal-bini u kullimkien.

Emenda 85
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proġetti differenti għandhom 
jingħataw prijorità skont il-possibbiltà tal-
implementazzjoni u l-ħeffa li biha jkunu
se jitwettqu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata priorità lill-proġetti fuq bażi ta’ żmien qasir, b’riżultati fi żmien qasir biex 
dawn jagħmlu impatt sinifikanti fil-ġestjoni tal-kriżi attwali.

Emenda 86
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għajnuna mill-EEPR għall-proġetti 
tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta 
għandha tingħata wara li ssir sejħa għall-
proposti limitati għall-azzjonijiet li jwettqu
l-proġetti elenkati fl-Anness, Parti B.

1. L-għajnuna mill-EEPR għall-proġetti 
tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta 
għandha tingħata wara li ssir sejħa għall-
proposti li jimplimentaw proġetti bħal 
dawk elenkati b’mod indikattiv fl-Anness, 
Parti B.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-anness għandu jiġi rranġat relatatament

Emenda 87
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-proġetti tar-riħ lil hinn mill-kosta 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
garantiti bil-fondi skont il-prijoritajiet 
stabbiliti fil-Pjan Strateġiku għat-
Teknoloġiji tal-Enerġija għall-Ewropa
(SET-Plan). Il-Pjan-SET għandu jiġi 
kkunsidrat meta joħorġu l-prijoritajiet 
għall-fondi futuri f’relazzjoni mas-sitt 
Inizjattivi Industrijali tal-Ewropa tal-
Pjan-SET.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjan-SET jimmira għall-aċċellerazzjoni tal-iżvilupp ta’ portfolio mifrux tat-teknoloġiji, li se 
jkunu meħtieġa kollha bħala kontribut għall-ġlieda kontra l-bidla tal-klima u t-titjib tas-
sigurtà tal-provvisti tal-enerġija. Dan il-Pjan ta’ Rkupru jikkontribwixxi fondi bil-quddiem 
għar-riħ lil hinn mill-kosta u CCS biss. F’diskussjonijiet baġitarji futuri, l-iffinanzjar ta’ 
teknoloġiji oħra jeħtieġ jiġi kkunsidrat biex jiġi żgurat li teknoloġiji l-oħra ma jintesewx u li 
r-riħ u CCS ma jirċivux fondi doppji minn sorsi differenti għad-detriment ta’ setturi oħra.

Emenda 88
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proposti għanhom ikunu eliġibbli 
għall-għajnuna EEPR biss f’każ li dawn 
jimplimentaw il-proġetti elenkati fl-
Anness, il-Parti B, ma jaqbżux l-ammonti 
massimi f’għajnuna EEPR kif stipulati 
hemm u jissodisfaw il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

1. Il-proposti għanhom ikunu eliġibbli 
għall-għajnuna EEPR biss f’każ li dawn 
jimplimentaw proġetti bħal dawk elenkati 
fl-Anness, il-Parti B.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata priorità lill-proġetti fuq bażi ta’ żmien qasir, b’riżultati fi żmien qasir biex 
dawn jagħmlu impatt sinifikanti fil-ġestjoni tal-kriżi attwali.

Emenda 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iskeda tal-proġett għandha tinkludi (a) il-proġett  huwa proġett fit-tul ippjanat
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n-nefqa kapitali sostanzjali għall-2009 u 
għall-2010;

li jibda qabel l-aħħar tal-2010;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-proġetti eleġibbli għall-iffinanzjar taħt din ir-regola jkunu qed 
jikkontribwixxu de facto għall-irkupru ekonomiku, huwa essenzjali li l-proġetti kkonċernati 
jkunu qed jaħdmu minn hawn u sena u nofs oħra. Huwa daqstant ieħor importanti li l-
iffinanzjar ikun immirat lejn proġetti ta’ skala kbira biex jikkontribwixxu għall-irkupru 
finanzjarju fuq perjodu twil ta’ żmien.

Emenda 90
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-proġetti differenti għandhom 
jingħataw prijorità skont il-possibbiltà tal-
implementazzjoni u l-ħeffa li biha jkunu 
se jitwettqu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata priorità lill-proġetti fuq bażi ta’ żmien qasir, b’riżultati fi żmien qasir biex 
dawn jagħmlu impatt sinifikanti fil-ġestjoni tal-kriżi attwali.

Emenda 91
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 –punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) kemm jintegraw l-impriżi tal-
Komunità msemmija fl-Artikolu 14(2) fl-
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industrija Ewropea relevanti .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex il-pjan ta’ rkupru jagħti bidu għall-effetti mixtieqa, huwa għandu jinkludi 
rappreżentazzjoni konsistenti tal-industrija Ewropea.

Emenda 92
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proġetti differenti għandhom 
jingħataw prijorità skont il-possibbiltà tal-
implementazzjoni u l-ħeffa li biha jkunu 
se jitwettqu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata priorità lill-proġetti fuq bażi ta’ żmien qasir, b’riżultati fi żmien qasir biex 
dawn jagħmlu impatt sinifikanti fil-ġestjoni tal-kriżi attwali.

Emenda 93
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għajnuna EEPR għall-proġetti tal-ġbir 
u l-ħżin tal-karbonju għandha tingħata lill-
azzjonijiet li jwettqu l-proġetti li huma 
elenkata fil-lista 1 tal-Anness, il-Parti C.

1. L-għajnuna EEPR għall-proġetti tal-ġbir 
u l-ħżin tal-karbonju għandha tingħata lill-
azzjonijiet li jwettqu proġetti bħal dawk 
inklużi fil-lista 1 tal-Anness, il-Parti C.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-anness għandu jiġi aġġustat skont dan.

Emenda 94
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għajuna EEPR għandha tingħata lil 
mhux iktar minn 5 proġetti. Il-finanzjament 
ma għandux jaqbeż il-EUR 250 miljun
għal kull proġett.

4. L-għajuna EEPR għandha tingħata lil 
mhux iktar minn 5 proġetti. Il-finanzjament 
ma għandux jaqbeż il-EUR 150 miljun
għal kull proġett.

Or. en

Emenda 95
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a.Il-Proġetti tal-ġbir u l-ħżin tal-
karbonju msemmija f’paragrafu 1 
għandhom jirċievu l-fondi skont il-Pjan 
Strateġiku għat-Teknoloġiji tal-Enerġija 
għall-Ewropa (SET-Plan). Il-Pjan-SET 
għandu jiġi kkunsidrat meta joħorġu l-
prijoritajiet għall-fondi futuri f’relazzjoni 
mas-sitt Inizjattivi Industrijali tal-Ewropa 
tal-Pjan-SET

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjan-SET jimmira għall-aċċellerazzjoni tal-iżvilupp ta’ portfolio mifrux tat-teknoloġiji, li se 
jkunu meħtieġa kollha bħala kontribut għall-ġlieda kontra l-bidla tal-klima u t-titjib tas-
sigurtà tal-provvisti tal-enerġija. Dan il-Pjan ta’ Rkupru jikkontribwixxi fondi bil-quddiem 
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għar-riħ lil hinn mill-kosta u CCS biss. F’diskussjonijiet baġitarji futuri, l-iffinanzjar ta’ 
teknoloġiji oħra jeħtieġ jiġi kkunsidrat biex jiġi żgurat li teknoloġiji l-oħra ma jintesewx u li 
r-riħ u CCS ma jirċivux fondi doppji minn sorsi differenti għad-detriment ta’ setturi oħra.

Emenda 96
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proposti għandhom ikunu eliġibbli 
għall-għajnuna mill-EEPR biss jekk dawn 
jimplimentaw il-proġetti elenkati fl-
Anness, Il-Parti C u jissodisfaw il-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. Il-proposti għandhom ikunu eliġibbli 
għall-għajnuna mill-EEPR biss jekk dawn 
jimplimentaw proġetti bħal dawk elenkati
fl-Anness, Il-Parti C:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-anness għandu jiġi rranġat relatatament.

Emenda 97
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proġetti għandhom juru li għandhom 
il-ħila li jiġbru għall-anqas 85% ta’ CO2
minn installazzjonijiet li jiġġeneraw ħafna 
enerġija u li jipprovdu għall-anqas 
300 MW f’’kapaċità elettrika jew 
ekwivalenti għal dan u l-ħila li 
jittrasportaw jew jaħżnu dan is-CO2 b’mod 
ġeoloġiku u sikur taħt l-art;

(a) il-proġetti għandhom juru li għandhom 
il-ħila li jiġbru għall-anqas 85% ta’ CO2
minn installazzjonijiet li jiġġeneraw ħafna 
enerġija u li jipprovdu għall-anqas 
300 MW f’’kapaċità elettrika jew 
ekwivalenti (jew  tagħmir li jittratta l-fluss 
tal-gass taċ-ċmieni li jikkorrispondi għall-
anqas għal 300MWe f’kapaċità f’impjant 
tal-enerġija akbar), għal dan u l-ħila li 
jittrasportaw jew jaħżnu dan is-CO2 b’mod 
ġeoloġiku u sikur taħt l-art;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi speċifikat li jista’ jkun possibbli biex jiġi irrealizzat proġett ta’
demostrazzjoni CCS li jittratta l-gass taċ-ċmieni jikkorrispondi għall-anqas għal 300MW 
f’kapaċità f’impjant tal-enerġija akbar, anke jekk l-impjant tal-enerġija jkollu aktar minn 300 
MW bħala kapaċità installata (pereżempju 800 MW). Dan jippermetti li l-ispejjeż totali 
jinżammu baxxi mingħajr ma, fl-istess ħin, ma jippreġudika l-effikaċja tad-demostrazzjoni.

Emenda 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proġetti għandhom juru li għandhom 
il-ħila li jiġbru għall-anqas 85% ta’ CO2
minn installazzjonijiet li jiġġeneraw ħafna 
enerġija u li jipprovdu għall-anqas 
300 MW f’’kapaċità elettrika jew 
ekwivalenti għal dan u l-ħila li 
jittrasportaw jew jaħżnu dan is-CO2 b’mod 
ġeoloġiku u sikur taħt l-art;

(a) il-proġetti għandhom juru li għandhom 
il-ħila li jiġbru għall-anqas 85% ta’ CO2
minn installazzjonijiet li jiġġeneraw ħafna 
enerġija u li jipprovdu għall-anqas 
300 MW f’’kapaċità elettrika jew 
ekwivalenti għal dan (jew tagħmir  li 
jittratta l-fluss tal-gass taċ-ċmieni li 
jikkorrispondi għall-anqas għal 300MWe 
f’kapaċità f’impjant tal-enerġija akbar), u 
l-ħila li jittrasportaw jew jaħżnu dan is-
CO2 b’mod ġeoloġiku u sikur taħt l-art;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300MW plant using the same technology. 
The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.



PE421.268v01-00 58/100 AM\772702MT.doc

MT

Emenda 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proġetti għandhom juru li għandhom 
il-ħila li jiġbru għall-anqas 85% ta’ CO2
minn installazzjonijiet li jiġġeneraw ħafna 
enerġija u li jipprovdu għall-anqas 
300 MW f’’kapaċità elettrika jew 
ekwivalenti għal dan u l-ħila li 
jittrasportaw jew jaħżnu dan is-CO2 b’mod 
ġeoloġiku u sikur taħt l-art;

(a) il-proġetti għandhom juru li għandhom 
il-ħila li jiġbru għall-anqas 85% ta’ CO2
minn installazzjonijiet li jiġġeneraw ħafna 
enerġija u li jipprovdu għall-anqas 
250 MW f’’kapaċità elettrika jew 
ekwivalenti għal dan u l-ħila li 
jittrasportaw jew jaħżnu dan is-CO2 b’mod 
ġeoloġiku u sikur taħt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr il-limitu ta’ 250MW, numru ta’ proġetti elenkati fuq il-lista tal-proġetti eleġibbli fl-
anness ma jikkwalifikawx għall-iffinanzjar mill-programm..

Emenda 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskeda tal-proġett għandha tinkludi
n-nefqa kapitali sostanzjali għall-2009 u
għall-2010.

(b) Il-proġetti għandhom ikunu kapaċi 
jagħmlu n-nefqa kapitali sostanzjali sal-
2010, soġġetti li jirċievu l-kunsensi 
meħtieġa għall-ippjanar. L-iskema 
prinċipali tan-nefqa għandha tkun 
magħmula sal-2013 u l-aħħar nefqa 
għandha tkun prevista għall-2014/2015.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-foormulazzjoni inizjali, li tirrikkjedi investiment sostanzjali tal-ispejjeż fl-2009 u l-2010, 
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tonqos milli tqis il-fatt li l-ebda investiment ma jista’ jsir qabel l-awtorizzazzjoni. Dan 
jiddependi fuq it-traspożizzjoni tad-direttiva dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju 
fil-livell nazzjonali u skont l-aktar previżjonijiet ottimistiċi, l-awtorizzazzjoni tkun mistennija 
fi żmien sentejn. Hu mistenni li l-maġġor parti tal-ispejjeż tal-investimenti isiru qabel l-2013 
u jonqsu b’mod sinifikattiv fl-2014 u l-2015 .

Emenda 101
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskeda tal-proġett għandha tinkludi
n-nefqa kapitali sostanzjali għall-2009 u
għall-2010.

(b) Il-proġetti għandhom ikunu kapaċi 
jagħmlu n-nefqa kapitali sostanzjali sal-
2010, soġġetti għall-kunsensi tal-ippjanar 
meħtieġa. L-iskema prinċipali tan-nefqa 
għandha ssir sal-2013 u l-aħħar nefqa 
għandha tkun prevista għall-2014/2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies iż-żmien reali tal-implementazzjoni tad-Direttiva CCS u l-proċeduri 
amministrattivi għall-awtorizzazzjoni, huwa meħtieġ li jkunu permessi l-iskemi prinċipali tan-
nefqa sal-2013 li jippjanaw l-aħħar investimenti sal-2014 u l-2015.

Emenda 102
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskeda tal-proġett għandha tinkludi n-
nefqa kapitali sostanzjali għall-2009 u 
għall-2010.

(b)l-iskeda tal-proġett għandha tinkludi 
impenn kapitali sostanzjali fl-ewwel 
sentejn wara l-għoti tal-fondi. L-impenji 
kollha għandhom ikunu suġġetti għal 
qafas nazzjonali li jkun tlesta u għall-
kisba tal-permessi meħtieġa.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ għażla tal-proġetti ta’ dimostrazzjoni jista’ tabilħaqq jieħu sa tmiem l-2009. Id-
dati eżatti proposti ma jkunux imbagħad aktar kompatibbli mal-proċess. Kull impenn kapitali 
jista’ jkun suġġett biss għal kundizzjonijiet lil hinn mill-kontroll tal-operaturi tal-proġett.

Emenda 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskeda tal-proġett għandha tinkludi 
n-nefqa kapitali sostanzjali għall-2009 u
għall-2010.

(b) il-proġett huwa proġett fit-tul ippjanat 
li jibda qabel tmiem l-2010..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-proġetti eliġibbli għal finanzjament skont dan ir-regolament ikunu ‘de 
facto’ qed jikkontribwixxu biex l-ekonomija tirkupra, huwa essenzjali li l-proġetti kkonċernati 
jkunu tlestew u qed jitħaddmu fi żmien sena u nofs minn issa. Huwa daqstant ieħor importanti 
li l-finanzjament ikun immirat għal proġetti ta’ skala kbira biex jikkontribwixxu għall-irkupru 
tal-ekonomija fuq perjodu twil ta’ żmien.

Emenda 104
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskeda tal-proġett għandha tinkludi 
nefqa kapitali sostanzjali għall-2009 u 
għall-2010.

b) l-iskeda tal-proġett għandha tipprovdi l-
possibilità li jkunu kommessi fondi  fl-
2011 u għandha tinkludi n-nefqa kapitali 
sostanzjali sa tmien l-2012.
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Or. en

Emenda 105
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskeda tal-proġett għandha tinkludi
nefqa kapitali sostanzjali għall-2009 u 
għall-2010.

(b)l-iskeda tal-proġett għandha tinkludi n-
nefqa sostanzjali għall-2009 u għall-2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nefqa m’għandhiex tkun limitata għal nefqa kapitali iżda għandha wkoll tippermetti għal 
infiq ieħor bħal, pereżempju, validazzjoni ta’ ħżin jew studji tekniċi dettaljati.

Emenda 106
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-proġetti differenti għandhom ikunu 
prijoratizzati skont il-fattibilità tal-
implimentazzjoni u skont kemm ikunu ser 
idumu biex jitlestew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata priorità lill-proġetti fuq bażi ta’ żmien qasir, b’riżultati fi żmien qasir biex 
dawn jagħmlu impatt sinifikanti fil-ġestjoni tal-kriżi attwali.
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Emenda 107
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istabbiltà tal-pakkett finanzjarju għall-
fażi kollha tal-investiment tal-proġett;

(b) l-istabbiltà tal-pakkett finanzjarju għall-
fażi kollha tal-investiment tal-proġett 
ibbażata fuq pjan finanzjarju komprensiv 
u l-identifikazzjoni ta’ oqsma jew punti 
jew fażijiet ta’ investiment li għalihom il-
fondi għandhom ikunu ddedikati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jispeċifika, b’mod ċar u inekwivoku, l-elementi meħtieġa għall-
evalwazzjoni tal-pjan finanzjarju ta’ proposta ta’ proġett. Id-damma ġenerali tal-kliem għal 
dan l-Artikolu tista’ ma ssostnix sewwa l-għażla tal-Kummissjoni ta’ proposti ta’ proġetti tas-
CCS.

Emenda 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istabbiltà tal-pakkett finanzjarju għall-
fażi kollha tal-investiment tal-proġett;

(b)l-istabbiltà tal-pakkett finanzjarju għall-
fażi kollha tal-investiment tal-proġett 
ibbażata fuq pjan finanzjarju komprensiv 
u l-identifikazzjoni ta’ oqsma jew punti 
jew fażijiet ta’ investiment li għalihom il-
fondi għandhom ikunu ddedikati;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni ġenerali tal-Artikolu 20, paragrafu 1(b), tista’ ma tipprovdix lill-



AM\772702MT.doc 63/100 PE421.268v01-00

MT

Kummissjoni b’bażi ta’ evalwazzjoni speċifika għall-għażla ta’ proġetti tas-CCS. Ir-
regolament għandu, għalhekk, jispeċifika b’mod ċar u inekwivoku l-elementi li għandhom 
jintużaw bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-pakkett finanzjarju għall-proġett sottomess.

Emenda 109
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) finanzjament mitlub għal kull tunnellata 
ta’ CO2 li għandu jkun imnaqqas għall-
ewwel 5 snin tal-operat (li jammonta għal 
40%);

(a) finanzjament mitlub għal kull tunnellata 
ta’ CO2 li għandu jkun imnaqqas għall-
ewwel 5 snin tal-operat, meqjusa, fost 
affarijiet oħra, fatturi ewlenin bħall-qies 
tal-proġett,it-teknoloġija applikata, il-
fjuwil użat, u l-mod ta’ trasport (li 
jammonta għal 20%);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta hija wisq sempliċistika: l-ispiża/tunnellata metrika ta’ CO2 tiddependi fost 
determinanti oħra fuq id-daqs tal-proġett, it-teknoloġija applikata (qabel jew wara l-
kombustjoni), il-fjuwil użat, il-mod ta’ trasport (inkluż it-tul tal-pajplajn), eċċ.

Emenda 110
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kumplessità tal-proġett u l-livell ta’
innovazzjoni tal-installazzjoni ġenerali li 
tinkludi attivitajiet ta’ riċerka oħra li huma 
relatati kif ukoll l-impenn li jintwera mill-
benefiċjarji sabiex iqassmu r-riżultati tal-
avvanzi teknoloġiċi li jkunu saru mill-
proġett lil operaturi Ewropej oħra b’mod 

(b) il-livell ta’ innovazzjoni tal-
installazzjoni ġenerali li tinkludi attivitajiet 
ta’ riċerka oħra li huma relatati kif ukoll l-
impenn li jintwera mill-benefiċjarji sabiex 
iqassmu r-riżultati tal-avvanzi teknoloġiċi 
li jkunu saru mill-proġett lil operaturi 
Ewropej oħra b’mod kompatibbli mal-liġi 
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kompatibbli mal-liġi tal-Komunità u b’mod 
partikolari mal-miri u l-istrutturi mniżżla 
fil-Pjan Strateġiku għat-Teknoloġiji tal-
Enerġija għall-Ewropa (li jammonta għal 
40%);

tal-Komunità u b’mod partikolari mal-miri 
u l-istrutturi mniżżla fil-Pjan Strateġiku 
għat-Teknoloġiji tal-Enerġija għall-Ewropa 
(li jammonta għal 20%);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumplessità m’għandhiex tkun imħeġġa fiha nfisha. Jeħtieġ li jkun hemm bilanċ bejn il-
probabbilità li l-proġett iħalli r-riżultati mistennija u r-riskji tat-teknoloġija.

Emenda 111
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-probabbilità tal-proġett li jħalli r-
riżultati mistennija (li jammontaw għal 
20%);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumplessità m’għandhiex tkun imħeġġa fiha nfisha. Jeħtieġ li jkun hemm bilanċ bejn il-
probabbilità li l-proġett iħalli r-riżultati mistennija u r-riskji tat-teknoloġija.

Emenda 112
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) benefiċċji miżjuda tal-proġett, bħal 
kontribut tiegħu għal infrastruttura 
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futura Ewropea tas-CCS, li tkun ta’
benefiċċju għal proġetti kummerċjali 
futuri (li jammontaw għal 20%);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumplessità m’għandhiex tkun imħeġġa fiha nfisha. Jeħtieġ li jkun hemm bilanċ bejn il-
probabbilità li l-proġett iħalli r-riżultati mistennija u r-riskji tat-teknoloġija.

Emenda 113
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
80% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment.

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
80% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment. L-għoti ta’ għajnuna mill-
EEPR m’għandhiex iżżomm milli jkun 
hemm sorsi oħra ta’ finanzjament.

Or. en

Emenda 114
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-ippjanar u tal-
investiment tal-proġett li huma attribwiti 
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tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
80% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment.

biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju, waqt li 
tqis il-benefiċċji possibbli tal-operat. Ma 
għandux jaqbeż it-80% tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkunu inklużi fost l-ispejjeż eliġibbli tal-investimenti, dawk ukoll marbuta
mal-fażi tal-ippjanar tal-proġett kollu kemm hu. Il-fażi preliminari ta’ proġett hija tabilħaqq 
parti integrali mill-implimentazzjoni tal-proġett fuq skala kbira.

Emenda 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
80% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment. 

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-ippjanar u tal-
investiment tal-proġett li huma attribwiti 
biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju, waqt li 
tqis il-benefiċċji possibbli tal-operat. Ma 
għandux jaqbeż it-80% tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-investiment. 

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ din il-proposta għal regolament, huwa importanti li jkunu inklużi fost l-ispejjeż 
imħallsa mill-programm tal-EEPR, dawk marbuta mal-fażi tal-ippjanar tal-proġett kollu 
kemm hu fl-livell Ewropew. Il-fażi preliminari tal-ippjanar’ fil-fatt tagħmel parti integrali 
mill-implimentazzjoni tal-proġett fuq skala kbira li jkun ser jiġi kkofinanzjat
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Emenda 116
Philippe Busquin

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
80% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment. 

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
50% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment. 

Or. en

Emenda 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
80% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment. 

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
50% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tliet oqsma differenti tal-proġett fil-pjan ta’ rkupru għandhom ikunu ttrattati indaqs. L-
għan tal-pjan ta’ rkupru huwa li ‘jimmassimizza l-benefiċċji u li jimminimizza l-ispejjeż’. Il-
fowkus huwa wisq fuq is-CCS. Il-flus ta’ dawk li jħallsu t-taxxa għandhom jintużaw b’mod li 
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l-benefiċċji joħorġu malajr. Billi titnaqqas ir-rata tal-ispejjeż tal-investimenti totali eliġibbli 
għal-livell ta’ interkonnessjoni u ta’ proġetti lil hinn mil-kosta jkunu jistgħu jinħarġu aktar 
flus mingħajr ma jkun hemm żieda fil-finanzjament ġenerali tal-pjan ta’ rkupru.

Emenda 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
80% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment. 

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
50% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla hija meħtieġa biex tinżamm il-konsistenza mal-prinċipji stabbiliti fid-dossjer tal-
ETS (premessa 20), adottati mill-Parlament f’Diċembru 2008. 

Emenda 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
80% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
50% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
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investiment. investiment. 

Or. en

Emenda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
80% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment. 

L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża ta’ dawk l-
elementi tal-fażi tal-investiment tal-proġett 
li huma attribwiti biss għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju, waqt li tqis il-benefiċċji 
possibbli tal-operat. Ma għandux jaqbeż it-
50% tal-ispejjeż totali eliġibbli għall-
investiment. 

Or. en

Emenda 121
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna mill-EEPR għandha tkun bla 
ħsara għal-kofinanzjament addizzjonali 
minn Stati Membri u minn strumenti 
Komunitarji oħra, bil-kundizzjoni li l-
ammont totali ffinanzjat minn strumenti 
Komunitarji u nazzjonali ma jkunx jaqbeż 
it-80% tal-ispejjeż tal-investimenti totali 
eliġibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ, biex ikunu evitati dubji potenzjalment ta’ interpretazzjoni, li jkun iċċarat – bħal fid-
Direttiva riveduta tal-ETS – li d-demoproġetti jistgħu jkunu ffinanzjati wkoll mill-Istati 
Membri u/jew permezz ta’ strumenti oħra Ewropej. Dan irawwem fiduċja f’investimenti għal 
teknoloġija tas-CCS, minħabba li implimentazzjoni tas-CCS titqies li hija strateġika biex 
jintlaħqu l-miri Ewropej dwar il-bidla fil-klima.

Emenda 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna mill-EEPR għandha tkun bla 
ħsara għal kofinanzjament addizzjonali 
minn Stati Membri u minn strumenti 
Komunitarji oħra

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ, kif speċifikat fid-direttiva emendata tal-ETS, li jkun iċċarat li proġetti bħal dawn 
jistgħu wkoll ikunu ffinanzjati mill-Istati Membri u/jew permezz ta’ strumenti oħra Ewropej, 
biex b’hekk ikun evitat kull dubju dwar l-interpretazzjoni tat-test inkwistjoni u ikun jista’
jinħoloq l-ambjent meħtieġ għal fiduċja f’investiment fit-teknoloġija tas-CCS, li l-
implimentazzjoni tagħha titqies bħala ta’ importanza strateġika biex jintlaħqu l-għanijiet 
Ewropej fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima.
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Emenda 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara s-sejħa għall-proposti msemmija 
fl-Artikolu 18(2), il-Kummissjoni, waqt li 
taġixxi skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 28(2), għandha tagħżel il-
proposti li għandhom jirċievu l-għajnuna 
EEPR u tiddetermina l-ammont ta’
għajnuna EEPR li għandha tingħata. Il-
Kummissjoni għandha tispeċifika l-
kundizzjonijiet u l-metodi għall-
implimentazzjoni tal-proposti.

1. Wara s-sejħa għall-proposti msemmija 
fl-Artikolu 18(2), il-Kummissjoni, waqt li 
taġixxi skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 28(2), għandha tagħżel il-
proposti li għandhom jirċievu l-għajnuna 
EEPR u tiddetermina l-ammont ta’
għajnuna EEPR li għandha tingħata. Il-
Kummissjoni għandha tispeċifika l-
kundizzjonijiet u l-metodi għall-
implimentazzjoni tal-proposti. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi listi 
ta’ riżerva għal proposti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

  

Emenda 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha, kull tliet 
xhur, tippubblika rapport bil-lista 
aġġornata ta’ roposti u d-data 
mistennija li titlesta l-kostruzzjoni 
tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kważi l-proġetti kollha elenkati fl-Annessi A, B, C u D mhumiex ser isiru fil-perjodu ta’ żmien 
meħtieġ u, għaldaqstant, mhux ser ikollhom inċidenza pożittiva immedjata f’termini 
ekonomiċi u ta’ żvilupp. Min-naħa l-oħra, is-settur rinnovabbli u, b’mod aktar preċiż, is-
settur tal-elettriċità termali mix-xemx, jista’ jipprovdi proġetti ta’ dimostrazzjonijiet li l-
kostruzzjoni tagħhom tista’ tibda immedjatament u jkollhom impatt  kemm fl-qasam tal-
enerġija, kif ukoll f’dak ekonomiku. Għandu jkun ipprovdut Anness A ġdid mill-Kummissjoni 
bi proposti fil-qasam tal-elettriċità rinnovabbli u, b’mod aktar preċiż, dik solari.

Emenda 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Jekk xi waħda mill-proposti inklużi 
fil-lista prinċipali ġġarrab dewmien  
b’mod li l-kostruzzjoni fiżika ma tkunx 
tista’ tibda sat-30 ta’ Ġunju 2010, dawk il-
proposti fil-lista’ ta’ riżerva li jkunu 
jeħtieġu ammont simili ta’ fondi ta’
sostenn għandhom ikunu inklużi fil-lista 
prinċipali għal tnedija immedjata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kważi l-proġetti kollha elenkati fl-Annessi A, B, C u D mhumiex ser isiru fil-perjodu ta’ żmien 
meħtieġ u, għaldaqstant, mhux ser ikollhom inċidenza pożittiva immedjata f’termini 
ekonomiċi u ta’ żvilupp. Min-naħa l-oħra, is-settur rinnovabbli u, b’mod aktar preċiż, is-
settur tal-elettriċità termali mix-xemx, jista’ jipprovdi proġetti ta’ dimostrazzjonijiet li l-
kostruzzjoni tagħhom tista’ tibda immedjatament u jkollhom impatt  kemm fl-qasam tal-
enerġija, kif ukoll f’dak ekonomiku. Għandu jkun ipprovdut Anness E ġdid mill-Kummissjoni 
bi proposti fil-qasam tal-elettriċità rinnovabbli u, b’mod aktar preċiż, dik solari.
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Emenda 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Kapitolu II – sezzjoni 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SEZZJONI 3a
BLIET B’ENERĠIJA INTELLIĠENTI

Artikolu 22a
l-għajnuna tal-EEPR għal ibliet 
b’enerġija intelliġenti għandha tingħata 
wara sejħa għal proposta limitata għall-
azzjonijiet li jwettqu l-proġetti elenkati fl-
Anness, Taqsima Ca (ġdida).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Zoni urbani, li fihom jinsabu 80% taċ-ċittadini Ewropej u li fihom joħorġu 70% tal-
emissjonijiet ta’ gass serra, għandhom irwol importanti fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. L-
allokazzjoni ta’ 500 miljun EUR lil bliet skont il-pjan ta’ rkupru kif oriġinarjament propost 
mill-Kummissjoni tneħħiet mil-lista ta’ miżuri. Iżda jeżisti potenzjal kbir ta’ investimenti fl-
enerġija sostenibbli f’livell lokali li joħloq kemm postijiet tax-xogħol kif ukoll jilħaq aktar 
malajr il-miri dwar il-klima u l-enerġija.

Emenda 127
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Kapitolu II – sezzjoni 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SEZZJONI 3a
Artikolu 22a

1. Fil-finanzjament ta’ proġetti dwar l-
iffrankar tal-enerġija u l-effiċjenza fl-
enerġija għandu jkun hemm koperazzjoni 
mill-qrib bejn istituzzjonijiet finanzjarji 
differenti, b’mod partikulari l-EIB u l-
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EIF.
2. Barra minn dan, għandu jkun hemm 
koperazzjoni mill-qrib bejn awtoritajiet 
lokali fit-twettiq tal-proġetti rilevanti u l-
programmi differenti bħal Bliet 
Intelliġenti, li għandhom jitqiesu bħala 
proġetti li għandhom ikunu ffinanzjati. Il-
proġetti jinkludu dawk li jiffokaw fuq l-
enerġija sostenibbli lokali u fondi għall-
klima, self dirett għal bliet tal-UE u banek 
lokali għal azzjonijiet sostenibbli, enerġija 
lokali u aġenziji tal-klima u kampanji ta’
promozzjoni ta’ għarfien tas-suq ta’
binjiet ta’ enerġija intelliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’koperazzjoni mal-possibbiltajiet differenti ta’ investiment, il-proġetti f’dan ir-Regolament 
jistgħu jingħataw spinta.

Emenda 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Kapitolu III – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu III Kapitolu III

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

GĦOTJIET DIRETTI U STRUMENTI 
INNOVATTIVI TA’ FINANZJAMENT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok ma jkun hemm dispożizzjonijiet speċifiċi ħafna dwar kull subprogramm possibbli kif 
issuġġerit mill-Kummissjoni, suġġeriment aħjar u eħfef huwa li jkun hemm dispożizzjonijiet 
orizzontali li jkopru s-subprogrammi kollha. Għalhekk, bdilna l-’Kapitolu II’ kollu b’sett ta’
dispożizzjonijiet komuni fil-Kapitolu III. Din l-emenda tintroduċi dawn id-dispożizzjonijiet 
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komuni.

Emenda 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 22 a (ġdid) – wara t-titolu tal-Kapitolu III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
Eliġibilità

1. Proposti jkunu eliġibbli għal għajnuna 
tal-EEPR biss jekk huma jimplimentaw 
proġetti fl-oqsma koperti fl-Artikolu 1.
2. Skont il-proġett, proposti jistgħu jkunu 
sottomessi:
(a) minn Stat Membru jew aktar jew minn 
bliet li jaġixxu ‘in solidum’;
(b) fi ftehim mal-Istat(i) Membru/i 
direttament u/jew ma’ awtoritajiet 
kompetenti (bliet, provinċji jew reġjuni) 
konċernati bil-proġett inkwistjoni, 
b’impriża privata jew pubblika waħda jew 
aktar jew korpi li jaġixxu ‘in solidum’; 
jew
(c) bi ftehim mal-Istati Membri kollha 
u/jew awtoritajiet kompetenti (bliet, 
provinċji jew reġjuni) direttament 
konċernati bil-proġett inkwistjoni, 
b’organizzazzjoni internazzjonali waħda 
jew aktar li jaġixxu ‘in solidum’; jew
(d)  bi ftehim mal-Istati Membri kollha 
u/jew awtoritajiet kompetenti (bliet, 
provinċji jew reġjuni) direttament 
konċernati bil-proġett inkwistjoni, 
b’impriż ‘‘in solidum’; jew
(e) b’impriżawaħda jew aktar li jaġixxu 
‘in solidum’.
2. Proposti sottomessi minn persuni fiżiċi 
ma jkunux eliġibbli.
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Or. en

Emenda 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 22 b (ġdid) – wara t-titolu tal-Kapitolu III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22b
Kriterji ta’ għażla u għotja

1. Fl-evalwazzjoni tal-proposti riċevuti 
skont is-sejħa għal proposti, il-
Kummissjoni għandha tapplika l-
prinċipju tal-mertu proprju, li għandu 
jkun ibbażat fuq il-kriterji li ġejjin:
- maturità, l-aktar b’referenza għall-ħila 
li x-xogħol jinbeda kmieni u għall-impenn 
li wieħed iwettaq proporzjon sinifikanti 
tan-nefqa relattiva sal-aħħar tal2010, u 
ta’ ħila evidenti għal evalwazzjoni ta’
fattibilità, studji preparatorji u tekniċi u l-
kisba ta’ liċenzji u awtorizzazzjonijiet sa 
Ġunju 2010;
- il-potenzjal ta’ benefiċċji soċjali fit-tul 
fir-rigward tal-miri tas-sigurtà tal-
enerġija u l-bidla fil-klima, l-aktar bil-
promozzjoni ta’ enerġija rinnovabbli u 
effiċjenza fl-enerġija;
- is-sikurezza u l-adegwatezza teknika tal-
approċċ u s-sikurezza tal-pakkett 
finanzjarju għall-fażi tal-investiment sħiħ 
tal-proġett, partikularment b’referenza 
għall-possibilità  ta’ ħolqien ta’ postijiet 
tax-xogħol u d-daqs tal-multiplikatur 
fiskali domestiku ta’ riżorsi umani u 
naturali mhux użati biżżejjed.

Or. en
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Emenda 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 22 c (ġdid) – wara t-titolu tal-Kapitolu III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22c
Kundizzjonijiet ta’ finanzjament

1. L-għajnuna mill-EEPR għandha 
tikkontribwixxi għall-ispiża assoċjata mal-
għajnuna teknika u l-kostruzzjoni ta’
proġetti, meqjusa l-possibilità ta’
benefiċ1ċji ta’ operrazjoni fejn ikun 
xieraq.
2 Fil-każ ta’ proġetti inklużi fil-lista 
indikattiva ta’ proġetti skont l-Anness, 
għajnuna mill-EEPR, kalkulata bħala l-
għadd ta’ għotjiet diretti u strumenti 
finanzjarji innovattivi mogħtija għal kull 
proġett m’għandhiex taqbeż l-ammonti 
massimi tal-għajnuna mill-EEPR 
stabbiliti hemmhekk.
3. l-għotjiet diretti ta’ għajnuna mill-
EEPR m’għandhomx jaqbżu l-50% tal-
ispejjeż tal-investiment eliġibbli għal kull 
proġett.

Or. en

Emenda 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 22 d (ġdid) – wara t-titolu tal-Kapitolu III

TTest propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22d
Strumenti

1. Wara s-sejħa għal proposti il-
Kummissjoni, kif ikun japplika, għandha 
tagħżel il-proposti, billi tqis il-lista 
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indikattiva fl-Anness bħala bażi, biex tkun 
riċevuta għajnuna mill-EEPR wara li 
tkun ġiet evalwata l-konformità ta’ dawn 
il-proposti mal-kriterji ta’ eliġibilità 
stabbiliti fl-Artikolu 22a u l-kriterji tal-
għażla u l-għotja stabbiliti fl-Artikolu 22b 
u għandha tiddetermina l-ammonti ta’
finanzjament mill-EEPR li jkollhom 
jingħataw. Il-kundizzjonijiet u l-metodi 
għall-implimentazzjoni tagħhom 
għandhom ikunu speċifikati fi ftehim ta’
koperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-
applikanti. Il-Kummissjoni għandha 
tgħarraf lill-benefiċjarji dwar kull 
finanzjament mill-EEPR li jkollu 
jingħata.
2. l-għajnuna mill-EEPR għandha 
tingħata abbażi ta’ ftehimiet ta’ għotja 
diretta jew strumenti innovattivi ta’
finanzjament kif previst fl-Artikolu 23.

Or. en

Emenda 133
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Parti mill-għajnuna tal-Komunità għall-
proġetti elenkati fl-Anness tista’ tkun 
implimentata permezz ta’ kontribut għal 
strument xieraq li jinsab taħt ir-riżorsi tal-
Bank Ewropew għall-Investiment. Il-
kontribut ma għandux jaqbeż il-
EUR 500 miljun. 

1. Parti mill-għajnuna tal-Komunità għall-
proġetti bħal dawk elenkati fl-Anness tista’
tkun implimentata permezz ta’ kontribut 
għal strument xieraq li jinsab taħt ir-riżorsi 
tal-Bank Ewropew għall-Investiment. Il-
kontribut ma għandux jaqbeż il-
EUR 500 miljun. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-anness għandu jkun aġġustat b’dan il-mod.



AM\772702MT.doc 79/100 PE421.268v01-00

MT

Emenda 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajnuna u strumenti oħra EEPR Għajnuna EEPR permezz ta’ strumenti ta’
finanzjament innovattiv

1. Parti mill-għajnuna tal-Komunità 
għall-proġetti elenkati fl-Anness tista’
tkun implimentata permezz ta’ kontribut 
għal strument xieraq li jinsab taħt ir-
riżorsi tal-Bank Ewropew għall-
Investiment. Il-kontribut ma għandux 
jaqbeż il-EUR 500 miljun.

1. Il-Komunità għandha tipprovdi 
kontribut finanzjarju lill-allokazzjonijiet 
provviżorji u kapital għal self jew 
garanziji jew għall-ekwità u prodotti 
finanzjarji oħra li jridu joħorġu mill-BEI, 
mill-FEI jew banek pubbliċi oħra fuq ir-
riżorsi proprji tagħhom skont strumenti 
finanzjarji adegwati xierqa, biex jiġu 
appoġġjati proġetti fl-oqsma tal-
interkonnessjoni tal-gass u tal-elettriku, l-
effiċjenza tal-enerġija , l-enerġija 
rinnovabbli u l-ibliet intelliġenti u l-
ekoindustriji. 
Dawn l-istrumenti għandhom jiġu 
żviluppati mill-Kummissjoni Ewropea 
flimkien mal-BEI, l-FEI u banek pubbliċi 
li għandhom esperjenza f’dan il-qasam.
1a. Il-kontribut mill-baġit tal-Unjoni 
Ewropea lill-BEI u istituzzjonijiet pubbliċi 
finanzjarji oħra għandu jkun ta’ 50% tal-
pakkett finanzjarju totali msemmi fl-
Artikolu 3(1), jiġifieri EUR 1,875 miljun. 
L-istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
għandhom jagħtu kontribut tal-istess 
ammont.
Il-kundizzjonijiet u l-proċeduri tal-
istrument, inklużi l-monitoraġġ u l-
kontroll tiegħu, għandhom jiġu stipulati fi 
ftehima ta’ koperazzjoni bejn il-
Kummissjoni, il-BEI, l-FEI jew il-banek 
pubbliċi kompetenti.

L-espożizzjoni Komunitarja għall-
istrument ta’ garanzija għal self jew 
finanzjament ieħor, inklużi ħlasijiet ta’

2. L-espożizzjoni Komunitarja għall-
istrument, inklużi ħlasijiet ta’ ġestjoni u 
spejjeż eliġibbli oħra, għandha tiġi limitata 
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ġestjoni u spejjeż eliġibbli oħra, għandha 
tiġi limitata għall-ammont tal-kontribut 
mill-Komunità għall-istrument u ma 
għandu jkun hemm l-ebda responsabbiltà 
ulterjuri fuq il-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea.

għall-ammont tal-kontribut mill-Komunità 
għall-istrument u ma għandu jkun hemm l-
ebda responsabbiltà ulterjuri fuq il-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

3. Il-Kummissjoni, waqt li taġixxi skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 28(2), 
għandha tiddeċiedi dwar l-ammont ta’
għajuna EEPR li għandha tingħata lil din 
l-istrument. Il-Kummissjoni u l-Bank 
Ewropew għall-Investiment għandhom 
jistabbilixxu memorandum ta’ qbil li 
jispeċifika l-kundizzjonijiet u l-metodi 
għall-implimentazzjoni ta’ dik id-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 23 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a
Kriterji ta’ eliġibilità u għażla għall-

proġetti oħra tal-enerġija rinnovabbli u   
tal-ibliet intelliġenti

Proposti li huma ffinanzjati skont il-
kundizzjonijiet tal-Artikolu 3(2)
għandhom ikunu eliġibbli għall-għajnuna 
EEPR jekk jissodisfaw il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:
- jitressqu minn belt waħda tal-UE jew 
aktar;
- huma ppjanati li jibdew qabel tmiem l-
2011;
- jimmiraw li jtejbu l-effiċjenza tal-
enerġija  u jippromwovu enerġija 
rinnovabbli oħra, b’mod partikolari fis-
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setturi tal-bini u tat-trasport, li jwassal 
kemm għal stimulu fuq perjodu qasir u r-
ristrutturar fuq perjodu twil tal-ekonomija 
tal-UE.

Or. en

Emenda 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposta għal regolament
Artikolu 26 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Responsabilitajiet finanzjarji tal-Istati 

Membri
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
ħsieb il-monitoraġġ tekniku u l-kontroll 
finanzjarju tal- proġetti f’koperazzjoni 
mill-qrib mal-Kummissjoni u għandhom 
jiċċertifikaw l-ammont tan-nefqa mġarrab
fir-rigward ta’ proġetti jew partijiet ta’
proġetti u l-konformità tan-nefqa mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. L-Istati 
Membri jistgħu jitolbu l-parteċipazzjoni 
tal-Kummissjoni waqt kontrolli fuq il-
post.
2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni dwar il-miżuri meħuda 
skont il-paragrafu 1 u, b’mod partikolari, 
għandhom jipprovdu deskrizzjoni tas-
sistemi tal-kontroll, ta’ ġestjoni u ta’
monitoraġġ stabbiliti biex jiżguraw li l-
proġetti jitlestew b’suċċess u li n-nefqa 
marbuta magħhom tkun legali u regolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilitajiet finanzjarji tal-Istati Membri għandhom japplikaw għall-proġetti kollha u 
mhux biss għall-proġetti ta’ interkonnessjoni tal-gass u tal-elettriku. Għaldaqstant l-Artikolu 
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12 għandu jkun sostitwit (Kapitolu III).

Emenda 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta’ nofs iż-żmien tal-EEPR
sat-30 ta’ Settembru 2010 sabiex tevalwa 
l-użu effettiv magħmul mill-
approprjazzjonijiet. Dawk il-fondi li 
għadhom mhumiex impenjati jew riżervati 
għas-sejħiet attwali tal-offerti għandhom 
imorru għal-proġetti oħra tal-enerġija 
rinnovabbli u proġetti tal-effiċjenza tal-
enerġija , inklużi l-ibliet intelliġenti.

Or. en

Emenda 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għall-proġetti fl-effiċjenza tal-
enerġija , il-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 
16 tad-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fl-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2002/91/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en
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Emenda 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għall-ibliet intelliġenti mill-Patt tas-
Sindki.

Or. en

Emenda 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għall-ibliet tal-enerġija intelliġenti 
mill-Patt tas-Sindki.

Or. en

Emenda 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan l-Artikolu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-
Deċiżjoni Nru 1999/468/KE, billi jitqiesu 
d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha. 

2. Fejn issir referenza għal dan l-Artikolu, 
għandhom japplikaw l-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni Nru 1999/468/KE.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 4(3) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun 
definit bħala xahar wieħed. 

Or. en
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Emenda 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu - 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kummissjoni għandha tħejji 
evalwazzjoni finanzjarja tal-impatt tal-
kriżi tal-gass reċenti  fuq l-Istati Membri 
u tieħu r-riżultati inkonsiderazzjoni fil-
ħidma futura tagħha fil-qasam tal-
politika tal-enerġija tal-Komunità;

Or. en

Emenda 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta’ nofs iż-żmien tal-EEPR 
sat-30 ta’ Settembru 2010 sabiex tevalwa 
l-użu effettiv magħmul mill-
approprjazzjonijiet. Dawk il-fondi li 
għadhom mhumiex impenjati jew riservati 
għas-sejħiet attwali tal-offerti għandhom 
imorru għal-proġetti oħra tal-enerġija 
rinnovabbli li jistgħu jintużaw biex 
jappoġġjaw l-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi li għandhom mhumiex impenjati jistgħu jintużaw biex jistimulaw aktar it-teknoloġija 
rinnovabbli.
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Emenda 144
Philippe Busquin

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta’ nofs iż-żmien tal-EEPR 
sat-30 ta’ Settembru 2010 sabiex tevalwa 
l-użu effettiv magħmul mill-
approprjazzjonijiet. Dawk il-fondi li 
mhumiex riservati għas-sejħiet attwali tal-
offerti għandhom imorru għal proġetti 
oħra tal-enerġija rinnovabbli li jistgħu 
jintużaw biex jappoġġjaw l-enerġija mir-
riħ lil hinn mill-kosta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi li għadhom mhumiex impenjati jistgħu jintużaw biex jistimulaw aktar it-teknoloġija 
rinnovabbli. 

Emenda 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Kull sena, meta tippreżenta l-abbozz 
preliminari tal-baġit, hija għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Programm.

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Kull sitt xhur, inkluż meta tippreżenta l-
abbozz preliminari tal-baġit, hija għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Programm.

Minbarra l-obbligi tar-rapport imsemmija 
fl-ewwel paragrafu, il-Kummissjoni fuq 
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talba tal-Parlament jew tal-Kunsill, 
għandha tipprovdi informazzjoni 
dettaljata dwar l-użu tal-għajnuna EEPR, 
inkluż dak tal-istrumenti innovattivi ta’
finanzjament, kif ukoll dwar l-
implimentazzjoni ta’ kull proġett, inkluż l-
istadju tal-iżvilupp tiegħu u ċifri konkreti, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
ipprogrammar finanzjarju.

Or. en

Emenda 146
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Artikolu 30 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30a
Perspettivi finanzjarji tal-ġejjieni

1. Il-Kummissjoni għandha tħejji 
programm ġdid biex jgħin l-irkupru 
ekonomiku permezz tal-għajnuna 
finanzjarja mogħtija mill-Komunità għall-
proġetti fil-qasam tal-enerġija għall-
perjodu wara l-2010.
2. Il-Kummissjoni għandha, fit-tħejjija ta’
programm ġdid, tieħu inkonsiderazzjoni l-
kundizzjonijiet ekonomiċi u politiċi 
attwali, u torganizza konsultazzjonijiet 
mal-partijiet interessati kollha u esperti, 
iżda qabel dan għandha twettaq 
valutazzjoni tal-impatt sabiex tistabbilixxi 
l-aktar oqsma urġenti għall-investimenti.
3. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa mekkaniżmu ta’ finanzjament 
b’saħħtu u sinifikanti għall-programm il-
ġdid.

Or. en
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Emenda 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Anness – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proġetti eliġibbli Lista miftuħa ta’ proġetti eliġibbli

Or. en

Emenda 148
András Gyürk

Proposta għal regolament
Anness
Test propost mill-Kummissjoni

A. INTERKONNETTURI

1. Interkonnetturi tal-gass

Proġetti Post tal-proġetti appoġġjati Kontribuzzj
oni 
Komunitarj
a ppjanata
(€ miljuni)

Il-Kuritur tan-Nofsinhar tal-Gass

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

L-Awstrija, l-Ungerija, il-
Bulgarija, il-Ġermanja, ir-
Rumanija
L-Italja, il-Greċja 

250

100

L-interkonnessjoni Baltika

Skanled Il-Polonja, id-Danimarka, l-
Iżvezja

150

In-netwerk LNG

Terminal tal-Gass Naturali Likwefatt fuq il-kosta 
Pollakka fil-port ta’ Świnoujście 

Il-Polonja 80

L-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk

L-Interkonnettur Slovakkja-Ungerija Is-Slovakkja, l-Ungerija 25
                                               
1 Dan l-appoġġ jista’ jitmexxa flimkien mal-appoġġ mill-Bank Ewropew tal-Investiment.
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(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Is-sistema tat-trażmissjoni tal-gass fis-Slovenja bejn 
il-fruntiera Awstrijaka u Ljubljana (eskluż is-
sezzjoni Rogatec-Kidričevo) 
L-Interkonnessjoni Bulgarija-Greċja
(Haskovo-Komotini)
L-interkonnettur tal-gass Rumanija-Ungerija
L-espansjoni tal-Kapaċità tal-Ħżin tal-Gass fiċ-
ċentru Ċek
Infrastruttura u tagħmir biex jippermetti l-fluss tal-
gass bejn il-Punent u l-Lvant fil-każ ta’ taqlib fil-
provvista fit-terminu qasir taż-żmien

Is-Slovenja

Il-Bulgarija, il-Greċja

Ir-Rumanija, l-Ungerija
Ir-Repubblika Ċeka

L-Istati Membri kollha

40

20

30
25

20

Il-Mediterran
Tisħiħ tan-netwerk tal-gass FR fuq l-assi l-Afrika-
Franza-Spanja

Franza 150

Iż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana
Il-linja Ġermanja-Belġju-Renju Unit
Il-konnessjoni Franza-Belġju

Il-Belġju
Franza, il-Belġju

35
100

TOTAL 1025

2. Interkonnetturi tal-elettriku

Proġetti Post tal-proġetti 
appoġġjati

Kontribuzzj
oni 
Komunitarj
a ppjanata
(€ miljuni)

L-interkonnessjoni Baltika

Estlink-2
L-interkonnessjoni Żvezja-Stati Baltiċi, u t-tisħiħ 
tas-sistema elettrika fl-Istati Baltiċi

L-Estonja, il-Finlandja
L-Iżvezja, il-Latvja, il-
Litwanja

100
175

L-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk

Halle/Saale – Schweinfurt Il-Ġermanja 50
Il-Mediterran

It-tisħiħ tal-interkonnessjoni Portugall-Spanja
L-interkonnessjoni Franza-Spanja (Baixas - Sta 
Llogaia)
Kejbil sottomarin 380 kV AC ġdid bejn Sqallija u l-
Italja kontinentali (Sorgente - Rizziconi)

Il-Portugall
Franza, Spanja
L-Italja

30
150
100

Iż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana

L-interkonnessjoni tar-Repubblika tal-Irlanda -
Wales

L-Irlanda, UK 100

TOTAL 705
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3. Il-proġetti tal-gżejjer żgħar
Inizjattivi għal gżejjer żgħar iżolati Ċipru, Malta 20

B. PROĠETTI TA’ ENERĠIJA MIR-RIĦ LIL HINN MILL-KOSTA

Proġetti Kapaċità Post tal-proġetti 
appoġġjati

Kontribut 
previst min-
naħa tal-
Komunità 
Community 
contribution
(EUR 
miljuni)

1) Integrazzjoni taż-żona tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta
1.1.Baltiku I u II - Kriegers Flak I, II, 
III
Bini fuq proġetti li qed jiġu żviluppati. 
Finanzjament immirat biex tiġi ggarantita 
l-ispiża żejda biex tiżgura soluzzjoni 
konġunta ta’ interkonnessjoni

1.5 GW Id-Danimarka, l-
Iżvezja, il-
Ġermanja, il-
Polonja

150

1.2. Iż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana
Żvilupp modulari taż-żona lil hinn mill-
kosta, il-wiri ta’ impjant virtwali tal-
enerġija lil hinn mill-kosta

1 GW Ir-Renju Unit, l-
Olanda, il-
Ġermanja, l-Irlanda, 
id-Danimarka

150

2) Turbini ġodda, strutturi u komponenti, ottimizzazzjoni tal-kapaċijiet tal-produzzjoni 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 
Bini fuq proġetti li bħalissa qed jiġu 
żviluppati. Ġenerazzjoni ġdida ta’ turbini 
ta’ 6-7 MW u strutturi innovattivi, ‘il 
bogħod mix-xtut (sa 100 km) fl-ilmijiet 
fondi (sa 40 m). 

0.5 GW Il-Ġermanja, il-
Polonja 

150

2.2 Aberdeen offshore wind farm (Iċ-
ċentru Ewropew tal-ittestjar)
Bini fuq proġetti li bħalissa qed jiġu 
żviluppati - ittestjar ta’ turbini multi MW. 
Żvilupp ta’ strutturi innovattivi u 
sottostrutturi inkluż l-ottimizzazzjoni tal-
kapaċitajiet tal-produzzjoni tat-tagħmir 
tal-produzzjoni tal-enerġija mir-riħ lil 
hinn mill-kosta. Żieda fil-qies ta’
100 MW tista’ tiġi ppjanata.

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Bini fuq proġett li bħalissa qed jiġi 

90MW Il-Belġju 10
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żviluppat. Tagħlim mill-proġett 
Downvind (ikkofinanzjat permezz tal-
FP6); Tkabbir tal-istallazzjonijiet tat-
turbini Downvind (qies ta’ 5 MW) fl-
ilmijiet fondi (sa 30 m) b’impatt viżiv 
baxx (sa 30 km).
TOTAL 500

C. PROĠETTI TAL-ĠBIR U L-ĦŻIN TAL-KARBONJU
Isem il-proġett/

Post
Kontribut 
previst min-
naħa tal-
Komunità 
Community 
contribution 
(EUR 
miljuni)

Fjuwil Kapaċità Teknika 
tal-ġbir 

Kunċett tal-ħżin

Huerth Faħam 450 MW IGCC  Saff ta’ blat 
ġeoliġiku u poruż 
bl-ilma mielaħ

Jaenschwalde

Il-Ġermanja 250

Faħam 500 MW Ossikarbur
anti

Kampi taż-
żejt/gass

Eemshaven Faħam 1200 MW IGCC Kampi taż-
żejt/gass

Rotterdam Faħam 1080 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Rotterdam

L-Olanda 250

Faħam  800 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Belchatow Il-Polonja 250 Faħam 858 MW PC  Akwifer tal-ilma 
mielaħ

Compostella Spanja (mal-
Portugal)

250 Faħam 500 MW Ossikarbur
anti

 Akwifer tal-ilma 
mielaħ

Kingsnorth Faħam 800 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Longannet Faħam 3390 MW PC  Akwifer tal-ilma 
mielaħ

Tilbury Faħam 1600 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Hatfield 
(Yorkshire)

UK 250

Faħam 900 MW IGCC Kampi taż-
żejt/gass

TOTAL 1 250

Emenda mill-Parlament
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A. INTERKONNETTURI

1. Interkonnetturi tal-gass

Proġetti Post tal-proġetti appoġġjati Kontribuzzjoni 
Komunitarja 
ppjanata
(€ miljuni)

Il-Kuritur tan-Nofsinhar tal-Gass

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

L-Awstrija, l-Ungerija, il-
Bulgarija, il-Ġermanja, ir-
Rumanija
L-Italja, il-Greċja 

250

115

L-interkonnessjoni Baltika

Skanled Il-Polonja, id-Danimarka, l-
Iżvezja

165

In-netwerk LNG

Terminal tal-Gass Naturali Likwefatt fuq il-kosta 
Pollakka fil-port ta’ Świnoujście 

Il-Polonja 100

L-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk

L-Interkonnettur Slovakkja-Ungerija
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Is-sistema tat-trażmissjoni tal-gass fis-Slovenja bejn 
il-fruntiera Awstrijaka u Ljubljana (eskluż is-
sezzjoni Rogatec-Kidričevo) 
L-Interkonnessjoni Bulgarija-Greċja
(Haskovo-Komotini)
L-interkonnettur tal-gass Rumanija-Ungerija
L-espansjoni tal-Kapaċità tal-Ħżin tal-Gass fiċ-
ċentru Ċek
Infrastruttura u tagħmir biex jippermetti l-fluss bil-
kontra tal-gass fil-każ ta’ taqlib fil-
provvista fit-terminu qasir taż-żmien

Interkonnessjoni Slovakkja-Polonja

Interkonnessjoni Ungerija-Kroazja

Is-Slovakkja, l-Ungerija

Is-Slovenja

Il-Bulgarija, il-Greċja

Ir-Rumanija, l-Ungerija

Ir-Repubblika Ċeka

L-Awstrija, il-Bulgarija, ir-
Repubblika Ċeka, l-Estonja, 
il-Finlandja, il-Greċja, l-
Ungerija, il-Latvja, 
il-Litwanja, il-Lussemburgu,
 il-Polonja, ir-Rumanija, Is-
Slovakkja

Is-Slovakkja, il-Polonja

L-Ungerija

40

50

50

40
40

100

30
30

20

                                               
1 Dan l-appoġġ jista’ jitmexxa flimkien mal-appoġġ mill-Bank Ewropew tal-Investiment.



PE421.268v01-00 92/100 AM\772702MT.doc

MT

Interkonnessjoni Bulgarija-Rumanija
Il-Bulgarija, ir-Rumanija

Il-Mediterran
Tisħiħ tan-netwerk tal-gass FR fuq l-assi l-Afrika-
Franza-Spanja

Franza 200

GALSI (Pajplajn tal-gass Alġerija-Italja) L-Italja 100
Iż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana
Il-linja Ġermanja-Belġju-Renju Unit
Il-konnessjoni Franza-Belġju

Il-Belġju
Franza, il-Belġju

35
200

TOTAL 1565

2. Interkonnetturi tal-elettriku

Proġetti Post tal-proġetti 
appoġġjati

Kontribuzzjoni 
Komunitarja 
ppjanata
(€ miljuni)

L-interkonnessjoni Baltika

Estlink-2
L-interkonnessjoni Żvezja-Stati Baltiċi, u t-tisħiħ 
tas-sistema elettrika fl-Istati Baltiċi

L-Estonja, il-Finlandja
L-Iżvezja, il-Latvja, il-
Litwanja

100
175

L-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk

Halle/Saale – Schweinfurt Il-Ġermanja 50
Il-Mediterran

It-tisħiħ tal-interkonnessjoni Portugall-Spanja
L-interkonnessjoni Franza-Spanja (Baixas - Sta 

Il-Portugall
Franza, Spanja

30
150
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Llogaia)
Kejbil sottomarin 380 kV AC ġdid bejn Sqallija u l-
Italja kontinentali (Sorgente - Rizziconi)

L-Italja 100

Iż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana

L-interkonnessjoni tar-Repubblika tal-Irlanda -
Wales

L-Irlanda, UK 100

Interkonnessjoni tal-elettriku Malta-Italja Malta/L-Italja 20
TOTAL 725

3. Il-proġetti tal-gżejjer żgħar
Inizjattivi għal gżejjer żgħar iżolati Ċipru, Malta 10

B. PROĠETTI TA’ ENERĠIJA MIR-RIĦ LIL HINN MILL-KOSTA

Proġetti Kapaċità Post tal-proġetti 
appoġġjati

Kontribut 
previst min-
naħa tal-
Komunità 
(EUR 
miljuni)

1) Integrazzjoni taż-żona tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta
1.1.Baltiku I u II - Kriegers Flak I, II, 
III
Bini fuq proġetti li qed jiġu żviluppati. 
Finanzjament immirat biex tiġi ggarantita 
l-ispiża żejda biex tiżgura soluzzjoni 
konġunta ta’ interkonnessjoni

1.5 GW Id-Danimarka, l-
Iżvezja, il-
Ġermanja, il-
Polonja

150

1.2. Iż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana
Żvilupp modulari taż-żona lil hinn mill-
kosta, il-wiri ta’ impjant virtwali tal-
enerġija lil hinn mill-kosta

1 GW Ir-Renju Unit, l-
Olanda, il-
Ġermanja, l-Irlanda, 
id-Danimarka, il-
Belġju, Franza

150

2) Turbini ġodda, strutturi u komponenti, ottimizzazzjoni tal-kapaċijiet tal-produzzjoni 
2.1 Alpha Ventus/L-Erja ta’Borkum -
Bard 1 
Bini fuq proġetti li bħalissa qed jiġu 
żviluppati. Ġenerazzjoni ġdida ta’ turbini 
ta’ 6-7 MW u strutturi innovattivi, ‘il 
bogħod mix-xtut (sa 100 km) fl-ilmijiet 
fondi (sa 40 m). 

0.5 GW Il-Ġermanja, id-
Danimarka

150

2.2 Aberdeen offshore wind farm (Iċ-
ċentru Ewropew tal-ittestjar)
Bini fuq proġetti li bħalissa qed jiġu 
żviluppati - ittestjar ta’ turbini multi MW. 

0.25 GW UK 40
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Żvilupp ta’ strutturi innovattivi u 
sottostrutturi inkluż l-ottimizzazzjoni tal-
kapaċitajiet tal-produzzjoni tat-tagħmir 
tal-produzzjoni tal-enerġija mir-riħ lil 
hinn mill-kosta. Żieda fil-qies ta’
100 MW tista’ tiġi ppjanata.

2.3 Thornton Bank
Bini fuq proġett li bħalissa qed jiġi 
żviluppat. Tagħlim mill-proġett 
Downvind (ikkofinanzjat permezz tal-
FP6); Tkabbir tal-istallazzjonijiet tat-
turbini Downvind (qies ta’ 5 MW) fl-
ilmijiet fondi (sa 30 m) b’impatt viżiv 
baxx (sa 30 km).

90MW Il-Belġju 10

TOTAL 500

C. PROĠETTI TAL-ĠBIR U L-ĦŻIN TAL-KARBONJU
Isem il-proġett/

Post
Kontribut 
previst min-
naħa tal-
Komunità 
(EUR 
miljuni)

Fjuwil Kapaċità Teknika tal-
ġbir 

Kunċett tal-ħżin

Huerth Faħam 450 MW IGCC  Saff ta’ blat 
ġeoliġiku u poruż 
bl-ilma mielaħ

Jaenschwalde

Il-
Ġermanja

150

Faħam 500 MW Ossikarburanti Kampi taż-
żejt/gass

Eemshaven Faħam 1200 
MW

IGCC Kampi taż-
żejt/gass

Rotterdam Faħam 1080 
MW 

PC Kampi taż-
żejt/gass

Rotterdam

L-Olanda 150

Faħam  800 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Belchatow Il-Polonja 150 Faħam 858 MW PC  Akwifer tal-ilma 
mielaħ

Compostella Spanja 
(mal-
Portugal)

150 Faħam 500 MW Ossikarburanti  Akwifer tal-ilma 
mielaħ

Kingsnorth Faħam 800 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Longannet

UK 150

Faħam 3390 
MW

PC  Akwifer tal-ilma 
mielaħ
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Tilbury Faħam 1600 
MW

PC Kampi taż-
żejt/gass

Hatfield 
(Yorkshire)

Faħam 900 MW IGCC Kampi taż-
żejt/gass

Torrevaldaglia L-Italja 100 Faħam 660 MW PC
Proġett industrijali għall-ġbir tal-karbonju
Florange Franza 50 Trasport ta’ CO2 minn installazzjonijiet industrijali 

(impjant tal-azzar) għall-ħżin taħt l-art (akwifer tal-
ilma mielaħ)

TOTAL 900

Ca (ġdid). PROĠETT ĠEOTERMALI

Proġett Post tal-proġett appoġġat Kontribut 
previst min-
naħa tal-
Komunità 
(EUR miljuni)

Impjanti tal-enerġija b’temperaturi baxxi u għolja 
fl-Ewropa Ċentrali tal-Lvant

L-Isovakkja,l-Ungerija, ir-
Rumanija, Is-Slovenja

50

TOTAL 50

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-anness oriġinali propost mill-Kummissjoni Ewropea ma kienx jirrappreżenta tqassim 
reġjonali bbilanċjat ta’ appoġġ finanzjarju għall-investimenti tal-enerġija. Barra minn hekk, 
saret aktar enfasi fuq investimenti marbuta mal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju meta mqabbla mat-
tisħiħ tal-interkonnessjonijiet tal-gass. L-anness joffri approċċ reġjonali aktar ibbilanċjat kif 
ukoll aktar sorsi ta’ enerġija ġeotermali u interkonnessjonijiet tal-gass li jistgħu jkunu mezz
importanti biex tkun ittrattata kwalunkwe kriżi tal-gass tal-ġejjieni.

Emenda 149
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness – punt A – punt 1 – parti 6

Test propost mill-Kummissjoni

Il-Mediterran
Tisħiħ tan-netwerk tal-gass FR fuq l-assi Afrika- Franza 150
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Franza-Spanja

Emenda

Il-Mediterran
Tisħiħ tal-assi l-Afrika-Franza-Spanja Franza, Spanja 200

Or. en

Emenda 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Anness – punt C

Test propost mill-Kummissjoni

Isem il-proġett/
Post

Kontribut 
previst min-
naħa tal-
Komunità 
Community 
contribution
(EUR 
miljuni)

Fjuwil Kapaċità Teknika tal-
ġbir 

Kunċett tal-
ħżin

Huerth Faħam 450 MW IGCC Saff ta’ blat 
ġeoloġiku u 
poruż bl-ilma 
mielaħ

Jaenschwalde

Il-
Ġermanja

250

Faħam 500 MW Ossikarburanti Kampi taż-
żejt/gass

Eemshaven Faħam 1200 MW IGCC Kampi taż-
żejt/gass

Rotterdam Faħam 1080 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Rotterdam

L-Olanda 250

Faħam  800 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Belchatow Il-Polonja 250 Faħam 858 MW PC Akwifer tal-
ilma mielaħ

Compostella Spanja 
(mal-
Portugal)

250 Faħam 500 MW Ossikarburanti Akwifer tal-
ilma mielaħ

Kingsnorth Faħam 800 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Longannet

UK 250

Faħam 3390 MW PC Akwifer tal-
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ilma mielaħ
Tilbury Faħam 1600 MW PC Kampi taż-

żejt/gass
Hatfield 
(Yorkshire)

Faħam 900 MW IGCC Kampi taż-
żejt/gass

TOTAL 1 250

Emenda

Isem il-proġett/
Post

Kontribut 
previst min-
naħa tal-
Komunità 
 (EUR 
miljuni)

Fjuwil Kapaċità Teknika 
tal-ġbir 

Kunċett tal-ħżin

Huerth Faħam 450 MW IGCC  Saff ta’ blat 
ġeoliġiku u poruż 
bl-ilma mielaħ

Jaenschwalde

Il-Ġermanja 150

Faħam 500 MW Ossikarbur
anti

Kampi taż-
żejt/gass

Eemshaven Faħam 1200 MW IGCC Kampi taż-
żejt/gass

Rotterdam Faħam 1080 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Rotterdam

L-Olanda 150

Faħam  800 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Belchatow Il-Polonja 150 Faħam 858 MW PC  Akwifer tal-ilma 
mielaħ

Compostella Spanja (mal-
Portugal)

150 Faħam 500 MW Ossikarbur
anti

 Akwifer tal-ilma 
mielaħ

Kingsnorth Faħam 800 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Longannet Faħam 3390 MW PC  Akwifer tal-ilma 
mielaħ

Tilbury Faħam 1600 MW PC Kampi taż-
żejt/gass

Hatfield 
(Yorkshire)

UK 150

Faħam 900 MW IGCC Kampi taż-
żejt/gass

TOTAL 1 250

Or. en
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Emenda 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Anness – punt C a (ġdid)

Emenda

C a. Bliet tal-Enerġija Intelliġenti

Proġett Għan Kontribut prevista min-
naħa tal-Komunità 
(EUR miljuni)

Fondi lokali għall-
enerġija sostenibbli u 
għall-klima

Jitwaqqfu jew jissaħħu 
fondi lokali għall-enerġija 
sostenibbli u għall-klima 
sabiex l-azzjonijiet lokali 
jitħeġġu biex itejbu l-
effiċjenza tal-enerġija  fis-
servizzi lokali u jżidu l-effett 
ta’ lieva tal-flus pubbliċi, 
jinġibed l-investiment privat 
u jitħeġġu sħubiji pubbliċi-
privati

200

Self dirett għall-bliet 
u banek lokali tal-
UE għal azzjonijiet 
sostenibbli

Jiġi pprovdut self 
direttament lill-bliet 
Ewropej jew lill-banek 
lokali  għal azzjonijiet 
marbuta mal-muniċipalità
fuq l-effiċjenza tal-enerġija
u l-enerġija rinnovabbli, 
jiġifieri bini pubbliku, dawl 
tat-toroq, trasport jew 
taħriġ

miżura 
kumplimentari li 
għandha tkun 
implimentata permezz 
ta’ proċeduri li diġà 
jeżistu u ftehima bejn 
il-BEI u l-banek 
lokali 

Aġenziji lokali għall-
enerġija u l-klima 
u/jew kumpanija tas-
servizzi tal-enerġija

Il-kofinanzjament tat-
twaqqif jew it-tisħiħ tal-
entitajiet esperti lokali li 
jistgħu joffru appoġġ 
tekniku u finanzjarju għall-
proġetti lokali tal-enerġija 
rinnovabbli u tal-effiċjenza 
tal-enerġija

150

Kampanja għall-
istimulu tas-suq tal-
bini bl-enerġija
intelliġenti

L-istimulu tat-teħid rapidu 
tal-miżuri tal-effiċjenza tal-
enerġija  u teknoliġiji tal-
enerġija rinnovabbli fis-
settur tal-bini sabiex ikun 

150
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konformi mal-istandards ta’
rendiment b’enerġija għolja

TOTAL 500

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iz-zoni urbani, li fihom jgħixu 80% taċ-ċittadini tal-UE u li minnhom joħorġu 70% tal-
emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra, għandhom rwol fundamentali fil-ġlieda kontra l-bidla 
fil-klima. L-allokazzjoni ta’ EUR 500 miljun lill-ibliet taħt il-Pjan għall-Irkupru bħalma kien 
propost inizjalment mill-Kummissjoni tneħħiet mil-lista tal-miżuri. Iżda hemm potenzjal kbir 
ħafna tal-investimenti għall-enerġija sostenibbli fuq livell lokali li jikkontribbwixxu għal 
stimulu fuq perjodu qasir u fuq perjodu itwal li jirristrutturaw l-ekonomija tal-UE.

Emenda 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta għal regolament
Anness – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Ca
Proġetti tal-Elettriku Termali Solari jew 
Proġetti tal-Enerġija Solari
Il-Kummissjoni għandha tintroduċi 
Anness E ġdid bil-proġetti fil-qasam tal-
Enerġija Solari.
Il-Kummissjoni għandha tniedi talba għal 
proposti fil-qasam tal-enerġija solari u, 
b’mod aktar preċiż, tal-elettriku termali 
solari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-argumenti tal-Kummissjoni għax ma inkludietx il-proġetti tal-Enerġija Solari 
kien li l-ebda proġett ma kien disponibbli jew ma ġie propost mill-industrija. Il-Parlament 
għandu l-provi li dawn il-proġetti jeżistu u jistgħu jkunu inklużi fl-Anness E l-ġdid għall-
Proġetti tal-Enerġija Solari.
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