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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Pjan ta' Rkupru
Il-Programm li jgħin l-Irkupru Ekonomiku Ewropew (EERP) ġie miftiehem mill-Kunsill 
Ewropew f’Marzu 2009. F’April 2009, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
ddeċidew dwar il-modalitajiet ta’ finanzjament tal-EERP, li kienu jikkonsistu f’żewġ partijiet, 
proġetti fil-qasam tal-enerġija u l-braoadband tal-Internet fiż-żoni rurali.

Il-finanzjament previst fid-Dikjarazzjoni tat-2 ta’ April 2009 mit-tliet istituzzjonijiet jista' 
jitfisser fil-qosor kif ġej:

EUR miljuni

EEPR -Tip ta' proġett Is-Sena 2009 Is-Sena 2010 Total
Enerġija 2 000 miljun 1 980 miljun 3 980 miljun
Internet broadband 600 miljun 420 miljun 1 020 miljun

TOTAL 2 600 miljun 2 400 miljun

Filwaqt li l-finanzjament għall-2009 kien irranġat prinċipalment billi fondi mill-Intestatura 2 
ġew mobilizzati mill-ġdid għal taħt l-Intestatura 1a, il-ftehim dwar il-finanzjament fl-2010 
ntlaħaq b'konċiljazzjoni tat-18 ta' Novembru 2009. Parti kbira tal-approprjazzjonijiet għall-
impenji saru disponibbli billi ġie rivedut l-MFF kemm għall-2009 kif ukoll għall-2010.
L-ammont ta’ EUR 1, 98 biljun, li jiffinanzja l-proġetti tal-enerġija fl-2010 kien jikkonsisti f’:
EUR 1 776 miljun (żieda fl-ogħla limiti tal-Intestatura 1a), EUR 120 miljun permezz tal-
mobilizzazzjoni tal-istrument ta’ flessibilità u EUR 81 miljun permezz tal-immobilizzar mill-
ġdid fl-Intestatura 1a. Fl-2009 nħoloq kapitolu speċifiku 06 04 14 għall-proġetti fil-qasam tal-
Enerġija biex tingħata għajnuna lill-irkupru ekonomiku għal dan il-għan.

Proġetti fil-qasam tal-enerġija - Bażi legali
Ir-Regolament (KE) Nru 663/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju, li 
jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta’ għajnuna 
finanzjarja Komunitarja għal proġetti fil-qasam tal-enerġija.
Ir-Regolament jistabbilixxi strument finanzjarju: Il-Programm Ewropew tal-Enerġija għall-
Irkupru (EEPR) għall-iżvilupp ta' proġetti fil-qasam tal-enerġija fil-Komunità li, filwaqt li 
jipprovdu stimolu finanzjarju, jikkontribwixxu għall-irkupru tal-ekonomija, is-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija u t-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta’ serra. Biex jintlaħqu 
dawn l-objettivi, ġew stabbiliti tliet sottoprogrammi: Infrastruttura tal-gass u tal-elettriċità, 
enerġija mir-riħ ’il barra mill-kosta, u l-qbid u l-ħżin tal-karbonju. Ir-Regolament identifika 
proġetti li għandhom ikunu ffinanzjati taħt kull sottoprogramm u stabbilixxa kriterji sabiex 
ikunu identifikati u implimentati azzjonijiet għar-realizzazzjoni ta’ dawn il-proġetti. Inħolqu 
linji tal-baġit speċifiċi fil-Baġit tal-UE: 06 04 14 01, 06 04 14 02 u 06 04 14 03.

Il-Kummissjoni enfasizzat, fid-dikjarazzjoni tagħha mehmuża mar-Regolament, li l-effiċjenza 
tal-enerġija u l-għejun tal-enerġija rinnovabbli huma prijoritajiet ewlenin għall-politika tal-
enerġija tal-UE, kemm għal raġunijiet ambjentali u kemm ta’ siġurtà tal-provvista, ħaġa li hija 
konformi mat-talbiet tal-PE.

(10). Jekk il-Kummissjoni, meta fl-2010 tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament 
konformement mal-Artikolu 28 tiegħu, tiskopri li ma jkunx possibbli li sa tmiem l-2010 tiġi 
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allokata parti mill-fondi previsti għall-proġetti elenkati fl-anness għar-Regolament, il-
Kummissjoni se tipproponi, jekk ikun adatt u b'mod ġeografikament bilanċjat, emenda għar-
Regolament li tippermetti l-finanzjament ta' proġetti fil-qasam tal-effiċjenza fl-enerġija u s-
sorsi ta' enerġija li jiġġeddu, b'żieda mal-inizjattivi msemmija hawn fuq, inklużi kriterji ta' 
eliġibbiltà simili għal dawk applikabbli għall-proġetti elenkati fl-Anness għal dan ir-
Regolament.

Proġetti fil-qasam tal-enerġija - Proposta għal Regolament Rivedut
F'konformità ma’ din id-dikjarazzjoni, il-Kummissjoni adottat, fil-31 ta’ Mejju 2010, proposta 
għal Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 663/2009 li jistabbilixxi programm li 
jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-
proġetti fil-qasam tal-enerġija.
Din il-proposta ġiet ippreżentata fuq il-bażi tar-rapport tal-implimentazzjoni tal-EEPR tas-27 
ta’ April 2010 li jistma li ammont ta’ madwar EUR 114-il miljun mhux se jkunu impenjati 
skont ir-Regolament EEPR. L-ammont preċiż ta' fondi mhux impenjati se jsir magħruf sa 
tmiem l-2010.
Il-Kummissjoni qed tipproponi li l-fondi mhux impenjati jintużaw biex jinħoloq strument 
finanzjarju speċifiku li jappoġġa l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-inizjattivi 
rinnovabbli fi ħdan l-Inizjattiva ta' Finanzjament għall-Enerġija Sostenibbli. Il-faċilità 
finanzjarja għandha tappoġġa l-iżvilupp ta' proġetti ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija u ta' 
enerġija rinnovabbli li jkunu vantaġġużi u għandha tiffaċilita l-finanzjament ta' investimenti 
fl-effiċjenza enerġetika u fl-enerġija rinnovabbli, b'mod partikolari f'kuntesti urbani. Sabiex 
jiġi inkoraġġit għadd kbir ta' investimenti diċentralizzati, l-awtoritajiet pubbliċi fil-livelli 
muniċipali, lokali u reġjonali se jkunu l-benefiċjarji. Il-faċilità għandha tkun immaniġġjata 
minn intermedjarju wieħed jew aktar bħalma huma l-Istituzzjonijiet Finanzjarji 
Internazzjonali (IFIs), li għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta’ kemm juru ħila fl-użu l-aktar 
effiċjenti u effettiv tal-finanzjament u bl-ogħla ingranaġġ bejn il-finanzjament tal-UE u l-
investiment totali sabiex jiżdiedu investimenti sinifikanti fl-UE.

Kummenti konklużivi tar-Rapporteur:
1. Ir-Rapporteur tagħkom jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta biex jiġu utilizzati l-
approprjazzjonijiet mhux minfuqa tal-EEPR għal faċilità ġdida, b'appoġġ għall-proġetti tal-
effiċjenza enerġetika u l-proġetti tal-enerġija rinnovabbli. Huwa qed jappoġġja bil-qawwa 
wkoll l-istabbiliment, għal dan il-għan, ta’ strument finanzjarju speċifiku. Għalhekk, huwa 
jitlob lill-istituzzjonijiet involuti fl-adozzjoni tal-bażi legali biex jilħqu ftehim rapidu;
2. Ir-Rapporteur ifakkar li l-finanzjament tal-Pjan ta’ Rkupru Ewropew kien wieħed mill-
prijoritajiet tal-PE għall-proċedura tal-baġit 2009 u li, il-ftehim finali mal-Kunsill intlaħaq 
wara negozjati diffiċli, waqt il-konċiljazzjoni ta’ Novembru 2008;
3. Ir-Rapporteur jenfasizza li l-proposta attwali tal-Kummissjoni hija konformi għalkollox 
mat-talba inizjali tal-PE biex fl-EERP jiġu inklużi l-proġetti tal-effiċjenza enerġetika u tal-
enerġija rinnovabbli u jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex timplimenta din 
il-prijorità.
4. Madankollu, jiddispjaċih minħabba d-dewmien fl-implimentazzjonijiet tal-EEPR, li 
għandhom il-għan li jappoġġjaw u jistimolaw l-irkupru ekonomiku tal-UE. Għalhekk, ressaq 
emenda li tistieden lill-Kummissjoni biex b’mod immedjat tieħu l-miżuri baġitarji meħtieġa 
bil-għan li tagħmel l-approprjazzjonijiet mhux minfuqa disponibbli mill-aktar fis possibbli.
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Huwa jqis li linja baġitarja speċifika għal faċilità finanzjarja ġdida, li tappoġġja l-proġetti tal-
effiċjenza enerġetika, għandha tinħoloq qabel tmiem l-2010.
5. Ir-Rapporteur tagħkom jistieden lill-Kummissjoni biex tgħarraf b’mod trasparenti lill-
Awtorità Baġitarja bl-istabbiliment tal-Faċilità Finanzjarja u l-modalitajiet tal-funzjonament 
tagħha u bl-għażla tal-intermedjarji finanzjarji (IFIs). Huwa jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex 
liż-żewġ fergħat tal-Awtorità Baġitarja tgħaddilhom rapporti ta’ implimentazzjoni, li 
għandhom jinkludu, inter alia, data dwar il-benefiċjarji tal-faċilità, il-proġetti appoġġjati u l-
effett ta’ ingranaġġ tal-faċilità għat-twettiq sal-aħħar tal-proġetti;
6. Ir-Rapporteur tagħkom jenfasizza li fil-kuntest tar-restrizzjonijiet baġitarji attwali u bir-
rispett dovut għall-prinċipju tal-immaniġġjar finanzjarju tajjeb, is-sinerġiji bejn l-istrumenti 
eżistenti li jappoġġjaw l-effiċjenza enerġetika, l-enerġiji rinnovabbli u l-ġlieda kontra l-bidla 
fil-klima għandhom jiġu żviluppati aktar fi ħdan il-baġit tal-UE.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fid-dawl tal-istrateġija "Ewropa 2020" 
għal tkabbir u impjiegi sostenibbli, l-
iżvilupp ta' iktar sorsi rinnovabbli u l-
promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija se jikkontribwixxu għal Tkabbir 
iktar Ekoloġiku, li joħloq ekonomija 
kompetittiva u sostenibbli, u li jindirizza t-
tibdil fil-klima. Bl-appoġġ tagħha għal 
dawn il-politiki, l-Ewropa se toħloq iktar 
impjiegi u opportunitajiet ekoloġiċi fis-suq 
u hekk tħeġġeġ l-iżvilupp ta' ekonomija 
kompetittiva, sikura u sostenibbli.

(3) Fl-ispirtu tal-istrateġija "Ewropa 2020" 
għal tkabbir u impjiegi sostenibbli u 
f’konformità mal-pakkett tal-UE dwar il-
klima u l-enerġija u mal-Pjan ta’ Azzjoni 
tagħha għall-Effiċjenza Enerġetika, l-
iżvilupp ta' iktar sorsi rinnovabbli u l-
promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija se jikkontribwixxu għal Tkabbir 
iktar Ekoloġiku, li joħloq ekonomija 
kompetittiva u sostenibbli, u li jindirizza t-
tibdil fil-klima. Bl-appoġġ tagħha għal 
dawn il-politiki, l-Ewropa se toħloq iktar 
impjiegi u opportunitajiet ekoloġiċi fis-suq 
u hekk tħeġġeġ l-iżvilupp ta' ekonomija 
kompetittiva, sikura u sostenibbli. 

Ġustifikazzjoni

“Pakkett dwar il-klima u l-enerġija” ġie miftiehem mill-Parliament Ewropew u l-Kunsill 
f’Diċembru tal-2008 u sar liġi f’Ġunju tal-2009. Dan jirrifletti l-approċċ integrat lejn il-
politika tal-klima u tal-enerġija li timmira li tikkumbatti t-tibdil tal-klima u żżid is-sigurtà 
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enerġetika tal-UE filwaqt li ssaħħaħ il-kompetittività tagħha.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għalhekk, għandu jiġi mfassal strument 
finanzjarju speċifiku li jappoġġa l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-inizjattivi 
rinnovabbli fi ħdan l-Inizjattiva ta' 
Finanzjament għall-Enerġija Sostenibbli 
sabiex jintużaw il-fondi mhux impenjati fl-
ambitu tal-Kapitolu II tar-Regolament 
(KE) Nru 663/2009. Il-faċilità finanzjarja 
għandha tappoġġa l-iżvilupp ta' proġetti ta' 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija u ta' enerġija 
rinnovabbli li jkunu aċċettati mill-banek u 
li tiffaċilita l-finanzjament ta' investimenti 
f'dan il-qasam minn awtoritajiet lokali u 
reġjonali, b'mod partikolari f'kuntest urban.

(5) Għalhekk, sa tmiem l-2010 għandu jiġi 
mfassal strument finanzjarju speċifiku li 
jappoġġa l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u 
l-inizjattivi rinnovabbli fi ħdan l-Inizjattiva 
ta' Finanzjament għall-Enerġija Sostenibbli 
sabiex jintużaw il-fondi mhux impenjati fl-
ambitu tal-Kapitolu II tar-Regolament 
(KE) Nru 663/2009. Sabiex dawn l-
approprjazzjonijiet jiddaħħlu fil-baġit tal-
UE, għandha tinħoloq linja baġitarja 
speċifika għal dan il-għan. Il-faċilità 
finanzjarja għandha tappoġġa l-iżvilupp ta' 
proġetti ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija u 
ta' enerġija rinnovabbli li jkunu aċċettati 
mill-banek u li tiffaċilita l-finanzjament ta' 
investimenti f'dan il-qasam minn 
awtoritajiet lokali u reġjonali, b'mod 
partikolari f'kuntest urban.

Ġustifikazzjoni

L-istrument finanzjarju l-ġdid li jappoġġa l-proġetti ta’ effiċjenza fl-użu tal-enerġija u ta’ 
enerġija rinnovabbli jrid jiġi stabbilit mill-aktar fis possibbli, bil-għan li jiġi żgurat li jkun sar 
operabbli sa tmiem l-2010. Dan l-istrument irid ukoll jiġi ppreżentat b’mod trasparenti fi 
ħdan il-Baġit tal-UE; għalhekk il-ħolqien ta’ linja baġitarja speċifika ġdida jkun 
irrakkomandat. 

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-
finanzjament tal-UE fuq perjodu qasir ta' 
żmien, il-faċilità għandha tkun ġestita minn 

(6) Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-
finanzjament tal-UE fuq perjodu qasir ta' 
żmien, il-faċilità għandha tkun ġestita minn 
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intermedjarju finanzjarju wieħed aktar, 
bħalma huma l-Istituzzjonijiet Finanzjarji 
Internazzjonali (IFIs). L-għażla għandha 
ssir abbażi wiri ta' ħila tal-intermedjarji 
finanzjarji fl-użu tal-finanzjament bl-iktar 
mod effiċjenti u effikaċi u bl-iktar fattur 
għoli ta' xprunar bejn il-finanzjament tal-
UE u l-investiment totali sabiex jiżdiedu l-
investimenti sinifikanti fl-UE.

intermedjarju finanzjarju wieħed aktar, 
bħalma huma l-Istituzzjonijiet Finanzjarji 
Internazzjonali (IFIs). L-għażla għandha 
ssir abbażi wiri ta' ħila tal-intermedjarji 
finanzjarji fl-użu tal-finanzjament bl-iktar 
mod effiċjenti u effikaċi u bl-iktar fattur 
għoli ta' xprunar bejn il-finanzjament tal-
UE u l-investiment totali sabiex jiżdiedu l-
investimenti sinifikanti fl-UE. 
Madankollu, fi żminijiet ta’ kriżi 
finanzjarja u ekonomika li jkollhom effett 
avvers partikolari fuq il-finanzi tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali, jeħtieġ li 
jiġi żgurat li s-sitwazzjoni baġitarja diffiċli 
tal-benefiċjarji tal-mekkaniżmu ma 
xxekkilhomx milli jkollhom aċċess għall-
fondi;

Ġustifikazzjoni

Skont l-Anness II, parti III, paragrafu 2 tal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, huwa 
importanti li jiġi enfasizzat il-fatt li sitwazzjonijiet baġitarji diffiċli tal-awtorità lokali jew 
reġjonali ma jxekklux l-aċċess għall-mekkaniżmu tal-faċilità f'konformità mal-objettiv tiegħu 
li jindirizza l-kriżi ekonomika u l-ħtiġijiet urġenti ta' enerġija li għandha l-Unjoni Ewropea, 
kif hemm stabbilit fil-premessa 10 tal-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1
Regolament (KE) Nru 663/2009
Artikolu 1 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jippermetti 
għall-ħolqien ta' strumenti finanzjarji li 
jappoġġaw l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u 
l-inizjattivi rinnovabbli;

Dan ir-Regolament għandu jqis il-ħolqien 
ta' strumenti finanzjarji li jappoġġaw l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-inizjattivi 
rinnovabbli ta’ natura lokali u reġjonali. 
L-istrumenti finanzjarji l-ġodda 
għandhom jiġu stabbiliti sa tmiem l-2010; 

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur iqis li hu meħtieġ li jiġi enfasizzat il-fatt li l-istrumenti finanzjarji għandhom 
jimmiraw għal-livell lokali u reġjonali. Ir-Rapporteur jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu l-
miżuri leġiżlattivi u baġitarji meħtieġa biex tiżgura li l-Faċilità ssir operazzjonali qabel 
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tmiem l-2010. 

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3
Regolament (KE) Nru 663/2009
Artikolu 22 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 3(2), l-
approprjazzjonijiet li ma jistgħux ikunu 
soġġetti għal impenji legali individwali fl-
ambitu tal-Kapitolu II għal ammont ta' 
EUR 114 miljun, u eventwalment 
approprjazzjonijiet oħra li jsiru disponibbli 
b'riżultat ta' nuqqas ta' implimentazzjoni 
totali jew parzjali tal-proġetti skont il-
Kapitolu II għandhom jiġu allokati għal 
faċilità finanzjarja fi ħdan l-Inizjattiva ta' 
Finanzjament għall-Enerġija Sostenibbli.

1. Skont l-Artikolu 3(2), l-
approprjazzjonijiet li ma jistgħux ikunu 
soġġetti għal impenji legali individwali fl-
ambitu tal-Kapitolu II għal ammont ta' 
EUR 114 miljun, u eventwalment 
approprjazzjonijiet oħra li jsiru disponibbli 
b'riżultat ta' nuqqas ta' implimentazzjoni 
totali jew parzjali tal-proġetti skont il-
Kapitolu II għandhom jiġu allokati għal 
faċilità finanzjarja fi ħdan l-Inizjattiva ta' 
Finanzjament għall-Enerġija Sostenibbli.
Addizzjonalment, ammont ta’ EUR 15-il 
miljun mill-programm ta’ azzjoni tal-UE 
biex tiġi miġġielda l-bidla fil-klima (linja 
tal-baġit 07 03 23 fil-baġit tal-2010) 
għandu jiġi allokat lill-faċilità. Dan l-
ammont għandu jiġi akkomodat billi jiġu 
utilizzati d-dispożizzjonijiet kollha tal-
Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 
2006, b’mod partikolari l-Punt 23 tiegħu, 
bil-għan li jiġu mmodifikati f’dan is-sens 
l-ogħla limiti tal-intestaturi 1a u 2. Il-
Kummissjoni għandha għalhekk 
tipproċedi bil-proposti meħtieġa rigward l-
aġġustament tal-ogħla limiti u l-ħolqien 
ta’ linja baġitarja separata ġdida għall-
faċilità fil-baġit tal-2010.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jappoġġa lir-Rapporteur tal-ITRE fil-fehma tiegħu li riżorsi finanzjarji li diġà 
huma disponibbli għandhom jintużaw bis-sens u għall-ġid u li, konsegwentement, il-mezzi 
finanzjarji fil-linja baġitarja 07 03 23 għandhom jiġu ttrasferiti għall-Faċilità. Bil-għan li l-
EUR 15-il miljun jiġi ttrasferit mil-linja baġitarja 07 03 23 għall-faċilità, jeħtieġ li dan 
jiżdied mal-kontenut tal-baġit emendatorju, li jinstalla l-faċilità. 
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Dan il-punt jista’ jiġi ttrattat f’waħda mit-trijalogi baġitarji li jmiss.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3
Regolament (KE) Nru 663/2009
Artikolu 22 - paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għandhom jinstabu segwitu u 
soluzzjoni multiannwali u sostenibbli 
għall-intestatura 1a fil-kuntest tar-
reviżjoni tal-baġit u għandha titwettaq 
reviżjoni meħtieġa tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali (QFM) billi jiġu utilizzati d-
dispożizzjonijiet kollha tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006, 
b’mod partikolari l-Punti 21 sa 23 tiegħu. 

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3
Regolament (KE) Nru 663/2009
Artikolu 22 - paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni, fuq bażi regolari, 
għandha tgħaddi liż-żewġ fergħat tal-
awtorità baġitarja rapporti dwar il-
funzjonament tal-faċilità finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1. Ir-rapporti 
għandhom jinkludu, inter alia, data dwar 
il-benefiċjarji tal-faċilità, proġetti 
appoġġati mill-faċilità, indikazzjoni tal-
approprjazzjonijiet, tagħrif preċiż dwar l-
ispejjeż finanzjarji tal-proġetti, kif ukoll l-
effett ta’ ingranaġġ tal-faċilità biex ikun 
żgurat li l-proġetti jkunu fil-fatt twettqu.
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Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II - parti III - subparagrafu 3 - punt vi a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi a) l-effikaċja tal-infiq tal-proġetti; 

Ġustifikazzjoni
Ir-Rapporteur jaqbel li l-potenzjal ta’ innovazzjoni għandu dejjem ikun punt ta' attenzjoni u 
għandu jingħata prijorità għolja meta jkunu qed jintgħażlu l-proġetti. Madankollu, barra minn 
hekk jagħti importanza lill-għan fit-tul li jkollhom il-proġetti. Dan m’għandux jistrieħ 
sempliċement fuq livell għoli ta’ effiċjenza enerġetika, imma wkoll fuq livell raġonevoli ta’ 
effikaċja tal-infiq f’dak li jirrigwarda impatt rapidu, kwantifikabbli u sostanzjali fuq l-irkupru 
eknonomiku fi ħdan l-UE, sigurtà akbar tal-enerġija u tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra, kif stabbilit fl-Anness II, parti II, paragrafu 1 tal-proposta tal-Kummissjoni 
tal-31 ta’ Mejju 2010.
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