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Emenda 5
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Skont id-Deċiżjoni 1/CP.15, l-Unjoni 
u l-Istati Membri impenjaw ruħhom li 
jipprovdu finanzjament sostanzjali tal-
klima sabiex jappoġġjaw l-azzjonijiet ta’ 
adattament u mitigazzjoni fil-pajjiżi li 
qegħdin fil-fażi ta' żvilupp. Skont il-
paragrafu 40 tad-Deċiżjoni 1/CP.16, kull 
pajjiż żviluppat li huwa Parti għall-
UNFCCC għandu jtejjeb ir-rapportar dwar 
l-għoti ta’ appoġġ finanzjarju, teknoloġiku 
u għall-bini tal-kapaċità lill-Partijiet li 
huma pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp. Ir-
rapportar imtejjeb huwa essenzjali sabiex 
jiġu rikonoxxuti l-isforzi tal-Unjoni u tal-
Istati Membri sabiex jissodisfaw l-impenji 
tagħhom. Id-Deċiżjoni 1/CP.16 
stabbilixxiet ukoll Mekkaniżmu ġdid ta’ 
Teknoloġija sabiex jittejjeb it-trasferiment 
tat-teknoloġija internazzjonali. Dan ir-
Regolament għandu jiżgura li tkun 
disponibbli informazzjoni aġġornata soda 
dwar l-attivitajiet ta’ trasferiment tat-
teknoloġija lill-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp.

(16) Skont id-Deċiżjoni 1/CP.15, l-Unjoni 
u l-Istati Membri impenjaw ruħhom li 
jipprovdu finanzjament sostanzjali tal-
klima sabiex jappoġġjaw l-azzjonijiet ta’ 
adattament u mitigazzjoni fil-pajjiżi li 
qegħdin fil-fażi ta' żvilupp. Skont il-
paragrafu 40 tad-Deċiżjoni 1/CP.16, kull 
pajjiż żviluppat li huwa Parti għall-
UNFCCC għandu jtejjeb ir-rapportar dwar 
l-għoti ta’ appoġġ finanzjarju, teknoloġiku 
u għall-bini tal-kapaċità lill-Partijiet li 
huma pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp. Ir-
rapportar imtejjeb huwa essenzjali sabiex 
jiġu rikonoxxuti l-isforzi tal-Unjoni u tal-
Istati Membri sabiex jissodisfaw l-impenji 
tagħhom, b'mod partikolari l-impenji fir-
rigward tal-Koerenza tal-Politika għall-
Iżvilupp stabbiliti fl-Artikolu 208 TFUE.
Id-Deċiżjoni 1/CP.16 stabbilixxiet ukoll 
Mekkaniżmu ġdid ta’ Teknoloġija sabiex 
jittejjeb it-trasferiment tat-teknoloġija 
internazzjonali. Dan ir-Regolament għandu 
jiżgura li tkun disponibbli informazzjoni 
aġġornata soda dwar l-attivitajiet ta’ 
trasferiment tat-teknoloġija lill-pajjiżi fil-
fażi ta' żvilupp.

Or. en

Emenda 6
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a – punt iv
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) informazzjoni dettaljata dwar l-
għajnuna pprovduta kemm mis-settur 
pubbliku kif ukoll mis-settur privat, skont
kif xieraq, lill-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp li 
huma partikolarment vulnerabbli għall-
effetti tat-tibdil fil-klima sabiex jadattaw 
għal dawk l-effetti tat-tibdil fil-klima;

(iv) informazzjoni dettaljata dwar l-
għajnuna pprovduta kemm mis-settur 
pubbliku kif ukoll mis-settur privat, skont 
kif xieraq, lill-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp li 
huma partikolarment vulnerabbli għall-
effetti tat-tibdil fil-klima sabiex jadattaw 
għal dawk l-effetti tat-tibdil fil-klima, li 
tispeċifika l-pajjiż benefiċjarju, is-settur u 
t-tip ta' attività;

Or. en

Emenda 7
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) informazzjoni dettaljata dwar l-
għajnuna pprovduta kemm mis-settur 
pubbliku kif ukoll mis-settur privat, skont 
kif xieraq, lill-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp 
sabiex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra;

(v) informazzjoni dettaljata dwar l-
għajnuna pprovduta kemm mis-settur 
pubbliku kif ukoll mis-settur privat, skont 
kif xieraq, lill-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp 
sabiex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra, li tispeċifika l-pajjiż 
benefiċjarju, is-settur u t-tip ta' attività;

Or. en

Emenda 8
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar l-użu tad-dħul 
matul is-sena X-1 iġġenerat mill-Istat 
Membru permezz tal-irkant ta’ kwoti skont 

(b) informazzjoni dwar l-użu tad-dħul 
matul is-sena X-1 iġġenerat mill-Istat 
Membru permezz tal-irkant ta’ kwoti skont 
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l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 2003/87/KE. 
Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
wkoll informazzjoni speċifika u dettaljata 
dwar l-użu ta’ 50 % tad-dħul, u l-azzjoni 
meħuda li tirriżulta, li tispeċifika l-
kategorija ta’ tali azzjonijiet meħuda skont 
l-Artikolu 10(3) tad-Direttiva 2003/87/KE 
u li tindika l-pajjiż jew reġjun benefiċjarju 
rilevanti;

l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 2003/87/KE. 
Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
wkoll informazzjoni speċifika u dettaljata 
dwar l-użu ta’ 50 % tad-dħul, u l-azzjoni 
meħuda li tirriżulta, li tispeċifika l-
kategorija u l-addizzjonalità ta’ tali 
azzjonijiet meħuda skont l-Artikolu 10(3) 
tad-Direttiva 2003/87/KE u li tindika l-
pajjiż jew reġjun benefiċjarju rilevanti;

Or. en

Emenda 9
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-informazzjoni msemmija fil-punt (b) 
tal-Artikolu 6(1) tad-Deċiżjoni 
Nru 406/2009/KE u informazzjoni dwar kif 
il-politika tax-xiri tagħhom issaħħaħ il-
kisba ta’ ftehim internazzjonali dwar it-
tibdil fil-klima.

(d) l-informazzjoni msemmija fil-punt (b) 
tal-Artikolu 6(1) tad-Deċiżjoni 
Nru 406/2009/KE u informazzjoni dwar kif 
il-politika tax-xiri tagħhom issaħħaħ il-
kisba ta’ ftehim internazzjonali dwar it-
tibdil fil-klima. Fil-każ ta' attivitajiet ta' 
proġetti għall-produzzjoni ta' enerġija 
idroelettrika b'kapaċità ta' ġenerazzjoni li 
taqbeż l-20MW, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw meta jiġu biex 
japprovaw tali attivitajiet ta' proġetti, li 
kriterji u linji gwida internazzjonali 
rilevanti, b'mod partikolari l-Protokoll 
għall-valutazzjoni tas-sostenibilità tal-
idroenerġija tal-2010, jiġu rispettati matul 
l-iżvilupp ta' tali attivitajiet ta' proġetti.

Or. en


