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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kunsill Ewropew dwar l-Enerġija enfasizza fi Frar 2011 li, "il-mira ta' 20% effiċjenza 
enerġetika sal-2020..., li attwalment qiegħda lura, trid tintlaħaq. Dan jeħtieġ azzjoni 
determinata biex jiġi sfruttat il-potenzjal konsiderevoli għal aktar iffrankar ta' enerġija minn 
bini, trasport u prodotti u proċessi".

Il-bini għandu jkun ċentrali għall-politika tal-effiċjenza enerġetika tal-UE għax kważi 40% 
tal-
konsum tal-enerġija finali (u 36% tal-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra) ġej minn djar, 
uffiċċji, ħwienet u bini ieħor. Barra minn hekk, il-bini jipprovdi t-tieni l-akbar potenzjal 
kosteffettiv mhux sfruttat għall-iffrankar tal-enerġija wara s-settur tal-enerġija.

Il-potenzjal tal-iffrankar tal-enerġija kosteffettiv fis-settur tal-bini (jiġifieri kemm bini 
residenzjali kif ukoll mhux residenzjali) huwa stmat għal 65 Mtoe1, li jikkorrispondi għal 
bżonn ta' investiment kumulattiv ta' madwar 587 biljun € għall-perjodu 2011-2020. Dan 
jissarraf fi bżonn ta' investiment ta' madwar 60 biljun € fis-sena biex jitwettaq dan il-potenzjal 
ta' tfaddil.

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom jirrakkomanda għalhekk li l-Istati Membri u r-Reġjuni 
jiġu permessi l-flessibilità biex jiddeċiedu jekk iridux jikkonċentraw l-investimenti tagħhom 
għall-effiċjenza enerġetika fuq l-infrastrutturi pubbliċi u/jew fis-settur tad-djar.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jistipula li l-
Unjoni għandha tiżviluppa u tkompli bl-
azzjonijiet tagħha li jwasslu għat-tisħiħ tal-
koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali 

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jistipula li l-
Unjoni għandha tiżviluppa u tkompli bl-
azzjonijiet tagħha li jwasslu għat-tisħiħ tal-
koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali 

                                               
1 ara d-dokument ta' Konsultazzjoni tal-Kummissjoni "Financial support for Energy efficiency in buildings"; 
Eichhammer, W. et al.: Studju dwar il-Potenżjal għall-Iffrankar tal-Enerġija fi Stati Membri tal-UE, il-Pajjiżi 
Kandidati u pajjiżi taż-ŻEE. 2009; Wesselink, B. et al.: Frankar tal-Enerġija 2020 – Kif tittripla l-impatt tal-
politiki tal-iffrankar tal-enerġija fl-Ewropa. Rapport għall-Fondazzjoni tal-Klima Ewropea, 2010
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tagħha. Il-Fond ta' Koeżjoni għandu 
għaldaqstant jipprovdi kontribuzzjoni 
finanzjarja għall-proġetti fil-qasam tal-
ambjent u tan-netwerks trans-Ewropej, fil-
qasam tat-trasport u tal-infrastruttura.

tagħha. Il-Fond ta' Koeżjoni għandu 
għaldaqstant jipprovdi kontribuzzjoni 
finanzjarja għall-proġetti fil-qasam tal-
ambjent u tan-netwerks trans-Ewropej, fil-
qasam tat-trasport u tal-infrastruttura u 
f'oqsma relatati mal-iżvilupp sostenibbli li 
biċ-ċar joffru benefiċċji ambjentali, bħall-
effiċjenza enerġetika u l-enerġija 
rinnovabbli.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-aħjar mod biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-effiċjenza enerġetika huwa billi jiġu 
involuti kemm jista' jkun partijiet, 
pubbliċi kif ukoll privati, billi wieħed 
jimmira li jinkisbu effetti ta' lieva, il-
ħolqien tal-impjiegi, u l-kontribut ta' 
tkabbir "aħdar", b'konformità mal-
objettiv ta' Ewropa kompetittiva u 
sostenibbli.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment fl-ambjent, inklużi l-
oqsma relatati mal-iżvilupp sostenibbli u l-
enerġija li jippreżentaw benefiċċji 
ambjentali;

(a) l-investiment fl-ambjent, inklużi 
f'oqsma relatati mal-iżvilupp sostenibbli u 
l-enerġija li jippreżentaw benefiċċji 
ambjentali, u li jikkontribwixxu għat-
tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2;

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-assistenza teknika biex jiġi żviluppat 
il-bini tal-kapaċità fl-immaniġġjar urban.

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) L-assistenza teknika biex jintlaħqu l-
objettivi tal-Ewropa 2020 u l-
"ispeċjalitajiet" intelliġenti.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gass 
b'effett ta' serra f'installazzjonijiet li 
jaqgħu taħt id-Direttiva 2003/87/KE;

(b) investiment biex jintlaħaq it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra 
minn attivitajiet li jaqgħu taħt l-anness I 
tad-Direttiva 2003/87/KE;

Ġustifikazzjoni
Kliem iżjed ċar.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) akkomodazzjoni. (c) akkomodazzjoni ħlief biex jiġu 
promossi l-effiċjenza enerġetika u l-użu 
tal-enerġija rinnovabbli. 
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Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 3(a) - (iii)

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-promozzjoni tal-produzzjoni u d-
distribuzzjoni ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli;

(i) il-promozzjoni tal-produzzjoni u d-
distribuzzjoni ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli u tat-teknoloġija tal-
informatika.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt a - punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) appoġġ lill-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli 
f'infrastrutturi pubbliċi;

(iii) appoġġ lill-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli 
f'infrastrutturi pubbliċi u fis-settur tad-
djar;

Ġustifikazzjoni

Aktar flessibilità għall-prijoritajiet tal-investiment bżonnjuż għal dan il-punt.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt a - punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-iżvilupp ta' sistemi ta' distribuzzjoni 
b'livell ta' vultaġġ baxx ;

(iv) l-iżvilupp ta' sistemi intelliġenti ta' 
distribuzzjoni b'livell ta' vultaġġ baxx u 
medju;
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt a - punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) il-promozzjoni ta' strateġiji ta' użu baxx 
ta' karbonju;

(v) il-promozzjoni ta' strateġiji ta' użu baxx 
ta' karbonju għat-tipi kollha ta' territorju, 
b'mod partikolari żoni urbani, inkluża l-
promozzjoni tal-mobilità urbana 
sostenibbli, it-trasport pubbliku nadif u l-
miżuri ta' adattament relevanti għall-
mitigazzjoni;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-promozzjoni tat-tiġdid tal-
infrastrutturi tal-ilma sabiex jinkiseb 
livell ogħla ta' effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 
b'mod partikulari fil-bliet storiċi, fejn 
ammonti sostanzjali ta' ilma jintilfu waqt 
id-distribuzzjoni.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) il-promozzjoni tal-innovazzjoni fis-
settur tal-ilma u l-installazzjoni ta' 
teknoloġiji ġodda għall-kontroll tar-riżorsi 
tal-ilma ta' taħt l-art.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt c - punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità anki permezz ta' infrastrutturi 
ambjentali;

(iii) il-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità anki permezz ta' infrastrutturi 
ekoloġiċi u tan-Natura 2000;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt c - punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) it-titjib tal-ambjent urban, inkluża r-
riġenerazzjoni tas-siti industrijali 
abbandunati (brownfield sites), u t-tnaqqis
fit-tniġġis tal-arja.

(iv) it-titjib tal-ambjent urban, inkluża r-
riġenerazzjoni tas-siti industrijali 
abbandunati (brownfield sites), it-tnaqqis
fit-tniġġis tal-arja, u miżuri mmirati għall-
ħarsien u l-preservazzjoni tal-wirt storiku 
u kulturali.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) (a) l-iżvilupp u l-appoġġ tal-għoti ta' 
servizzi ambjentali, tal-promozzjoni tat-
titjib tal-prestazzjoni ambjentali u tal-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi fl-SMEs u fis-
settur pubbliku;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-promozzjoni tat-trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta' konġestjoni f'netwerks tal-
infrastruttura billi:

(d) il-promozzjoni tat-trasport u l-mobilità 
intermodali sostenibbli filwaqt li jkun 
hemm enfasi fuq it-tneħħija ta' 
konġestjoni, u fuq it-tlestija tal-
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kollegamenti transkonfinali neqsin fl-
infrastrutturi tat-trasport intermodali u 
sostenibbli, billi:

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) it-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u ta' 
amministrazzjoni pubblika effiċenti 
permezz ta' tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali 
u l-effiċenza tal-amministrazzjoni pubblika 
u tas-servizzi pubbliċi relatati mal-
implimentazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni.

(e) it-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u ta' 
amministrazzjoni pubblika effiċenti 
permezz ta' tisħiħ tal-kapaċità 
istituzzjonali, il-kapaċità tal-innovazzjoni,
u l-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika 
u tas-servizzi pubbliċi relatati mal-
implimentazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness 1
Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

L-Ambjent

Skart solidu tunnellati Il-kapaċità addizzjonali għar-riċiklaġġ tal-iskart
Provvista tal-

ilma
persuni Il-popolazzjoni addizzjonali servuta b'forniment aħjar 

tal-ilma
m3 Stima tat-tnaqqis fit-tnixxija tal-ilma min-netwerk tad-

distribuzzjoni
Trattament tat-

drenaġġ
popolazzjoni 
ekwivalenti

Il-popolazzjoni addizzjonali servuta bi trattament tad-
drenaġġ imtejjeb

Il-prevenzjoni 
u l-ġestjoni tar-

riskju

persuni Il-popolazzjoni li tibbenefika mill-miżuri li jipproteġu 
kontra l-għargħar

persuni Il-popolazzjoni li tibbenefika mill-protezzjoni ta' kontra 
n-nirien fil-foresti u miżuri ta' protezzjoni oħra

Riabilitazzjoni 
tal-art

ettari Erja totali ta' wiċċ l-art rijabilitata
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Issiġillar tal-
ħamrija

ettari Tibdil fl-art issiġillata minħabba żvilupp

Natura u 
bijodiversità

ettari L-erja tal-wiċċ ta' ħabitats fi stat ta' konservazzjoni aħjar

L-Enerġija u l-
bidla fil-klima

L-enerġiji 
rinnovabbli

MW Il-kapaċità addizzjonali tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli

Effiċjenza fl-
użu tal-
enerġija

l-unitajiet 
domestiċi

Numru ta' unitajiet domestiċi bi klassifikazzjoni mtejba 
tal-konsum tal-enerġija

kWh/sena Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja ta' bini 
pubbliku

utenti Numru addizzjonali ta' utenti li jużw l-enerġija konnessi 
ma' netwerks intelliġenti (smart grids)

tnaqqis fil-
GHG

f’tunnellati 
ta’ CO2 eq

It-tnaqqis stmat tal-GHG f'CO2 ekwivalenti

It-trasport
Ferrovija km Tul totali tal-linja ġdida ferrovjarja

km Tul totali tal-linja ferrovjarja mibnija mill-ġdid jew 
imtejba

Toroq km Tul totali ta' toroq mibnija ġodda
km Tul totali ta' toroq mibnija mill-ġdid jew imtejba

It-trasport 
urban

vjaġġi tal-
passiġġieri

Żieda fil-vjaġġi tal-passiġġieri li jużaw is-servizz tat-
trasport urban megħjun

Passaġġi tal-
ilma interni

Tunnellata-
km

Żieda fit-tagħbija ttrasportata minn passaġġi tal-ilma 
mtejba
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Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI
L-Ambjent
Skart solidu tunnellati Il-kapaċità addizzjonali għar-riċiklaġġ tal-iskart

Provvista tal-
ilma

persuni Il-popolazzjoni addizzjonali servuta b'forniment aħjar 
tal-ilma

m3 Stima tat-tnaqqis fit-tnixxija tal-ilma min-netwerk tad-
distribuzzjoni

Trattament tat-
drenaġġ

popolazzjoni 
ekwivalenti

Il-popolazzjoni addizzjonali servuta bi trattament tad-
drenaġġ imtejjeb

Servizzi
ambjentali

Għadd L-għadd ta' SMEs u awtoritajiet pubbliċi li 
jibbenefikaw minn servizzi ta' prestazzjoni ambjentali

Il-prevenzjoni 
u l-ġestjoni tar-

riskju

persuni Il-popolazzjoni li tibbenefika mill-miżuri li jipproteġu 
kontra l-għargħar

persuni Il-popolazzjoni li tibbenefika mill-protezzjoni ta' kontra 
n-nirien fil-foresti u miżuri ta' protezzjoni oħra

Riabilitazzjoni 
tal-art

ettari Erja totali ta' wiċċ l-art rijabilitata

Issiġillar tal-
ħamrija

ettari Tibdil fl-art issiġillata minħabba żvilupp

Natura u 
bijodiversità

ettari L-erja tal-wiċċ ta' ħabitats fi stat ta' konservazzjoni aħjar

L-Enerġija u l-
bidla fil-klima

L-enerġiji 
rinnovabbli

MW Il-kapaċità addizzjonali tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli

% Is-sehem ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum 
aħħari tal-enerġija

Effiċjenza fl-
użu tal-
enerġija

l-unitajiet 
domestiċi

Numru ta' unitajiet domestiċi bi klassifikazzjoni mtejba 
tal-konsum tal-enerġija

kWh/sena Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja ta' bini 
pubbliku

Tunnellati ta' 
żejt 

ekwivalenti

Konsum tal-enerġija gross għal kull settur

utenti Numru addizzjonali ta' utenti li jużw l-enerġija konnessi 
ma' netwerks intelliġenti (smart grids)

tnaqqis fil-
GHG

f’tunnellati 
ta’ CO2 eq

It-tnaqqis stmat tal-GHG f'CO2 ekwivalenti

It-trasport
Ferrovija km Tul totali tal-linja ġdida ferrovjarja
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km Tul totali tal-linja ferrovjarja mibnija mill-ġdid jew 
imtejba

Toroq km Tul totali ta' toroq mibnija ġodda
km Tul totali ta' toroq mibnija mill-ġdid jew imtejba

It-trasport 
urban

vjaġġi tal-
passiġġieri

Żieda fil-vjaġġi tal-passiġġieri li jużaw is-servizz tat-
trasport urban megħjun

Passaġġi tal-
ilma interni

Tunnellata-
km

Żieda fit-tagħbija ttrasportata minn passaġġi tal-ilma 
mtejba
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