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Emenda 1
Paul Rübig

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jiġbed attenzjoni għall-isfidi importanti 
li l-Unjoni qed tiffaċċja fil-qasam tal-
enerġija, tat-teknoloġija tal-informazzjoni, 
ir-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod 
partikulari biex tiżgura l-provvista tal-
enerġija, biex tiġġieled kontra l-bidla fil-
klima, tistimula l-evoluzzjoni ta' ekonomija 
eko-effiċjenti, biex tevita l-firda diġitali u 
biex tmexxi l-quddiem l-innovazzjoni wara 
l-kriżi finanzjarja u t-tnaqqis ekonomiku; 
jemmen li qtugħ sinifikanti fil-linji tal-
baġit li jimplimentaw politiki li jittakiljaw 
dawn l-isfidi jkun ta' ħsara għall-irkupru 
ekonomiku sostenibbli tal-UE, l-iżvilupp 
reġjunali u l-ħolqien ta' impjiegi;

1. Jiġbed attenzjoni għall-isfidi importanti 
li l-Unjoni qed tiffaċċja fil-qasam tal-
enerġija, tat-teknoloġija tal-informazzjoni, 
ir-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod 
partikulari biex tiżgura l-provvista tal-
enerġija, biex tiġġieled kontra l-bidla fil-
klima, tistimula l-evoluzzjoni ta' ekonomija 
eko-effiċjenti, biex tevita l-firda diġitali u 
biex tmexxi 'l quddiem l-innovazzjoni wara 
l-kriżi finanzjarja u t-tnaqqis ekonomiku; 
jemmen li qtugħ fil-linji tal-baġit li 
jimplimentaw politiki li jittakiljaw dawn l-
isfidi huwa ta' ħsara għall-irkupru 
ekonomiku sostenibbli tal-UE, l-iżvilupp 
reġjonali u l-ħolqien ta' impjiegi;
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Emenda 2
Rebecca Harms

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jingħata stimulu 
għall-produzzjoni tal-enerġija li tiġġedded, 
l-effiċjenza fl-enerġja u t-teknoloġija 
b'emissjoni baxxa ta' karbonju, inkluż il-
Qbid u l-Ħażna tal-Karbonju (CCS) li 
jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' impjiegi, 
l-iżvilupp reġjonali sostenibbli u l-progress 
lejn ekonomija eko-effiċjenti;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tnaqqas id-
dipendenza tagħha mill-enerġija permezz 
tal-istimolu tal-iffrankar tal-enerġija, tal-
enerġija li tiġġedded, u ta’ miżuri ta' 
effiċjenza fl-enerġija li jikkontribwixxu 
għall-ħolqien ta' impjiegi, l-iżvilupp 
reġjonali sostenibbli u l-progress lejn 
ekonomija eko-effiċjenti;
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Emenda 3
Rebecca Harms

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm finanzjament xieraq 
sabiex jitjiebu s-sikurezza u sigurtà ta' 
stallazzjonijiet nukleari u għaż-żarmar
tagħhom;

6. Jitlob li jkun hemm finanzjament xieraq 
sabiex jiġi żgurat, skont l-istandards ta' 
kwalità, l-ogħla livell ta’ sikurezza tal-
istallazzjonijiet nukleari, inkluż waqt l-
iżżarmar tagħhom; 
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