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Emenda 1
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' Opinjoni
Premessa A

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

A. billi t-tibdil fil-klima huwa fenomenu 
globali u l-impatti tiegħu huma mqassma 
b'mod inugwali fost ir-reġjuni tad-dinja; 
billi anke l-aspetti soċjoekonomiċi, l-
ispejjeż u l-benefiċċji se jkunu differenti 
kemm fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw kif 
ukoll fil-pajjiżi iktar żviluppati; billi r-
reazzjonijiet għat-tibdil fil-klima 
għaldaqstant għandhom jintegraw il-miżuri 
ta’ adattament flimkien ma' strateġiji biex 
jiżguraw direzzjoni effettiva lejn żvilupp 
sostenibbli permezz ta’ pjanijiet ta’ azzjoni 
ċari u kumprensivi fis-setturi rilevanti 
kollha, 

A. A. billi t-tibdil fil-klima huwa fenomenu 
globali u l-impatti tiegħu huma mqassma 
b'mod inugwali fost ir-reġjuni tad-dinja kif 
ukoll bejn is-setturi varji; billi anke l-
aspetti soċjoekonomiċi, l-ispejjeż u l-
benefiċċji se jkunu differenti kemm fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw kif ukoll fil-
pajjiżi iktar żviluppati; billi r-reazzjonijiet 
għat-tibdil fil-klima għaldaqstant 
għandhom jintegraw il-miżuri ta’ 
adattament flimkien ma' strateġiji biex 
jiżguraw direzzjoni effettiva lejn żvilupp 
sostenibbli permezz ta’ pjanijiet ta’ azzjoni 
ċari u kumprensivi fis-setturi rilevanti 
kollha, 

Or. ro

Emenda 2
Anni Podimata

Abbozz ta' Opinjoni
Premessa A a (ġdida)

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

Billi l-effetti tat-tibdil fil-klima huma 
mqassma b’mod inugwali madwar l-UE, 
fejn ir-reġjuni tan-Nofsinhar tal-Ewropa 
u l-pajjiżi tal-baċir tal-Mediterran huma 
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iktar vulnerabbli u diġà qed isofru 
konsegwenzi immedjati u viżibbli, bħalma 
huma n-nixfa intensa u n-nuqqas ta’ 
ilma, in-nirien imferrxa u devastanti fil-
foresti u l-periklu reali ħafna ta’ 
deforestazzjoni u deżertifikazzjoni; huwa 
tal-fehma, għaldaqstant, li l-Qafas 
Ewropew għal Pjan ta’ Azzjoni għall-
Adattament għat-Tibdil fil-Klima għandu 
jqis b’mod sħiħ dan l-aspett territorjali 
tal-problema u jipprovdi għall-
formulazzjoni u l-finanzjament ta’ politiki 
adattati kompletament għall-bżonnijiet 
speċjali tar-reġjuni tan-Nofsinhar tal-
Ewropa sabiex jiġi evitat li t-tibdil fil-
klima jsir saħansitra fattur aggravanti 
ieħor fir-rigward tal-inugwaljanzi 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali bejn ir-
reġjuni tal-UE.

Or. el

Emenda 3
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' Opinjoni
Premessa B a (ġdida)

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

Ba. billi, skont id-Direttiva dwar l-ETS, l-
Istati Membri għandhom jallokaw 
partijiet mid-dħul tal-ETS kemm għal 
miżuri ta' mitigazzjoni kif ukoll għal 
miżuri ta' adattament,

Or. en

Emenda 4
Anni Podimata

Abbozz ta' Opinjoni
Premessa C
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Abbozz ta' Opinjoni Emenda

C. billi t-tibdil fil-klima inevitabbilment se 
jkollu impatt kemm fuq il-provvista kif 
ukoll fuq id-domanda għall-enerġija; billi 
l-kundizzjonijiet klimatiċi bħax-xita 
qawwija, iż-żieda ta' temperaturi, is-sħanat, 
in-nixfiet, il-maltemapati kbar, l-għargħar 
u n-nirien, jistgħu jikkawżaw danni u 
interruzzjonijiet sinifikanti fl-infrastrutturi 
tal-provvista tal-enerġija, u għalhekk 
jaffettwaw direttament il-produzzjoni tal-
enerġija u t-trasport u distribuzzjoni lill-
utenti finali,

C. billi t-tibdil fil-klima inevitabbilment se 
jkollu impatt fuq il-provvista tal-enerġija, 
fuq l-aspetti esterni tas-sigurtà tal-
enerġija tal-UE u fuq id-domanda għall-
enerġija; billi l-kundizzjonijiet klimatiċi 
bħax-xita qawwija, iż-żieda ta' temperaturi, 
is-sħanat, in-nixfiet, il-maltemapati kbar, l-
għargħar u n-nirien, jistgħu jikkawżaw 
danni u interruzzjonijiet sinifikanti fl-
infrastrutturi tal-provvista tal-enerġija, u 
għalhekk jaffettwaw direttament il-
produzzjoni tal-enerġija u t-trasport u 
distribuzzjoni lill-utenti finali,

Or. el

Emenda 5
Eija-Riitta Korhola

Abbozz ta' Opinjoni
Premessa D

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

D. billi d-diversifikazzjoni kemm tas-sorsi 
tal-enerġija kif ukoll tal-fornituri tal-
enerġija hija strument importanti biex jiġi 
garantit aċċess ugwali għall-enerġija u 
provvista adegwata tal-enerġija, u fl-istess 
ħin konformi mal-objettiv tal-UE li żżid l-
użu tal-enerġija minn sorsi li jiġġeddu u li 
tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2,

billi d-diversifikazzjoni kemm tas-sorsi tal-
enerġija kif ukoll tal-fornituri tal-enerġija 
hija strument importanti biex jiġi garantit 
aċċess ugwali għall-enerġija u provvista 
adegwata tal-enerġija, u fl-istess ħin 
konformi mal-objettiv tal-UE li żżid l-użu 
tal-enerġija minn sorsi li jiġġeddu u minn 
oħrajn li ma jipproduċux karbonju u li 
tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2,

Or. en
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Emenda 6
Anni Podimata

Abbozz ta' Opinjoni
Premessa D

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

D. billi d-diversifikazzjoni kemm tas-sorsi 
tal-enerġija kif ukoll tal-fornituri tal-
enerġija hija strument importanti biex jiġi 
garantit aċċess ugwali għall-enerġija u 
provvista adegwata tal-enerġija, u fl-istess 
ħin konformi mal-objettiv tal-UE li żżid l-
użu tal-enerġija minn sorsi li jiġġeddu u li 
tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2,

D. billi d-diversifikazzjoni kemm tas-sorsi 
tal-enerġija u l-mezzi ta’ distribuzzjoni kif 
ukoll tal-fornituri tal-enerġija hija strument 
importanti biex jiġi garantit aċċess ugwali 
għall-enerġija u provvista adegwata tal-
enerġija, u fl-istess ħin konformi mal-
objettiv tal-UE li żżid l-użu tal-enerġija 
minn sorsi li jiġġeddu u li tnaqqas l-
emissjonijiet tas-CO2,

Or. el

Emenda 7
Eija-Riitta Korhola

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li l-fenomeni ta’ klima 
estrema flimkien mal-livelli tal-baħar li 
mistennija jogħlew u l-varjazzjonijiet ogħla 
ta' xita jesiġu miżuri ta' adattament, anke 
fis-sistemi tal-infrastruttura eżistenti, li se 
jiġġeneraw spejjeż għoljin, iżda li 
madankollu jistgħu jintlaħqu minħabba li 
huma ferm inqas mill-ispejjeż li jirriżultaw 
jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien medju u fit-tul; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jipprovdu informazzjoni dwar dawn l-
ispejjeż u d-distribuzzjoni tagħhom fi pjan 
ta’ azzjoni nazzjonali ddedikat;  

1. Jirrikonoxxi li l-fenomeni ta’ klima 
estrema flimkien mal-livelli tal-baħar li 
mistennija jogħlew u l-varjazzjonijiet ogħla 
ta' xita jesiġu miżuri ta' adattament, anke 
fis-sistemi tal-infrastruttura eżistenti, li se 
jiġġeneraw spejjeż għoljin, iżda li 
madankollu jistgħu jintlaħqu minħabba li 
huma ferm inqas mill-ispejjeż li jirriżultaw 
jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien medju u fit-tul; jirrikjedi, 
madankollu, li l-bażi xjentifika għal 
miżuri bħal dawn tkun tissodisfa l-kriterji 
għal xjenza tal-klima affidabbli, 
b’reviżjoni inter pares u proċessi ta’ 
valutazzjoni adegwati u b’riżultati tar-
riċerka li jiġu aġġornati kontinwament 
b’mod trasparenti; jistieden lill-



AM\802698MT.doc 7/19 PE438.288v01-00

MT

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jipprovdu informazzjoni dwar dawn l-
ispejjeż u d-distribuzzjoni tagħhom, fuq il-
bażi tat-tali evidenza u fi pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali ddedikat;

Or. en

Emenda 8
Adam Gierek

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li l-fenomeni ta’ klima 
estrema flimkien mal-livelli tal-baħar li 
mistennija jogħlew u l-varjazzjonijiet ogħla 
ta' xita jesiġu miżuri ta' adattament, anke 
fis-sistemi tal-infrastruttura eżistenti, li se 
jiġġeneraw spejjeż għoljin, iżda li 
madankollu jistgħu jintlaħqu minħabba li 
huma ferm inqas mill-ispejjeż li jirriżultaw 
jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien medju u fit-tul; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jipprovdu informazzjoni dwar dawn l-
ispejjeż u d-distribuzzjoni tagħhom fi pjan 
ta’ azzjoni nazzjonali ddedikat;   

1. Jirrikonoxxi li l-fenomeni ta’ klima 
estrema flimkien mal-livelli tal-baħar li 
mistennija jogħlew u l-varjazzjonijiet ogħla 
ta' xita jesiġu proġetti ġodda u miżuri ta' 
adattament biex jiġu realizzati, 
speċjalment fl-agrikoltura u fl-
immaniġġjar tal-baċiri tax-xmajjar u l-
baċiri fejn jinġabar l-ilma, anke fis-
sistemi tal-infrastruttura eżistenti, li se 
jiġġeneraw spejjeż operattivi għoljin, iżda 
li madankollu jistgħu jintlaħqu minħabba li 
huma ferm inqas mill-ispejjeż li jirriżultaw 
jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien medju u fit-tul; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jipprovdu informazzjoni dwar dawn l-
ispejjeż u d-distribuzzjoni tagħhom fi pjan 
ta’ azzjoni nazzjonali ddedikat;

Or. pl

Emenda 9
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)
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Abbozz ta' Opinjoni Emenda

1a. Jinnota li l-ħolqien ta’ infrastruttura 
tal-enerġija interkonnessa u kopertura 
tal-broadband fil-livell Ewropew 
jippromwovi adattament f’termini ta’ iżjed 
bini ta’ kapaċità u qsim akbar tar-riskju;

Or. en

Emenda 10
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

1b. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tipprovdi għal valutazzjoni bir-reqqa tar-
riskji possibbli li jirriżultaw mit-tibdil fil-
klima għall-infrastruttura kritika, bħalma 
huma n-netwerks tal-enerġija jew tat-
telekomunikazzjoni, li huma kruċjali 
għall-funzjonament tas-suq intern; 

Or. en

Emenda 11
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 1 c (ġdid)

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

1c. Huwa tal-fehma li l-metodoloġiji għal 
proġetti ta’ infrastruttura “li tiflaħ għall-
klima” għandhom jiġu żviluppati malajr 
kemm jista’ jkun;

Or. en
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Emenda 12
Anni Podimata

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-miżuri li jikkonċernaw il-
provvista tal-enerġija u l-aċċess għall-
enerġija għandhom jiġu definiti f’kuntest 
ta’ solidarjetà fost l-Istati Membri u li l-UE 
għandha tikkontribwixxi għal ċaqliq 
politiku globali favur l-effiċjenza tal-
enerġija u għandha tiżgura sorsi tal-
enerġija li jiġġeddu b'konformità mal-
kalendarju stipulat fid-Direttiva 
2009/28/KE, u jistieden lill-Istati Membri 
biex sat-30 ta’ Ġunju 2010 jipprovdu l-
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom
skont il-mudelli u l-parametri stipulati mill-
UE; 

3. Jenfasizza li l-miżuri li jikkonċernaw il-
provvista tal-enerġija u l-aċċess għall-
enerġija għandhom jiġu definiti f’kuntest 
ta’ solidarjetà fost l-Istati Membri u li l-UE 
għandha tikkontribwixxi għal ċaqliq 
politiku globali favur effiċjenza tal-
enerġija akbar u għall-promozzjoni ta’ 
sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu; jenfasizza li 
l-UE għandha tiżgura sorsi tal-enerġija li 
jiġġeddu b'konformità mal-kalendarju 
stipulat fid-Direttiva 2009/28/KE, u 
jistieden lill-Istati Membri biex sat-30 ta’ 
Ġunju 2010 jipprovdu pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali ambizzjużi, komprensivi u 
realistiċi skont il-mudelli u l-parametri 
stipulati mill-UE, filwaqt li jinnota li d-
domanda ta' kull Stat Membru għal 
enerġija minn sorsi li jiġġeddu għandha 
tkun ibbażata prinċipalment fuq il-
konsum domestiku u li l-mekkaniżmu 
għat-trasferiment statistiku bejn l-Istati 
Membri ta’ enerġija minn sorsi li 
jiġġeddu għandu jintuża biss fejn dan 
jitqies li jkun kompletament ġustifikat; 

Or. el

Emenda 13
Anni Podimata

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)
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Abbozz ta' Opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza wkoll li f’dan ir-rigward 
għandha tingħata prijorità immedjata lil 
miżuri addizzjonali biex tiġi promossa l-
istrateġija Komunitarja li qed tipprova 
tikseb żieda ta’ 20% fl-effiċjenza tal-
enerġija sas-sena 2020; iqis xieraq, anke 
fil-valutazzjoni tal-programmi eżistenti ta’ 
azzjoni favur l-effiċjenza tal-enerġija, li 
tiġi kkunsidrata l-possibilità li dan l-
objettiv isir jorbot legalment fil-livell 
Komunitarju;

Or. el

Emenda 14
Yannick Jadot

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-UE u l-Istati Membri 
għandhom jiċċaraw l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għall-
kooperazzjoni teknoloġika mas-sħab, 
sabiex ikabbru kemm l-investimenti privati 
kif ukoll dawk pubbliċi, b’mod partikulari 
fir-rigward tal-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali 
dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija u l-Pjan ta’ 
Azzjoni Nazzjonali dwar l-Enerġija 
Rinnovabbli imminenti tagħhom u jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni fejn twiegħed iż-żieda 
essenzjali fil-fondi għar-riċerka dwar l-
enerġija, sabiex tiġi żviluppata ekonomija 
tal-enerġija sostenibbli;

4. Jinnota li l-UE u l-Istati Membri 
għandhom jiċċaraw l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għall-
kooperazzjoni teknoloġika mas-sħab, fid-
dawl tal-impenji li ttieħdu waqt il-
Konferenza tal-Klima ta' Kopenħagen fir-
rigward tal-użu tad-dħul mill-irkanti tal-
ETS u l-finanzjament b'bidu mgħaġġel, 
sabiex ikabbru kemm l-investimenti privati 
kif ukoll dawk pubbliċi, b’mod partikulari 
fir-rigward tal-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali 
dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija u l-Pjan ta’ 
Azzjoni Nazzjonali dwar l-Enerġija 
Rinnovabbli imminenti tagħhom u jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni fejn twiegħed iż-żieda 
essenzjali fil-fondi għar-riċerka dwar l-
enerġija, sabiex tiġi żviluppata ekonomija 
tal-enerġija sostenibbli;

Or. en
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Emenda 15
Yannick Jadot

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

5. Jirrikonoxxi li t-tibdil fil-klima li 
għaddej bħalissa għandu impatt sostanzjali 
fuq l-iżvilupp ekonomiku, u jista’ joħloq 
riskji ta’ tħarbit kbir għall-attivitajiet 
ekonomiċi u soċjali; iqis li, fl-istess ħin,il-
miżuri ta’ adattament ekonomiku, inkluż 
iċ-ċaqliq lejn produzzjoni industrijali iktar 
sostenibbli, jirrikjedu li jkun hemm fondi 
suffiċjenti disponibbli għall-miżuri ta’ 
adattament u mitigazzjoni u li dawn il-
miżuri m’għandhomx ikunu limitati għall-
użu tad-dħul mill-ETS, iżda jeħtieġu fondi 
addizzjonali kemm minn sorsi pubbliċi kif 
ukoll minn sorsi privati; 

5. Jirrikonoxxi li t-tibdil fil-klima li 
għaddej bħalissa għandu impatt sostanzjali 
fuq l-iżvilupp ekonomiku, u jista’ joħloq 
riskji ta’ tħarbit kbir għall-attivitajiet 
ekonomiċi u soċjali; iqis li, fl-istess ħin, il-
miżuri ta’ adattament ekonomiku, inkluż 
iċ-ċaqliq lejn produzzjoni industrijali iktar 
sostenibbli, jirrikjedu li jkun hemm fondi 
suffiċjenti disponibbli għall-miżuri ta’ 
adattament u mitigazzjoni u li dawn il-
miżuri m’għandhomx ikunu limitati għall-
użu tad-dħul mill-ETS – filwaqt li jfakkar 
fl-obbligu skont il-leġiżlazzjoni li mill-
inqas 50% ta’ dak id-dħul ikunu ddedikati 
għal miżuri klimatiċi, fosthom l-
adattament, kemm fl-UE kif ukoll fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw – iżda jeħtieġu 
fondi addizzjonali kemm minn sorsi 
pubbliċi kif ukoll minn sorsi privati; 
jenfasizza li l-fondi disponibbli permezz 
tal-pjanijiet varji ta’ rkupru ekonomiku 
għandhom jintużaw ukoll għal 
investimenti ta’ adattament u fi 
kwalunkwe każ għandhom ikunu jifilħu 
għall-klima;

Or. en

Emenda 16
Yannick Jadot

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)
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Abbozz ta' Opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-bżonn li jiġi żgurat li l-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-liċenzjar 
industrijali u l-valutazzjonijiet tal-impatt 
ambjentali tqis l-effetti tat-tibdil fil-klima
fuq kwalunkwe infrastruttura ppjanata 
jew attività industrijali ppjanata; 
jenfasizza li fir-rigward tal-infrastutturi 
tal-enerġija, l-impatt tat-tibdil fil-klima 
għandu jitiqies kemm fil-livell tal-
infrastrutturi individwali kif ukoll għas-
sistemi tal-enerġija nazzjonali u Ewropej;

Or. en

Emenda 17
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

6a. Jinnota li SMEs f’bosta setturi huma 
partikularment vulnerabbli għat-tibdil fil-
klima u ta’ sikwit mhumiex ippreparati 
b’mod suffiċjenti; jistieden lill-
Kummissjoni biex tevalwa l-istat ta’ 
tħejjija tal-SMEs għat-tibdil fil-klima, 
inklużi l-iskemi ta’ assigurazzjoni 
disponibbli, u biex tidentifika għodda 
possibbli li tgħin biex tingħeleb din il-
problema;

Or. en

Amendment 18
Yannick Jadot

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 6 b (ġdid)
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Abbozz ta' Opinjoni Amendment

6b. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni biex jiggarantixxu li l-
politiki kollha, inklużi dawk relatati mal-
enerġija jew l-agrikoltura, jqisu l-effetti 
tat-tibdil fil-klima; b’mod partikulari, 
jistieden lill-Istati Membri biex jadattaw 
il-kodiċi dwar il-kostruzzjoni sabiex 
jiżguraw li l-kostruzzjonijiet ġodda u r-
rinnovazzjonijiet iqisu l-adattament għat-
tibdil fil-klima; 

Or. en

Amendment 19
Yannick Jadot

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 6 c (ġdid)

Abbozz ta' Opinjoni Amendment

6c. Jenfasizza l-importanza li jiġu 
stabbiliti pjanijiet ta’ adattament 
nazzjonali bbażati fuq qafas Ewropew 
komuni biex l-Istati Membri jippjanaw u 
jikkomunikaw l-isforzi ta' adattament 
tagħhom, inklużi dawk li jikkonċernaw is-
sistemi u l-politiki tal-enerġija; iqis li 
dawn il-pjanijiet għandhom jinkludu 
mapep ta' riskju fir-rigward ta’ 
stabbilimenti tal-enerġija u industrijali li 
jistgħu joħolqu riskju għall-ambjent jew 
għas-saħħa pubblika f’każ ta’ diżastri 
klimatiċi; jitlob li din l-informazzjoni tkun 
disponibbli għall-pubbliku u għal Stati 
Membri oħrajn;

Or. en
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Amendment 20
Anni Podimata

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 7 – punt b

Abbozz ta' Opinjoni Amendment

b. pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex tappoġġja 
l-ġlieda tagħhom kontra t-tibdil fil-klima li 
jaffettwa r-reġjuni l-aktar vulnerabbli fil-
pajjiżi tagħhom; 

b. pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex tappoġġja 
l-ġlieda tagħhom kontra t-tibdil fil-klima li 
jaffettwa r-reġjuni l-aktar vulnerabbli fil-
pajjiżi tagħhom, filwaqt li jiġu rrispettati 
dejjem il-partikularitajiet ta’ kull reġjun, 
fejn il-kriterju huwa l-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku ta’ dawk ir-reġjuni tal-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw li magħhom qed tiġi 
organizzata koperazzjoni internazzjonali; 

Or. el

Amendment 21
Adam Gierek

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 7 – punt b a (ġdid)

Abbozz ta' Opinjoni Amendment

ba. pajjiżi terzi ġirien tal-UE fejn l-effetti 
tat-tibdil fil-klima huma simili għal dawk 
osservati fl-UE;

Or. pl

Amendment 22
Theodoros Skylakakis

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' Opinjoni Amendment

8. Jenfasizza li r-riżorsi finanzjarji 8. Jenfasizza li r-riżorsi finanzjarji 
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neċessarji għar-Riċerka u l-Iżvilupp fir-
rigward tat-tibdil fil-klima għandhom 
jiżdiedu, flimkien mal-inizjattiva tal-
Kummissjoni li għandha tiġi stabbilità mal-
Istati Membri għal sistema ta’ 
informazzjoni ambjentali integrata u dinjija 
sabiex titjieb id-disponibilità tad-dejta 
dwar il-bidliet fl-ambjent; billi għandhom 
jitqiesu wkoll miżuri oħrajn bħalma hu t-
tisħiħ tal-finanzjament għall-mitigazzjoni u 
l-adattament fir-rigward ta’ proġetti u 
programmi ta’ Riċerka u Żvilupp;

neċessarji għar-Riċerka u l-Iżvilupp fir-
rigward tat-tibdil fil-klima għandhom 
jiżdiedu. B’mod partikulari minħabba l-
inċertezza xjentifika fir-rigward tal-qafas 
ta’ żmien u l-kobor tal-problema u ż-żoni 
ġeografiċi speċjali u s-setturi ta’ 
produzzjoni li se jiġu affettwati bil-
konsegwenzi tat-tibdil fil-klima fl-Ewropa, 
jeħtieġ li jiġi allokat finanzjament għar-
riċerka dwar il-klima, li tista' ssir b'aktar 
effettività fil-livell Ewropew u tiġi 
pprovduta bażi soda għall-iżvilupp ta’ 
politiki ta’ adattament għat-tibdil fil-
klima. Jeħtieġ ukoll li jiżdied il-
finanzjament għall-inizjattiva tal-
Kummissjoni li għandha tiġi stabbilità mal-
Istati Membri għal sistema ta’ 
informazzjoni ambjentali integrata u dinjija 
sabiex titjieb id-disponibilità tad-dejta 
dwar il-bidliet fl-ambjent; billi għandhom 
jitqiesu wkoll miżuri oħrajn bħalma hu t-
tisħiħ tal-finanzjament għall-mitigazzjoni u 
l-adattament fir-rigward ta’ proġetti u 
programmi ta’ Riċerka u Żvilupp;

Or. el

Amendment 23
Anni Podimata

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Abbozz ta' Opinjoni Amendment

8a. Jilqa’ d-dikjarazzjoni riċenti tal-
Kummissjoni dwar l-investiment fl-
iżvilupp ta’ teknoloġiji b'livell baxx ta’ 
karbonju (Pjan SET) filwaqt li jenfasizza 
b'mod ċar l-inadegwatezza tal-impetus 
tas-suq u l-fatt li l-iżviluppi teknoloġiċi 
neċessarji biex jinkisbu l-objettivi tal-
politika tal-enerġija u tal-klima tal-UE 
jeħtieġu koperazzjoni immedjata bejn l-
investituri pubbliċi u s-settur privat; 
jinnota wkoll li l-pjan direzzjonali tal-UE 



PE438.288v01-00 16/19 AM\802698MT.doc

MT

għall-investiment f’dawn it-teknoloġiji 
għandu jagħti prijorità lit-teknoloġiji RES 
u għandu jiżgura l-parteċipazzjoni tal-
partijiet interessati kollha tas-suq, 
speċjalment l-SMEs, fil-programmi dwar 
l-effiċjenza tal-enerġija;

Or. el

Amendment 24
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Abbozz ta' Opinjoni Amendment

8a. Jenfasizza l-importanza ta’ servizzi 
bbażati fuq is-satellita għal attivitajiet ta’ 
salvataġġ f’każ ta’ diżastri naturali; jilqa’ 
b’sodisfazzjon f’dan ir-rigward l-appoġġ 
rapidu pprovdut bis-sistema tal-GMES 
lill-awtoritajiet tal-protezzjoni ċivili wara 
t-terrimot drammatiku f’Ħaiti; jistieden 
lill-partijiet involuti kollha biex il-GMES 
jagħmluh kompletament operazzjonali 
malajr kemm jista' jkun;

Or. en

Amendment 25
Adam Gierek

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' Opinjoni Amendment

9. F’dan il-kuntest, jenfasizza l-importanza 
kbira ta' inizjattivi fil-livell lokali sabiex 
ikun hemm parteċipazzjoni fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u jinnota r-rwol 
importanti tal-iskambju ta’ informazzjoni 
dwar prattiki tajbin u kampanji ta’ 

9. F’dan il-kuntest, jenfasizza l-importanza 
kbira ta' inizjattivi bħall-afforestazzjoni
fil-livell lokali sabiex ikun hemm 
parteċipazzjoni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u jinnota r-rwol importanti tal-
iskambju ta’ informazzjoni dwar prattiki 
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informazzjoni xierqa, f’koordinazzjoni 
mal-inizjattivi iktar estensivi meħuda mill-
awtoritajiet nazzjonali u mill-UE.

tajbin u kampanji ta’ informazzjoni xierqa 
dwar kif iż-żoni kostali u muntanjużi, il-
gżejjer u ż-żoni li jinsabu f'livell baxx 
għandhom jadattaw għat-tibdil fil-klima, 
f’koordinazzjoni mal-inizjattivi iktar 
estensivi meħuda mill-awtoritajiet 
nazzjonali u mill-UE.

Or. pl

Amendment 26
Anni Podimata

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' Opinjoni Amendment

9. F’dan il-kuntest, jenfasizza l-importanza 
kbira ta' inizjattivi fil-livell lokali sabiex 
ikun hemm parteċipazzjoni fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u jinnota r-rwol 
importanti tal-iskambju ta’ informazzjoni 
dwar prattiki tajbin u kampanji ta’ 
informazzjoni xierqa, f’koordinazzjoni 
mal-inizjattivi iktar estensivi meħuda mill-
awtoritajiet nazzjonali u mill-UE.

9. F’dan il-kuntest, jenfasizza l-importanza 
kbira ta' inizjattivi fil-livell lokali sabiex 
ikun hemm parteċipazzjoni fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u jinnota r-rwol 
importanti tal-iskambju ta’ informazzjoni 
dwar prattiki tajbin u kampanji ta’ 
informazzjoni xierqa, f’koordinazzjoni 
mal-inizjattivi iktar estensivi meħuda mill-
awtoritajiet nazzjonali u mill-UE. Jinnota 
wkoll li r-reġjuni periferali jistgħu jagħtu 
kontribuzzjoni kbira permezz tal-
produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija, li 
tgħin biex tinkiseb effiċjenza ikbar tal-
enerġija permezz tat-tnaqqis tal-ħela mis-
sistema ta’ distribuzzjoni tal-enerġija u 
permezz ta’ mmaniġġjar aħjar tad-
domanda.

Or. el

Amendment 27
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 9
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Abbozz ta' Opinjoni Amendment

9. F’dan il-kuntest, jenfasizza l-importanza 
kbira ta' inizjattivi fil-livell lokali sabiex 
ikun hemm parteċipazzjoni fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u jinnota r-rwol 
importanti tal-iskambju ta’ informazzjoni 
dwar prattiki tajbin u kampanji ta’ 
informazzjoni xierqa, f’koordinazzjoni 
mal-inizjattivi iktar estensivi meħuda mill-
awtoritajiet nazzjonali u mill-UE.

9. F’dan il-kuntest, jenfasizza l-importanza 
kbira ta' inizjattivi fil-livell lokali sabiex 
ikun hemm parteċipazzjoni fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u jinnota r-rwol 
importanti tal-iskambju ta’ informazzjoni 
dwar prattiki tajbin u kampanji ta’ 
informazzjoni xierqa, f’koordinazzjoni 
mal-inizjattivi iktar estensivi meħuda mill-
awtoritajiet nazzjonali u mill-UE bil-għan 
li jkun hemm implimentazzjoni iktar 
effettiva tal-leġiżlazzjoni, l-istrateġiji u l-
programmi tal-Komunità f’dan il-qasam;

Or. ro

Amendment 28
Romana Jordan Cizelj

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Abbozz ta' Opinjoni Amendment

9a. Iqis li, sabiex tiġi żviluppata bażi 
adegwata ta’ għarfien dwar l-adattament 
għat-tibdil fil-klima u tingħata spinta lill-
iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ adattament, l-
inizjattivi eżistenti kollha tal-UE, bħalma 
huma, pereżempju, il-ħolqien ta’ 
Komunitjiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni 
dwar il-mitigazzjoni tal-klima u l-
adattament għaliha bħala parti mill-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
(EIT) għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ.

Or. en
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Amendment 29
Anni Podimata

Abbozz ta' Opinjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Abbozz ta' Opinjoni Amendment

9a. Jenfasizza li, fl-iżgurar tal-
implimentazzjoni b’suċċess tal-Qafas 
Ewropew għall-Azzjoni għall-Adattament, 
wieħed mill-fatturi deċiżivi se jkun l-
inklużjoni tiegħu fil-kuntest ta’ ftehim 
dinji ambizzjuż u koeżiv b’objettivi li 
jorbtu legalment dwar miżuri kontra t-
tibdil fil-klima u jenfasizza wkoll li l-UE 
għandha tieħu rwol mexxej f’din id-
direzzjoni. 

Or. el


