
AM\823030MT.doc PE445.669v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2010/0150(COD)

15.7.2010

EMENDI
8 - 58

Abbozz ta’ rapport
Kathleen Van Brempt
(PE443.045v02-00)

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 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

Proposta għal regolament – att li jemenda
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))



PE445.669v01-00 2/33 AM\823030MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\823030MT.doc 3/33 PE445.669v01-00

MT

Emenda 8
Lambert van Nistelrooij

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) 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. F’dan 
il-kuntest hi essenzjali l-koperazzjoni bejn 
id-diversi livelli tal-gvern (governanza fuq 
diversi livelli).

Or. nl

Emenda 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-għoti ta' aktar inċentivi finanzjarji 
huwa element importanti biex jiġu 
indirizzati l-ostakoli dovuti għall-livell 
għoli ta' spejjeż inizjali u biex jistimula t-
titjib fl-enerġija sostenibbli. L-investimenti 
fil-qasam tal-enerġija sostenibbli jistgħu 
jkunu mill-iktar effettivi u ta' benefiċċju 
meta jkunu mmirati fil-livelli muniċipali u 

(4) L-għoti ta' aktar inċentivi finanzjarji 
huwa element importanti biex jiġu 
indirizzati l-ostakoli dovuti għall-livell 
għoli ta' spejjeż inizjali u biex jistimula t-
titjib fl-enerġija sostenibbli. L-investimenti 
fil-qasam tal-enerġija sostenibbli jistgħu 
jkunu mill-iktar effettivi u ta' benefiċċju 
meta jkunu mmirati fil-livelli muniċipali u 
lokali. Il-politiki għall-effiċjenza fl-użu 



PE445.669v01-00 4/33 AM\823030MT.doc

MT

lokali. tal-enerġija għandhom ikunu orjentati 
lejn involviment konkret, kemm tal-utenti 
u kemm tal-operaturi, sabiex jitħeġġeġ il-
ħolqien ta' suq Ewropea għall-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, biex b’hekk jiġu 
pprovduti opportunitajiet għat-tkabbir 
kompetittiv u l-iżvilupp tas-sistema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-politiki pubbliċi ma għandhomx ikunu limitati għall-promozzjoni ta’ proġetti fl-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija, imma għandhom ikunu mmirati wkoll lejn il-ħolqien ta’ suq Ewropew f’dan 
is-settur. Il-konvenjenza li jsiru investimenti fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-
implimentazzjoni konkreta ta’ dawn l-inizjattivi għandhom ikunu prinċipalment appoġġati 
b’opportunitajiet kummerċjali konkreti.

Emenda 10
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-għoti ta' aktar inċentivi finanzjarji 
huwa element importanti biex jiġu 
indirizzati l-ostakoli dovuti għall-livell 
għoli ta' spejjeż inizjali u biex jistimula t-
titjib fl-enerġija sostenibbli. L-investimenti 
fil-qasam tal-enerġija sostenibbli jistgħu 
jkunu mill-iktar effettivi u ta' benefiċċju 
meta jkunu mmirati fil-livelli muniċipali u 
lokali.

(4) L-għoti ta' aktar inċentivi finanzjarji 
huwa element importanti biex jiġu 
indirizzati l-ostakoli dovuti għall-livell 
għoli ta' spejjeż inizjali u biex jistimula t-
titjib fl-enerġija sostenibbli. L-investimenti 
fil-qasam tal-enerġija sostenibbli jistgħu 
jkunu mill-iktar effettivi u ta' benefiċċju 
meta jkunu mmirati fil-livelli muniċipali u 
lokali. F’dan il-kuntest, għandu jsir użu 
effikaċi tar-riżorsi finanzjarji l-oħra 
disponibbli fl-Istati Membri.

Or. nl
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Emenda 11
Anni Podimata

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, 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 finanzjarjament 
vijabbli u tiffaċilita l-finanzjament ta' 
investimenti f'dan il-qasam minn 
awtoritajiet lokali u reġjonali, b'mod 
partikolari f'kuntest urban, kif ukoll fir-
reġjuni tal-muntanji u l-gżejjer 
b’potenzjal prezzjuż ta’ enerġija li 
tiġġedded.

Or. el

Emenda 12
Silvia-Adriana Ţicău

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' 

(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' 
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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.

effiċjenza fl-użu tal-enerġija u ta' enerġija 
rinnovabbli li jkunu finanzjarjament 
vijabbli u tiffaċilita l-finanzjament ta' 
investimenti f'dan il-qasam minn 
awtoritajiet lokali u reġjonali, b'mod 
partikolari, imma mhux esklussiv, f'kuntest 
urban.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-faċilitajiet finanzjarji għall-appoġġ tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u 
l-inizjattivi għall-enerġija li tiġġedded fi ħdan l-Inizjattiva ta' Finanzjament għall-Enerġija 
Sostenibbli li ma jkunux iddedikati biss għall-programmi urbanistiċi, imma anke għall tipi ta’ 
programm oħra.

Emenda 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-konformità tal-istrumenti 
finanzjarji tal-UE hi partikolarment 
importanti fi żmien ta’ restrizzjonijiet 
baġitarji. Il-faċilità għandha 
tikkumplimenta b’mod effiċjenti u tibni 
fuq l-istrumenti eżistenti, b’mod 
partikolari l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) kif emendat 
bir-Regolament (UE) Nru 397/2009, bir-
riżultat li l-finanzjament disponibbli mill-
FEŻR għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija 
u s-sorsi rinnovabbli fis-settur tad-djar 
żdied għal, potenzjalment, EUR 8 biljun 
fuq il-perijodu 2007-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-politiki pubbliċi ma għandhomx ikunu limitati għall-promozzjoni ta’ proġetti fl-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija, imma għandhom ikunu mmirati wkoll lejn il-ħolqien ta’ suq Ewropew f’dan 
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is-settur. Il-konvenjenza li jsiru investimenti fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-
implimentazzjoni konkreta ta’ dawn l-inizjattivi għandhom ikunu prinċipalment appoġġati 
b’opportunitajiet kummerċjali konkreti. Nemmnu li hu aħjar li fit-test jitfakkar ir-Regolament 
Nru 397/2009 minflok ir-Regolament Nru 437/2010, peress li hu aktar xieraq u aktar 
ġenerali, waqt li t-tieni wieħed jittratta biss il-komunitajiet marġinalizzati.

Emenda 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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 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.

(6) Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-
finanzjament tal-UE fuq perjodu qasir ta' 
żmien, il-faċilità għandha, bħala l-ewwel 
pass, tiġi implimentata minn Istituzzjoni 
Finanzjarja Internazzjonali waħda jew 
minn diversi Istituzzjonijiet Finanzjarji 
Internazzjonali (IFIs). L-għażla għandha 
ssir abbażi ta’ wiri ta' ħila tal-IFIs fl-użu 
tal-finanzjament bl-iktar mod effiċjenti u 
effikaċi, bil-għan li tiġi mmassimizzata l-
parteċipazzjoni tal-investituri pubbliċi u 
privati l-oħra u li jinkiseb l-ogħla effett ta’ 
lieva bejn il-finanzjament tal-UE u l-
investiment totali sabiex jiżdiedu l-
investimenti sinifikanti fl-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-IFIs huma l-atturi l-aktar xierqa li jittrattaw dan l-istrument finanzjarju - prinċipalment fil-
perjodu meta jkun qed jitwaqqaf - i.e. il-BEI li hu l-unika IFI li tkopri lill-pajjiżi kollha tal-
UE27, hu l-uniku bank mhux għal skopijiet ta’ qligħ (għaldaqstant jipprovdi ħafna iktar 
garanziji) u l-uniku wieħed legalment marbut mit-Trattati biex jappoġġa l-politiki tal-UE 
(Art. 308). Peress li l-objettiv hu t-twaqqif ta’ fond, il-parteċipazzjoni ta’ investituri pubbliċi u 
privati oħra,tagħti effett ta’ lieva ulterjuri għall-fondi tal-UE.
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Emenda 15
Anni Podimata

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Skont ir-Regolament (KE) Nru 
663/2009, il-faċilità għandha tkun limitata 
għall-finanzjament tal-miżuri li għandhom 
impatt rapidu, sostanzjali u li jista' jitkejjel 
fuq l-irkupru ekonomiku fi ħdan l-UE, iktar 
sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Fl-
għażla u l-eliġibilità tal-miżuri ffinanzjati 
fl-ambitu tal-faċilità, għandhom jiġu 
applikati bis-sħiħ il-kriterji stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 663/2009. Il-bilanċ 
ġeografiku tal-proġetti għandu jitqies bħala 
element essenzjali wkoll.

(7) Skont ir-Regolament (KE) Nru 
663/2009, il-faċilità għandha tkun limitata 
għall-finanzjament tal-miżuri li għandhom 
impatt rapidu, sostanzjali u li jista' jitkejjel 
fuq l-irkupru ekonomiku fi ħdan l-UE, iktar 
sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Dawn 
il-miżuri jridu jikkontribwixxu għall-
iżvilupp ta' ekonomija kompetittiva, 
konnessa u ħadra, kif ukoll għall-
protezzjoni tal-impjiegi skont l-objettivi 
tal-"Ewropa 2020".
Fl-għażla u l-eliġibilità tal-miżuri 
ffinanzjati fl-ambitu tal-faċilità, għandhom 
jiġu applikati bis-sħiħ il-kriterji stipulati 
fir-Regolament (KE) Nru 663/2009. Il-
bilanċ ġeografiku tal-proġetti għandu 
jitqies bħala element essenzjali wkoll.

Or. el

Emenda 16
Fiona Hall

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Skont ir-Regolament (KE) Nru 
663/2009, il-faċilità għandha tkun limitata 
għall-finanzjament tal-miżuri li għandhom 
impatt rapidu, sostanzjali u li jista' jitkejjel 
fuq l-irkupru ekonomiku fi ħdan l-UE, iktar 
sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Fl-
għażla u l-eliġibilità tal-miżuri ffinanzjati 
fl-ambitu tal-faċilità, għandhom jiġu 

(7) Skont ir-Regolament (KE) Nru 
663/2009, il-faċilità għandha tkun limitata 
għall-finanzjament tal-miżuri li għandhom 
impatt rapidu, sostanzjali u li jista' jitkejjel 
fuq l-irkupru ekonomiku fi ħdan l-UE, iktar 
sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Fl-
għażla u l-eliġibilità tal-miżuri ffinanzjati 
fl-ambitu tal-faċilità, għandhom jiġu 
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applikati bis-sħiħ il-kriterji stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 663/2009. Il-bilanċ 
ġeografiku tal-proġetti għandu jitqies 
bħala element essenzjali wkoll.

applikati bis-sħiħ il-kriterji stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 663/2009.

Or. en

Emenda 17
Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minħabba l-ħtieġa urġenti li jiġu 
indirizzati l-kriżijiet ekonomiċi u l-ħtiġijiet 
urġenti tal-enerġija tal-Unjoni, in-nefqa 
għandha tkun eliġibbli mit-
13 ta' Lulju 2009 peress li ħafna applikanti 
talbu għall-eliġibbiltà tan-nefqa minn meta 
ressqu l-applikazzjoni tal-għotja skont l-
Artikolu 112 tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju applikabbli għall-
baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

(9) Minħabba l-ħtieġa urġenti li jiġu 
indirizzati l-kriżi ekonomika, il-kriżi 
soċjali u l-kriżi klimatika u l-ħtiġijiet 
urġenti tal-Unjoni f’dak li għandu 
x’jaqsam mas-sigurtà tal-provvista fil-
qasam tal-enerġija, in-nefqa għandha tkun 
eliġibbli mit-13 ta' Lulju 2009 peress li 
ħafna applikanti talbu għall-eliġibbiltà tan-
nefqa minn meta ressqu l-applikazzjoni tal-
għotja skont l-Artikolu 112 tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju applikabbli għall-
baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta kien qed jifformula l-mandat għall-Kumitat CRIS temporanju, kif ukoll f’testi u 
riżoluzzjonijiet leġiżlattivi ta’ dan l-aħħar, il-Parlament Ewropew spjega sew il-pożizzjoni 
tiegħu li l-kriżi riċenti ma kinitx biss waħda ekonomika, imma hija marbuta mal-kriżi soċjali u 
klimatika. Peress li t-test propost u dan l-istrument jistgħu jindirizzaw b’mod effikaċi u ugwali 
l-aspetti ekonomiċi, soċjali u klimatiċi ta' din il-kriżi, għandhom jissemmew dawn l-elementi 
kollha. L-aspett tas-sigurtà tal-provvista għandu jiġi enfasizzat sew.
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Emenda 18
Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Minħabba l-ħtieġa urġenti li jiġu 
indirizzati l-kriżi ekonomika u l-ħtiġijiet 
tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea, dan ir-
Regolament għandu jidħol fis-seħħ malajr 
kemm jista’ jkun wara li jiġi ppubblikat,

(10) Minħabba l-ħtieġa urġenti li jiġu 
indirizzati l-kriżi ekonomika, il-kriżi 
soċjali u l-kriżi klimatika u l-ħtiġijiet tal-
Unjoni Ewropea f’dak li għandu x’jaqsam 
mas-sigurtà tal-provvista fil-qasam tal-
enerġija, dan ir-Regolament għandu jidħol 
fis-seħħ malajr kemm jista’ jkun wara li 
jiġi ppubblikat,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta kien qed jifformula l-mandat għall-Kumitat CRIS temporanju, kif ukoll f’testi u 
riżoluzzjonijiet leġiżlattivi ta’ dan l-aħħar, il-Parlament Ewropew spjega sew il-pożizzjoni 
tiegħu li l-kriżi riċenti ma kinitx biss waħda ekonomika, imma hija marbuta mal-kriżi soċjali u 
klimatika. Peress li t-test propost u dan l-istrument jistgħu jindirizzaw b’mod effikaċi u ugwali 
l-aspetti ekonomiċi, soċjali u klimatiċi ta' din il-kriżi, għandhom jissemmew dawn l-elementi 
kollha. L-aspett tas-sigurtà tal-provvista għandu jiġi enfasizzat sew.

Emenda 19
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Dan l-istrument finanzjarju fi ħdan 
l-Inizjattiva ta' Finanzjament għall-
Enerġija Sostenibbli maħluq għar-
riallokazzjoni tal-fondi mhux minfuqa 
taħt il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) 
Nru 663/2009 għandu jservi bħala 
referenza għall-proposti leġiżlattivi futuri, 
f’dak li għandu x’jaqsam mad-
destinazzjoni finali tal-fondi mhux 
impenjati tal-UE.
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Or. en

Emenda 20
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Il-qafas finanzjarju multiannwali l-
ġdid u l-programmi qafas futuri għar-
riċerka u l-iżvilupp għandhom jinkludu 
kategoriji ġodda u estiżi ta' infiq u 
finanzjament għall-assistenza teknika 
magħquda ma’ skemi ta’ inċentivi 
finanzjarji innovattivi (bħal garanziji, self 
b’rati ta’ imgħaxx baxxi, strumenti 
kkumbinati u finanzjamenti ta’ proġetti) 
ħalli jiġu appoġġati żvilupp u użu massivi 
tal-proġetti b’potenzjal ta’ innovazzjoni 
għoli fil-qasam tal-enerġija sostenibbli.

Or. en

Emenda 21
Evžen Tošenovský

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2. L-impenji legali individwali fl-ambitu 
tal-Kapitolu II li jimplimentaw l-impenji 
baġitarji li saru fl-2009 u l-2010 għandhom 
isiru sal-31 ta' Diċembru 2010. L-impenji 
legali individwali skont l-Artikolu 22 
għandhom iseħħu sal-31 ta' Marzu 2011."

"2. L-impenji legali individwali fl-ambitu 
tal-Kapitolu II li jimplimentaw l-impenji 
baġitarji li saru fl-2009 u l-2010 għandhom 
isiru sal-31 ta' Diċembru 2010.

Or. en
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Emenda 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2. L-impenji legali individwali fl-ambitu 
tal-Kapitolu II li jimplimentaw l-impenji 
baġitarji li saru fl-2009 u l-2010 għandhom 
isiru sal-31 ta' Diċembru 2010. L-impenji 
legali individwali skont l-Artikolu 22 
għandhom iseħħu sal-31 ta' Marzu 2011."

"2. L-impenji legali individwali fl-ambitu 
tal-Kapitolu II li jimplimentaw l-impenji 
baġitarji li saru fl-2009 u l-2010 għandhom 
isiru sal-31 ta' Diċembru 2010. L-impenji 
legali skont l-Artikolu 22 għandhom iseħħu 
sal-31 ta' Marzu 2011."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impenji legali jirreferu għat-twaqqif tal-faċilità, mhux għall-proġetti uniċi bħal fl-ewwel 
parti tal-paragrafu.

Emenda 23
Kathleen Van Brempt

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' 

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. 
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Finanzjament għall-Enerġija Sostenibbli. Barra minn hekk, għandha tiġi allokata 
lill-faċilità somma ta' EUR 15-il miljun 
mill-programm ta’ azzjoni tal-UE għall-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, . Dak l-
ammont għandu jiġi akkommodat billi 
jintużaw id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006, 
partikularment il-punt 23 tiegħu, bil-għan 
li l-limiti massimi tal-intestaturi 1a u 2 
jiġu mmodifikati f’dan is-sens. Il-
Kummissjoni għandha għalhekk 
tipproċedi bil-proposti meħtieġa rigward l-
aġġustament tal-limiti massimi u l-
ħolqien ta’ linja baġitarja ġdida separata 
għall-faċilità fil-baġit tal-2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur tixtieq tisħaq fuq il-fatt li ma għandniex naħlu riżorsi finanzjarji. B’mod 
partikulari, fil-linja baġitarja 07 03 23, attwalment hemm EUR 15-il miljun fir-riżerva għall-
programm ta’ azzjoni tal-UE għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, imma madankollu mhi 
pprovduta l-ebda bażi legali għal dan. Peress li l-EUR 15-il miljun virtwalment jintilfu jekk 
ma nittrasferuhomx għall-faċilità, ir-Rapporteur temmen li hemm bżonn li jintalab l-
aġġustament tal-QFM u tal-FII b’dan il-mod. Madankollu, wieħed għandu jqis li l-
aġġustament tal-limiti massimi hu ta’ natura purament teknika u loġika.

Emenda 24
Anni Podimata

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-

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-
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Kapitolu II għandhom jiġu allokati għal 
faċilità finanzjarja fi ħdan l-Inizjattiva ta' 
Finanzjament għall-Enerġija Sostenibbli.

Kapitolu II għandhom jiġu allokati għal 
faċilità finanzjarja fi ħdan l-Inizjattiva ta' 
Finanzjament għall-Enerġija Sostenibbli, 
għall-iskop li jiġu żviluppati strumenti ta’ 
finanzjament xierqa b’koperazzjoni mal-
Bank Ewropew tal-Investiment u ma’ 
istituzzjonijiet ta’ kreditu internazzjonali 
oħrajn, sabiex jingħata stimulu ewlien 
għall-proġetti ta’ effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u l-proġetti għall-isfruttar tas-
sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu.

Or. el

Emenda 25
Evžen Tošenovský

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 għandhom jiġu allokati 
għal faċilità finanzjarja fi ħdan l-Inizjattiva 
ta' Finanzjament għall-Enerġija 
Sostenibbli.

Or. en
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Emenda 26
Evžen Tošenovský

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. Skont l-Artikolu 3(2), l-
approprjazzjonijiet li jsiru disponibbli 
bħala riżultat tan-nuqqas totali jew 
parzjali ta’ implimentazzjoni tal-proġetti 
taħt il-Kapitolu II għandhom jintużaw 
għall-proġetti f'lista ta' riżerva/fil-lista ta' 
riżerva.

Or. en

Emenda 27
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 għandha tiffaċilita l-
finanzjament ta' investimenti f'dan il-
qasam, minn awtoritajiet pubbliċi fil-livell 
muniċipali, lokali u reġjonali. Din il-
faċilità għandha tkun implimentata skont 
id-dispożizzjonijiet dwar id-delegazzjoni ta' 
kompiti ta' eżekuzzjoni baġitarja stipulati 
fir-Regolament Finazjarju u r-Regoli ta' 
Implimentazzjoni tiegħu.

Il-faċilità finanzjarja għandha tappoġġa l-
iżvilupp ta' proġetti ta’ ffrankar ta' 
enerġija, ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija u 
ta' enerġija rinnovabbli li jkunu 
finanzjarjament vijabbli u għandha 
tiffaċilita l-finanzjament ta' investimenti 
f’dawn l-oqsma, minn awtoritajiet pubbliċi 
fil-livell nazzjonali, muniċipali, lokali u 
reġjonali. Din il-faċilità għandha tkun 
implimentata skont id-dispożizzjonijiet 
dwar id-delega ta' kompiti ta' eżekuzzjoni 
baġitarja stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u r-Regoli ta' 
Implimentazzjoni tiegħu.

Or. en
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Emenda 28
Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 għandha tiffaċilita l-
finanzjament ta' investimenti f'dan il-
qasam, minn awtoritajiet pubbliċi fil-livell 
muniċipali, lokali u reġjonali. Din il-
faċilità għandha tkun implimentata skont 
id-dispożizzjonijiet dwar id-delegazzjoni ta' 
kompiti ta' eżekuzzjoni baġitarja stipulati 
fir-Regolament Finazjarju u r-Regoli ta' 
Implimentazzjoni tiegħu.

Il-faċilità finanzjarja għandha tintuża 
għall-iżvilupp ta' proġetti ta' effiċjenza fl-
użu tal-enerġija u ta' enerġija rinnovabbli li 
jkunu finanzjarjament vijabbli u għandha 
tiffaċilita l-finanzjament ta' investimenti 
f'dawn l-oqsma, minn awtoritajiet pubbliċi 
fil-livell muniċipali, lokali u reġjonali. Din 
il-faċilità għandha tkun implimentata skont 
id-dispożizzjonijiet dwar id-delega ta' 
kompiti ta' eżekuzzjoni baġitarja stipulati 
fir-Regolament Finanzjarju u r-Regoli ta' 
Implimentazzjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tar-rwol tal-faċilità.

Emenda 29
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità għandha tintuża għall-proġetti ta' 
enerġija sostenibbli b'mod partikolari 
f'kuntest urban. Dan għandu jinkludi:

Il-faċilità għandha tintuża għall-proġetti ta' 
enerġija sostenibbli b'mod partikolari 
f'kuntest urban, allinjata mal-Inizjattiva 
Industrijali Ewropea ta’ Bliet Intelliġenti 
(Smart Cities) taħt il-Pjan Strateġiku 
għat-Teknoloġiji tal-Enerġija. Dan 
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għandu jinkludi:

Or. en

Emenda 30
Anni Podimata

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità għandha tintuża għall-proġetti ta' 
enerġija sostenibbli b'mod partikolari 
f'kuntest urban. Dan għandu jinkludi:

Il-faċilità għandha tintuża għall-proġetti ta' 
enerġija sostenibbli b'mod partikolari 
f'kuntest urban, kif ukoll fir-reġjuni tal-
muntanji u l-gżejjer b’potenzjal prezzjuż 
ta’ enerġija li tiġġedded. Dan għandu 
jinkludi:

Or. el

Emenda 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità għandha tintuża għall-proġetti ta' 
enerġija sostenibbli b'mod partikolari 
f'kuntest urban. Dan għandu jinkludi:

Il-faċilità għandha tintuża għall-proġetti ta' 
enerġija sostenibbli b'mod partikolari, 
imma mhux esklussivament, f'kuntest 
urban. Dan għandu jinkludi:

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-faċilitajiet finanzjarji għall-appoġġ tal-effiċjenza tal-enerġija u l-
inizjattivi għall-enerġija li tiġġedded fi ħdan l-Inizjattiva ta' Finanzjament għall-Enerġija 
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Sostenibbli li ma jkunux iddedikati biss għall-programmi urbanistiċi, imma anke għall tipi ta’ 
programm oħra.

Emenda 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) proġetti li juru potenzjal innovattiv u 
ekonomiku għoli, u li jagħmlu użu tal-
proċeduri l-ġodda u tal-aħjar teknoloġiji 
disponibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni hi aspett fundamentali li għandu jitqies meta jkun qed jiġi stabbilit kwalunkwe 
pjan għall-irkupru ekonomiku. Sabiex tinżamm il-kompetittività tal-ekonomija tal-UE, il-
potenzjal għall-innovazzjoni għandu jkun dejjem fuq quddiem tal-lista meta jkunu qed 
jintgħażlu l-proġetti. It-terminu “l-aħjar teknoloġiji disponibbli” hu aħjar minn “it-
teknoloġiji l-ġodda” peress li l-aktar strument xieraq għall-iffinanzjar tat-teknoloġiji l-ġodda 
fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija hu s-Seba' Programm Qafas, u mhux il-Pjan ta' Rkupru. 
Peress li l-objettivi tal-faċilità huma l-awtoritajiet pubbliċi, għandna nitolbuhom 
jimplimentaw l-aħjar teknoloġiji disponibbli, u mhux it-teknoloġiji ġodda u innovattivi.

Emenda 33
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
diċentralizzati installati fil-lokal;

(c) sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
diċentralizzati installati fil-lokal, inklużi 
sistemi fotovoltajċi, integrati f’elementi 
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arkitetturali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif ġie rikonoxxut mil-leġiżlaturi permezz tal-approvazzjoni tad-Direttiva dwar il-
Prestazzjoni tal-Enerġija tal-Bini (COM(2008)780), il-bini, li jkopri 40% tal-konsum 
enerġetiku tal-UE, jista’ jwassal għal livell għoli ta’ ffrankar fil-qasam tal-enerġija u jista’ 
faċilment jakkomoda sistemi tal-enerġija li tiġġedded bħala applikazzjonijiet fotovoltajċi, li 
huma meħtieġa sabiex ikollna bini li nettament ma jaħli xejn enerġija.

Emenda 34
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
diċentralizzati installati fil-lokal;

(c) sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
diċentralizzati installati fil-lokal; 
integrazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli diċentralizzati fil-grids tal-
elettriku;

Or. en

Emenda 35
Anni Podimata

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) titjib tal-infrastrutturi tan-netwerks 
ħalli titrażżan il-ħela tal-enerġija u jiġu 
inkorporati sorsi ġodda tal-enerġija,
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Or. el

Emenda 36
Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) trasport urban nadif bħala appoġġ għal 
iktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-
integrazzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli;

(d) trasport urban nadif, li jinkludi bidla 
modali lejn it-trasport pubbliku u vetturi 
elettrifikati bbażati fuq sorsi rinnovabbli
bħala appoġġ għal iktar tifdil fil-qasam tal-
enerġija għall-bliet, il-muniċipalitajiet u r-
reġjuni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aspett tal-bidla modali lejn it-trasport pubbliku u l-vetturi elettriċi, li se jkollhom rwol 
dejjem jikber fil-ġejjieni, għandu jiġi rikonoxxut. Dan hu speċjalment importanti għall-
muniċipalitajiet, il-bliet u r-reġjuni fejn hu prinċipalment indirizzat l-istrument finanzjarju.

Emenda 37
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) infrastruttura lokali, inkluż is-sistema 
effiċjenti ta' dawl fit-toroq, meters 
intelliġenti, grids intelliġenti, li jagħmlu 
użu sħiħ mill-ICT.

(e) infrastruttura lokali, inkluż is-sistema 
effiċjenti ta' dawl fit-toroq, soluzzjonijiet 
għall-ħżin tal-elettriku, meters intelliġenti, 
grids intelliġenti, li jagħmlu użu sħiħ mill-
ICT.

Or. en



AM\823030MT.doc 21/33 PE445.669v01-00

MT

Emenda 38
Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) proġetti pilota u ta’ dimostrazzjoni, 
proġetti li jinolvu teknoloġiji ġodda u 
innovattivi ta’ effiċijenza fl-użu tal-
enerġija u tal-enerġija rinnovabbli u 
organizzazzjonijiet tal-Aġenda Lokali 21 
sal-punt li huma intitolati li 
jimmaniġġjaw fondi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittestjar ta’ soluzzjonijiet innovattivi jikkontribwixxi biex tinkiseb esperjenza tal-aħjar 
prattiki. L-involviment tal-Aġenda Lokali 21 jgħin biex jiġu inklużi dawk l-atturi li diġà qed 
jesperimentaw b’soluzzjonijiet innovattivi mfassla speċifikament għall-karatteristiki lokali.

Emenda 39
Lena Ek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż ġenerali għall-faċilità ma 
għandhomx jaqbżu t-3% bħala total.

Or. en
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Emenda 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità tista' tipprovdi inċentivi u 
għajnuna teknika kif ukoll tqajjem għarfien 
dwar l-awtoritajiet nazzjonali u lokali, 
sabiex tiżgura li l-Fondi Strutturali u ta' 
Koeżjoni jintużaw bl-aqwa mod, f'każijiet 
ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija u t-titjib 
tal-enerġija rinnovabbli fid-djar u f'tip ta' 
binjiet oħra.

Il-faċilità tista' tipprovdi inċentivi, inklużi 
d-dispożizzjoni u l-allokazzjoni kapitali 
għal self, garanziji, ekwità u prodotti 
finanzjarji oħra. Il-faċilità għandha 
ssostni l-bidu ta’ dawn il-proġetti. 
Għandhom ikunu proġetti li juru validità 
ekonomika u finanzjarja (għandhom 
ikunu finanzjarjament vijabbli) sabiex 
jiġu rimborżati l-investimenti allokati 
mill-fond u biex jiġbdu investimenti 
pubbliċi u privati fi ħdan il-qafas tas-
Sħubiji bejn is-Settur Pubbliku u dak 
Privat. Barra minn hekk, perċentwali ta’ 
massimu ta’ 10% tal-fondi msemmijin fl-
Artikolu 22 tista’ tintuża biex tipprovdi 
għajnuna teknika kif ukoll tqajjem għarfien 
dwar l-awtoritajiet nazzjonali u lokali, 
sabiex tiżgura li l-Fondi Strutturali u ta' 
Koeżjoni jintużaw bl-aqwa mod, f'każijiet 
ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija u t-titjib 
tal-enerġija rinnovabbli fid-djar u f'tip ta' 
binjiet oħra. L-għajnuna teknika għandha 
tikkomplimenta l-faċilitajiet eżistenti 
ffinanzjati mill-Unjoni, b’mod partikulari 
l-programm Elena, waqt li tiġi evitata 
duplikazzjoni ma’ strumenti finanzjarji 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-faċilità għandu jkollha flessibilità ċara biex tipprovdi l-prodotti finanzjarji xierqa biex 
tingħata spinta għad-domanda tas-suq. L-għajnuna teknika għandha tkopri parti preċiża tal-
baġit globali, u għandha tkun speċifikata aħjar. Jekk jissemma' l-programm Elenda, ikun mod 
biex tiġi żgurata azzjoni aktar ikkoordinata fost l-istrumenti finanzjarji Komunitarji differenti.
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Emenda 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità tista' tipprovdi inċentivi u 
għajnuna teknika kif ukoll tqajjem 
għarfien dwar l-awtoritajiet nazzjonali u 
lokali, sabiex tiżgura li l-Fondi Strutturali u 
ta' Koeżjoni jintużaw bl-aqwa mod, 
f'każijiet ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija u 
t-titjib tal-enerġija rinnovabbli fid-djar u 
f'tip ta' binjiet oħra.

Il-faċilità tista' tintuża sabiex tiżgura li l-
Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni jintużaw 
bl-aqwa mod, f'każijiet ta' effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija u t-titjib tal-enerġija 
rinnovabbli fid-djar u f'tip ta' binjiet oħra.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-faċilitajiet finanzjarji għall-appoġġ tal-inizjattivi għall-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli fi ħdan l-Inizjattiva ta' Finanzjament għall-Enerġija 
Sostenibbli jgħinu biex jiżdied l-użu tal-finanzjament Ewropew għall-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u biex prinċipalment jiffinanzjaw proġetti li effettivament iżidu l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija mill-bini. 

Emenda 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità tista' tipprovdi inċentivi u 
għajnuna teknika kif ukoll tqajjem għarfien 
dwar l-awtoritajiet nazzjonali u lokali, 
sabiex tiżgura li l-Fondi Strutturali u ta' 
Koeżjoni jintużaw bl-aqwa mod, f'każijiet 
ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija u t-titjib 
tal-enerġija rinnovabbli fid-djar u f'tip ta' 

Il-faċilità tista' tipprovdi inċentivi, 
mitigazzjoni tar-riskji u għajnuna teknika 
kif ukoll tqajjem għarfien dwar l-
awtoritajiet nazzjonali u lokali, sabiex 
tiżgura li l-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni 
jintużaw bl-aqwa mod, f'każijiet ta' 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija u t-titjib tal-
enerġija rinnovabbli fid-djar u f'tip ta' 
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binjiet oħra. binjiet oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-riskju finanzjarju u tekniku jirrigwarda n-nuqqas ta’ finanzi u l-possibilità ta’ 
falliment tekniku li jwassal biex l-operazzjoni ma trendix qligħ. L-iskemi għall-kopertura tar-
riskji huma mmirati lejn ir-rimborż ta' ċertu perċentwali tal-investimenti. Tista’ tiġi 
żviluppata skema fil-livell Ewropew, b’koperazzjoni mal-Bank Ewropew tal-Investiment, għal 
diversi teknoloġiji tal-enerġija.

Emenda 43
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament Nru 1086/2006 dwar il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
jinkludi appoġġ għall-ħolqien u l-iżvilupp 
ta’ strumenti ta' finanzjament bħal kapital 
ta' riskju, fondi ta' self u ta' garanzija, 
fondi għall-żvilupp lokali, sussidji fuq l-
interess, networking, koperazzjoni u 
skambju ta' esperjenzi bejn ir-reġjuni, l-
ibliet, u l-atturi soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti, anke fil-qasam tal-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament Nru 1086/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali diġà jinkludi 
appoġġ għall-ħolqien u l-iżvilupp ta’ strumenti ta' finanzjament bħal kapital ta' riskju, fondi 
ta' self u ta' garanzija, fondi għall-żvilupp lokali, sussidji fuq l-interess, networking, 
koperazzjoni u skambju ta' esperjenzi bejn ir-reġjuni, l-ibliet, u l-atturi soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti, anke fil-qasam tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Diġà intuża f’xi Stati 
Membri għall-ħolqien ta’ fondi riutilizzabbli għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija mid-djar.
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Emenda 44
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti I – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-benefiċjarji tal-faċilità għandhom ikunu 
awtoritajiet pubbliċi, preferibbilment fil-
livell reġjonali u lokali, jew entitajiet 
privati li jaġixxu f'isem dawn l-
awtoritajiet pubbliċi. Se tingħata attenzjoni 
partikolari lill-proposti li jinvolvu l-
kooperazzjoni ta' korpi bħal dawn mal-
assoċjazzjonijiet tad-djar u l-aġenziji tal-
iżvilupp.

Il-benefiċjarji tal-faċilità għandhom ikunu 
awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali, 
impriżi pubbliċi u persuni fiżiċi u ġuridiċi 
regolati mil-liġi privata. Se tingħata 
attenzjoni partikolari lill-proposti li 
jinvolvu l-kooperazzjoni ta' korpi bħal 
dawn mal-assoċjazzjonijiet tad-djar, l-
impriżi għall-provvista tal-enerġija 
muniċipali u l-aġenziji tal-iżvilupp.

Or. de

Emenda 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti II – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità għandha tiġi implimentata minn 
intermedjarju finanzjarju wieħed jew 
aktar, bħalma huma l-Istituzzjonijiet
Finanzjarji Internazzjonali (IFIs). L-għażla 
se ssir abbażi ta' wiri ta' ħila tal-
intermedjarji finanzjarji fl-użu tal-
finanzjament bl-iktar mod effiċjenti u 
effikaċi skont ir-regoli u l-kriterji stipulati 
f'dan l-Anness.

Il-faċilità għandha tiġi implimentata minn 
Istituzzjoni Finanzjarja Internazzjonali 
waħda jew minn diversi Istituzzjonijiet
Finanzjarji Internazzjonali (IFIs). L-għażla 
se ssir abbażi ta' wiri ta' ħila tal-IFIs fl-użu 
tal-finanzjament bl-iktar mod effiċjenti u 
effikaċi skont ir-regoli u l-kriterji stipulati 
f'dan l-Anness.

Or. en



PE445.669v01-00 26/33 AM\823030MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-IFIs huma l-atturi l-aktar xierqa - prinċipalment fil-perjodu meta jkun qed jitwaqqaf - i.e. 
il-BEI li hu l-unika IFI li tkopri lill-pajjiżi kollha tal-UE27, hu l-uniku bank mhux għal 
skopijiet ta’ qligħ (għaldaqstant jipprovdi ħafna iktar garanziji) u l-uniku wieħed legalment 
marbut mit-Trattati biex jappoġġa l-politiki tal-UE (Art. 308). Peress li l-objettiv hu t-twaqqif 
ta’ fond, il-parteċipazzjoni ta’ investituri pubbliċi u privati oħra,tagħti effett ta’ lieva ulterjuri 
għall-fondi tal-UE. L-emenda tipprovdi definizzjoni aktar stretta ta’ ħlas lill-intermedjarji 
finanzjarji, li se tiżgura li l-ammont massimu ta’ fondi jasal għand il-muniċipalitajiet.

Emenda 46
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-fondi 
Ewropej u biex isiru disponibbli l-aħjar 
prattiki għall-persuni interessati, fil-każi 
fejn intermedjarju finanzjarju jkun 
implimenta din il-faċilità f’wieħed mill-
Istati Membri, għandu jqiegħed il-mudell 
implimentat għad-dispożizzjoni tal-Istati 
Membri l-oħra kollha, il-Parlament 
Ewropew u l-Kummissjoni, bla ħlas.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Immirata lejn l-iżgurar tal-effiċjenza tar-riżorsi finanzjarji allokati għall-faċilità u lejn il-
faċilitazzjoni tal-iskambji ta’ prattika tajba bejn l-Istati Membri f’dan il-qasam.

Emenda 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti II – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-intermedjarji finanzjarji għandhom ikunu 
konformi mar-rekwiżiti rilevanti dwar id-
delegazzjoni tal-kompiti ta' eżekuzzjoni 
baġitarja stipulati fir-Regolament 
Finazjarju u r-Regoli ta' Implimentazzjoni 
tiegħu, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
regoli ta' akkwist, kontroll intern, 
kontabbiltà u valutazzjoni esterna. L-ebda 
finanzjament ieħor għajr għall-miżati ta' 
ġestjoni jew spejjeż marbuta mal-
istabbiliment tal-faċilità ma għandu jkun 
disponibbli għal dawk l-intermedjarji 
finanzjarji.

L-intermedjarji finanzjarji għandhom ikunu 
konformi mar-rekwiżiti rilevanti dwar id-
delegazzjoni tal-kompiti ta' eżekuzzjoni 
baġitarja stipulati fir-Regolament 
Finazjarju u r-Regoli ta' Implimentazzjoni 
tiegħu, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
regoli ta' akkwist, kontroll intern, 
kontabbiltà u valutazzjoni esterna. L-
intermedjarji finanzjarji se jkunu jistgħu 
jitolbu li jitħallsu biss il-miżati ta’ ġestjoni 
jew l-ispejjeż eliġibbli oħra relatati mal-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
faċilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-IFIs huma l-atturi l-aktar xierqa - prinċipalment fil-perjodu meta jkun qed jitwaqqaf - i.e. 
il-BEI li hu l-unika IFI li tkopri lill-pajjiżi kollha tal-UE27, hu l-uniku bank mhux għal 
skopijiet ta’ qligħ (għaldaqstant jipprovdi ħafna iktar garanziji) u l-uniku wieħed legalment 
marbut mit-Trattati biex jappoġġa l-politiki tal-UE (Art. 308). Peress li l-objettiv hu t-twaqqif 
ta’ fond, il-parteċipazzjoni ta’ investituri pubbliċi u privati oħra,tagħti effett ta’ lieva ulterjuri 
għall-fondi tal-UE. L-emenda tipprovdi definizzjoni aktar stretta ta’ ħlas lill-intermedjarji 
finanzjarji, li se tiżgura li l-ammont massimu ta’ fondi jasal għand il-muniċipalitajiet.

Emenda 48
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti II – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-intermedjarji finanzjarji għandhom ikunu 
konformi mar-rekwiżiti rilevanti dwar id-
delegazzjoni tal-kompiti ta' eżekuzzjoni 
baġitarja stipulati fir-Regolament 
Finazjarju u r-Regoli ta' Implimentazzjoni 
tiegħu, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
regoli ta' akkwist, kontroll intern, 

L-intermedjarji finanzjarji għandhom ikunu 
konformi mar-rekwiżiti rilevanti dwar id-
delegazzjoni tal-kompiti ta' eżekuzzjoni 
baġitarja stipulati fir-Regolament 
Finazjarju u r-Regoli ta' Implimentazzjoni 
tiegħu, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
regoli ta' akkwist, kontroll intern, 
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kontabbiltà u valutazzjoni esterna. L-ebda 
finanzjament ieħor għajr għall-miżati ta' 
ġestjoni jew spejjeż marbuta mal-
istabbiliment tal-faċilità ma għandu jkun 
disponibbli għal dawk l-intermedjarji 
finanzjarji.

kontabbiltà u valutazzjoni esterna. L-ebda 
finanzjament ieħor għajr għall-miżati ta' 
ġestjoni jew spejjeż marbuta mal-
istabbiliment tal-faċilità, li ma jistgħux 
jaqbżu l-5% tal-ammunt għal kull użu tal-
faċilità, ma għandu jkun disponibbli għal 
dawk l-intermedjarji finanzjarji.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li l-faċilità finanzjarja għall-proġetti fil-qasam tal-enerġija sostenibbli jintużaw 
prinċipalment għall-proġetti li effettivament se jgħinu biex tiżdied l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija. Għaldaqstant hemm bżonn li l-miżati ta' ġestjoni jew l-ispejjeż relatati mal-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-istrument ikunu limitati għal 5% tal-ammont allokat 
għall-faċilità.  

Emenda 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti II – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-termini u l-kundizzjonijiet dettaljati tal-
faċilità, inkluż il-monitoraġġ u l-kontroll, 
għandhom ikunu stipulati fi ftehim(iet) 
bejn il-Kummissjoni u l-intermedjarji 
finanzjarji.

It-termini u l-kundizzjonijiet dettaljati tal-
faċilità, inkluż il-monitoraġġ u l-kontroll, 
għandhom ikunu stipulati fi ftehim(iet) 
bejn il-Kummissjoni u l-IFIs. Il-
ftehim(iet) għandu/hom jipprovdi/u għall-
provvista regolari ta’ informazzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew 
dwar il-passi mittieħda fl-
implimentazzjoni tal-faċilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 L-emenda hi mmirata biex tassigura involviment kemm tal-Parlament Ewropew u kemm tal-
Kummissjoni fl-attività ta’ monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tal-faċilità.
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Emenda 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti II – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-termini u l-kundizzjonijiet dettaljati tal-
faċilità, inkluż il-monitoraġġ u l-kontroll, 
għandhom ikunu stipulati fi ftehim(iet) 
bejn il-Kummissjoni u l-intermedjarji 
finanzjarji.

It-termini u l-kundizzjonijiet dettaljati tal-
faċilità, inkluż il-monitoraġġ u l-kontroll, 
għandhom ikunu stipulati fi ftehim(iet) 
bejn il-Kummissjoni u l-intermedjarji 
finanzjarji, li għandu/hom jiġi/u 
mgħoddi(ja) lill-Parlament Ewropew 
għall-informazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika l-użi kollha tal-
faċilità fuq il-websajt www.buildup.eu. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda meħtieġa biex jiġi żgurat użu trasparenti tal-faċilità u biex jitħeġġeġ l-iskambju 
tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri f’dan il-qasam.

Emenda 51
Lena Ek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sistema onlajn integrata u faċli biex 
tintuża li tappoġġja t-tqegħid għad-
dispożizzjoni tal-informazzjoni elettronika 
dwar il-ġestjoni tal-programmi, bħall-
proċeduri ta’ applikazzjoni, l-iskadenzi, 
ir-regoli u r-regolament, ħarsa globali 
lejn il-proġetti attivi u lesti u r-rapporti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-faċilità ssir aktar faċli biex tintuża u jitħeġġew parteċipanti iżgħar, kollox għandu 
jkun faċilment disponibbli onlajn. Aċċess aħjar għall-programm u appoġġ għall-utent jistgħu 
jinkisbu permezz tat-titjib tal-materjal ta’ gwida. Dan jista’ jsir billi jiġu ottimizzati s-sistemi 
tal-IT, billi tiġi appoġġjata l-ġestjoni tal-proġetti u permezz ta' appoġġ personalizzat. Għal 
din ir-raġuni, għandha tiġi appoġġjata l-integrazzjoni sħiħa tal-għotjiet, il-valutazzjonijiet u 
l-proposti fi pjattaforma tal-IT unika. Din għandha tkun soda, flessibbli u faċli biex tintuża.

Emenda 52
Anni Podimata

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti III – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità għandha tkun limitata għall-
finanzjment tal-miżuri li għandhom impatt 
rapidu, sostanzjali u li jista' jitkejjel, fuq l-
irkupru ekonomiku fi ħdan l-UE, iktar 
sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra.

Il-faċilità għandha tkun limitata għall-
finanzjment tal-miżuri li għandhom impatt 
rapidu, sostanzjali u li jista' jitkejjel, fuq l-
irkupru ekonomiku fi ħdan l-UE, iktar 
sigurtà tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Dawn 
il-miżuri jridu jikkontribwixxu għall-
iżvilupp ta' ekonomija kompetittiva, 
konnessa u ħadra, kif ukoll għall-
protezzjoni tal-impjiegi skont l-objettivi 
tal-"Ewropa 2020".

Or. el

Emenda 53
Lena Ek

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



AM\823030MT.doc 31/33 PE445.669v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żmien bejn id-data tal-applikazzjoni 
għal proġett u d-deċiżjoni finali ma 
għandhomx jaqbżu x-xahrejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa imperattiv għall-iskopijiet ta’ dan ir-regolament li l-proġetti jkunu jistgħu jibdew 
malajr kemm jista’ jkun.

Emenda 54
Lena Ek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti III – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien sena mill-konklużjoni tal-proġett 
irid jiġi konkluż eżami finanzjarji finali 
tal-proġetti individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titħeġġeġ il-parteċipazzjoni u tiżdied il-prevedibilità għall-parteċipanti iżgħar, il-
proċeduri ta’ eżami għandhom jiġu konklużi malajr kemm jista’ jkun. Dan hu konformi wkoll 
mal-idea ġenerali wara l-proposta tal-Kummissjoni għal proċedura rapida u mhux 
kumplikata.

Emenda 55
Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti III – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jkunu impenjaw ruħhom fuq livell 
politiku sabiex inaqqsu it-tibdil fil-klima, 
inkluż miri preċiżi;

(a) li jkunu impenjaw ruħhom fuq livell 
politiku sabiex inaqqsu it-tibdil fil-klima, 
inkluż objettiv preċiż ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet bl-effett ta’ serra għall-2020 li 
jkun tal-anqas ekwivalenti għall-impenn 
tal-Unjoni għall-2020 .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżgura politiki kredibbli u sodi, l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġja biss dawk il-
proġetti li huma konformi mal-objettivi stabbiliti proprji tagħha.

Emenda 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti III – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jżommu inventarju tal-emissjonijiet 
u jiżviluppaw strateġiji multiannwali 
sabiex jilħqu l-miri tagħhom;

(b) li jiżviluppaw strateġiji multiannwali 
sabiex jilħqu l-miri tagħhom;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, sabiex jiżdied in-numru ta’ awtoritajiet pubbliċi eliġibbli, li jingħataw iċ-
ċans li jiżviluppaw is-sistemi ta’ inventarji ta’ emissjonijiet tagħhom stess. 

Emenda 57
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 663/2009
Anness II – parti III – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jżommu inventarju tal-emissjonijiet u 
jiżviluppaw strateġiji multiannwali sabiex 
jilħqu l-miri tagħhom;

(b) li l-pajjiż/Stat Membru li huma parti 
minnu jżommu inventarju tal-emissjonijiet 
u jiżviluppaw strateġiji multiannwali 
sabiex jilħqu l-miri tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhijiex meqjusa utli li l-awtoritajiet lokali jintalbu għal inventarji tal-emissjonijiet jew għal 
objettivi ta’ tnaqqis lokali speċifiċi, peress li l-politiki ambjentali għat-tnaqqis tat-tniġġis 
normalment jitfasslu fuq livell nazzjonali/globali u ġie ppruvat li b’dak il-mod ikunu aktar 
effiċjenti.

Emenda 58
Lena Ek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-artikolu li ġej għandu jiddaħħal:
"Artikolu 1a

Rapport annwali lill-Parlament Ewropew
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull 
sena lill-Parlament Ewropew dwar il-
progress tal-proġetti u l-faċilità.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied it-trasparenza il-Kummissjoni għandha tirrapporta lura lill-Parlament 
Ewropew.


