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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija 
hija element ewlenija tal-politika tal-
enerġija Ewropea, li fiha l-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi tal-viċinat ibbażata fuq l-
integrazzjoni regolatorja tas-suq, id-
diversifikazzjoni tar-riżorsi u r-rotot ta' 
tranżitu, huma tal-akbar importanza. 
B'konformità mal-Artikolu 194 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, it-Trattat dwar il-Komunità tal-
Enerġija, it-Trattat dwar il-Karta tal-
Enerġija u l-Protokoll ta' Tranżitu 
tagħha, ir-regoli tat-Tielet Pakkett għas-
Swieq tal-Gass u l-Elettriku u l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-
siġurtà tal-provvista tal-enerġija u l-
kooperazzjoni internazzjonali, dan ir-
Regolament għandu jsostni l-ksib ta' 
dawk l-għanijiet.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Qafas stabbli għall-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi tal-viċinat fir-rigward tar-
riżorsi u l-enerġija, li hija konsistenti 
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mar-regoli tal-Unjoni dwar is-suq intern, 
jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-sigurtà tal-
enerġija u tar-riżorsi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 19c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) Fid-dawl tal-fatt li l-Kunsill 
Ewropew stabbilixxa s-sena 2014 bħala l-
iskadenza għat-tlestija tas-suq intern tal-
elettriku u tal-gass, id-dimensjonijiet 
esterni ta' dawn il-politiki għandhom jiġu 
żviluppati bis-sħiħ u b'mod konsistenti, u 
l-ftehimiet ta' sħubija mal-pajjiżi tal-
viċinat huma l-istrumenti l-aktar adattati 
biex dan jinkiseb.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hi 
waħda mill-akbar sfidi li qed tiffaċċja l-
Unjoni u hemm bżonn azzjoni 
internazzjonali urġenti. F’konfomità mal-
intenzjoni tal-Kummissjoni ddikjarata fil-
Komunikazzjoni tal-MFF ta’ Ġunju 2011 
għal żieda tal-proporzjon tal-baġit tal-
Unjoni relatat mal-klima għal mill-inqas 
20%, dan ir-Regolament għandu 
jikkontribwixxi għal dak il-għan.

(20) Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hi 
waħda mill-isfidi li dwarha hemm bżonn 
azzjoni internazzjonali. Dan ir-Regolament 
għandu jikkontribwixxi għal dan il-għan 
bħala parti minn politika aktar wiesgħa 
mmirata lejn il-promozzjoni 
transkonfinali ta' kull tip ta' soluzzjoni 
enerġetika li għandha l-potenzjal li 
tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett 
ta' serra.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba inkluż 
permezz tal-approssimazzjoni leġiżlattiva u 
l-konverġenza regolatorja lejn standards 
tal-Unjoni u oħrajn internazzjonali 
rilevanti, bini ta’ istituzzjonijiet u 
investimenti relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet;

(b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba inkluż 
permezz tal-approssimazzjoni leġiżlattiva u 
l-konverġenza regolatorja lejn standards 
tal-Unjoni u oħrajn internazzjonali 
rilevanti, bini ta’ istituzzjonijiet u 
investimenti relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet immirati biex isaħħu 
d-diversifikazzjoni tal-katini tal-provvista 
tal-enerġija u l-liberalizzazzjoni tas-swieq 
tal-enerġija;

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) it-tisħiħ tal-objettivi tat-Trattat dwar 
il-Komunità tal-Enerġija u t-Trattat dwar 
il-Karta tal-Enerġija u l-Protokoll ta' 
Tranżitu tagħha billi tiġi segwita l-
adeżjoni tal-pajjiżi tal-viċinat tal-Lvant 
mat-Trattat dwar il-Komunità tal-
Enerġija u r-ratifika min-naħa tal-pajjiżi 
sħab kollha u tal-Federazzjoni Russa mat-
Trattat dwar il-Karta tal-Enerġija u l-
Protokoll ta' Tranżitu tagħha.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg.

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (ba), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, is-sitwazzjoni attwali rigward 
l-implimentazzjoni ta' liġijiet tal-UE 
relevanti u trattati internazzjonali, il-flussi 
tal-kummerċ, l-indikaturi li jippermettu l-
kejl tad-differenzi ekonomiċi interni, 
inklużi l-livelli tal-impjieg.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-ftehimiet ta’ sħubija u kooperazzjoni, 
il-ftehimiet ta’ assoċjazzjoni u ftehimiet 
oħra eżistenti jew futuri li jistabbilixxu 
relazzjoni mal-pajjiżi msieħba, 
Komunikazzjonijiet korrispondenti, 
konklużjonijiet tal-Kunsill u 
Riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif 

1. Il-ftehimiet ta’ sħubija u kooperazzjoni, 
il-ftehimiet ta’ assoċjazzjoni u ftehimiet 
oħra eżistenti jew futuri li jistabbilixxu 
relazzjoni mal-pajjiżi msieħba, b'enfasi 
partikolari fuq it-Tratatt dwar il-
Komunità tal-Enerġija u t-Trattat dwar il-
Karta tal-Enerġija u l-Protokoll ta' 
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ukoll il-konklużjonijiet rilevanti tal-laqgħat 
ministerjali mal-pajjiżi msieħba għandhom 
jikkostitwixxu l-qafas ta’ politika ġenerali 
għall-ipprogrammar u l-implimentazzjoni 
tal-appoġġ tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament.

Tranżitu tagħha, Komunikazzjonijiet 
korrispondenti, konklużjonijiet tal-Kunsill 
u Riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-konklużjonijiet rilevanti tal-
laqgħat ministerjali mal-pajjiżi msieħba 
għandhom jikkostitwixxu l-qafas ta’ 
politika ġenerali għall-ipprogrammar u l-
implimentazzjoni tal-appoġġ tal-Unjoni 
taħt dan ir-Regolament.

Or. en


