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Emenda 1
Jan Březina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 23a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tas-
16 ta’ Jannar 2013 dwar ir-rwol tal-
politika ta’ koeżjoni tal-UE u tal-atturi 
tagħha fl-implimentazzjoni tal-politika l-
ġdida Ewropea dwar l-enerġija,1

__________________
1 Testi adottati, P7_TA(2013)0017

Or. en

Emenda 2
Jan Březina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 23b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-10 ta’ Settembru
2013 dwar l-implimentazzjoni u l-impatt 
tal-miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-
qafas tal-Politika ta’ Koeżjoni,2

__________________
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0345

Or. en

Emenda 3
Karin Kadenbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Aa (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Aa. billi d-dejta personali li tinġabar 
għall-użu ta’ sistemi intelliġenti tal-
enerġija hija sensittiva ħafna, peress li din 
tippermetti konklużjonijiet dwar l-imġiba 
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tal-utenti u billi għalhekk għandha tkun 
żgurata protezzjoni speċjali ta’ din id-
dejta;

Or. de

Emenda 4
Elisabeth Schroedter
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ bidla fundamentali għar-reġjuni 
fil-mod ta’ kif tiġi prodotta u kkonsmata l-
enerġija, fejn dawn għaddew minn mudell 
tradizzjonali inflessibbli, li jaħdem fuq
‘loġika ta’ tagħbija bażi’, għal produzzjoni 
varjabbli, deċentralizzata u lokali, li 
tintegra sehem għoli ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira mad-domanda 
flessibbli u reattiva u l-ħżin distribwit; 
jenfasizza li grid intelliġenti huwa 
essenzjali għal tali bidla fundamentali u li 
l-implimentazzjoni ta’ grid intelliġenti 
għandha tiġi integrata f’approċċ 
transsettorjali għall-iżvilupp reġjonali 
sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji għar-
reġjuni;

1. Jilqa’ bidla fundamentali għar-reġjuni 
fil-mod ta’ kif tiġi prodotta u kkonsmata l-
enerġija, fejn dawn għaddew minn mudell 
tradizzjonali inflessibbli, li jaħdem fuq
‘loġika ta’ tagħbija bażi’, għal produzzjoni 
varjabbli, deċentralizzata u lokali, li 
tintegra sehem għoli ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira mad-domanda 
flessibbli u reattiva u l-ħżin deċentralizzat; 
jenfasizza li grid intelliġenti huwa 
essenzjali għal tali bidla fundamentali u li 
l-implimentazzjoni ta’ grid intelliġenti 
għandha tiġi integrata f’approċċ 
transsettorjali għall-iżvilupp reġjonali 
sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji għar-
reġjuni;

(emenda lingwistika fil-verżjoni DE)

Or. de

Emenda 5
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ bidla fundamentali għar-reġjuni 
fil-mod ta’ kif tiġi prodotta u kkonsmata l-
enerġija, fejn dawn għaddew minn mudell 
tradizzjonali inflessibbli, li jaħdem fuq
‘loġika ta’ tagħbija bażi’, għal produzzjoni 
varjabbli, deċentralizzata u lokali, li 
tintegra sehem għoli ta’ enerġija 

1. Jilqa’ bidla fundamentali għar-reġjuni 
fil-mod ta’ kif tiġi prodotta u kkonsmata l-
enerġija, fejn dawn għaddew minn mudell 
tradizzjonali inflessibbli, li jaħdem fuq
‘loġika ta’ tagħbija bażi’, għal produzzjoni 
varjabbli, deċentralizzata u lokali, li 
tintegra sehem għoli ta’ enerġija 
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rinnovabbli fuq skala żgħira mad-domanda 
flessibbli u reattiva u l-ħżin distribwit; 
jenfasizza li grid intelliġenti huwa 
essenzjali għal tali bidla fundamentali u li 
l-implimentazzjoni ta’ grid intelliġenti 
għandha tiġi integrata f’approċċ 
transsettorjali għall-iżvilupp reġjonali 
sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji għar-
reġjuni;

rinnovabbli fuq skala żgħira mad-domanda 
flessibbli u reattiva u l-ħżin distribwit; 
jenfasizza li grid intelliġenti huwa 
essenzjali għal tali bidla fundamentali u li 
l-implimentazzjoni ta’ grid intelliġenti 
għandha tiġi integrata f’approċċ 
transsettorjali u komprensiv għall-iżvilupp 
reġjonali sabiex jiġu massimizzati l-
benefiċċji u l-opportunitajiet tas-suq għar-
reġjuni kif ukoll jinkisbu s-sostenibbiltà, 
it-tkabbir u l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 6
Oldřich Vlasák
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ bidla fundamentali għar-reġjuni 
fil-mod ta’ kif tiġi prodotta u kkonsmata l-
enerġija, fejn dawn għaddew minn mudell
tradizzjonali inflessibbli, li jaħdem fuq 
‘loġika ta’ tagħbija bażi’, għal
produzzjoni varjabbli, deċentralizzata u 
lokali, li tintegra sehem għoli ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira mad-domanda 
flessibbli u reattiva u l-ħżin distribwit; 
jenfasizza li grid intelliġenti huwa 
essenzjali għal tali bidla fundamentali u li 
l-implimentazzjoni ta’ grid intelliġenti 
għandha tiġi integrata f’approċċ 
transsettorjali għall-iżvilupp reġjonali 
sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji għar-
reġjuni;

1. Jifhem li sabiex jiġi ppreservat l-
iżvilupp sostenibbli u jintlaħqu r-rekwiżiti 
tat-talbiet futuri għandhom jiġu promossi 
mudelli ġodda ta’ produzzjoni u konsum 
tal-enerġija bbażati fuq produzzjoni
deċentralizzata u lokali, li tintegra sehem 
ta’ enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira 
mad-domanda flessibbli u reattiva u l-ħżin 
distribwit; jenfasizza li grid intelliġenti 
huwa essenzjali għal tali bidla 
fundamentali u li l-implimentazzjoni ta’ 
grid intelliġenti għandha tiġi integrata 
f’approċċ transsettorjali għall-iżvilupp 
reġjonali sabiex jiġu massimizzati l-
benefiċċji għar-reġjuni;

Or. en

Emenda 7
Karin Kadenbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Bħala eżempju tal-aħjar prattika jista’ 
jissemma r-reġjun ta’ Burgenland fl-
Awstrija, li permezz tal-inkorporazzjoni 
bikrija tar-riżorsi ta’ fondi strutturali, 
permezz ta’ sħubiji mmirati fil-livell 
muniċipali, reġjonali, nazzjonali u 
Ewropew, permezz ta’ strateġija 
deċentralizzata u effikaċi ta’ 
implimentazzjoni għall-ksib ta’ riżorsi tal-
enerġija disponibbli b’mod deċentralizzat 
u permezz tal-użu ta’ sistemi ta’ provvista 
muniċipali kif ukoll permezz tal-iżvilupp 
kontinwu tal-possibbiltajiet prattiċi ta’ 
applikazzjoni ma’ atturi lokali, laħaq il-
mira tal-ewwel, b’mod aritmetiku, ta’ 
reġjun fl-UE li hu awtonomu fejn jidħol l-
elettriku;  

Or. de

Emenda 8
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-
opportunitajiet għall-bidliet ġeografiċi (jew 
territorjali) fil-grid tal-enerġija għar-reġjuni 
żvantaġġati, li jistgħu jiżviluppaw minn 
konsumaturi tal-enerġija għal produtturi 
tal-enerġija, u b’hekk jiksbu vantaġġi 
ekonomiċi għolja filwaqt li tkun żgurata 
provvista ta’ enerġija sikura; jinnota li dan 
joffri opportunitajiet b’mod partikolari 
għar-reġjuni u gżejjer l-aktar imbiegħda u 
periferali;

2. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-
opportunitajiet għall-bidliet ġeografiċi (jew 
territorjali) fil-grid tal-enerġija għar-reġjuni 
żvantaġġati, li jistgħu jiżviluppaw minn 
konsumaturi tal-enerġija għal produtturi 
tal-enerġija, u b’hekk jiksbu vantaġġi 
ekonomiċi għolja filwaqt li jkunu żgurati 
l-provvista ta’ enerġija sikura, l-użu u l-
operazzjoni ta’ grids intelliġenti; jinnota li 
dan joffri opportunitajiet b’mod partikolari 
għar-reġjuni u gżejjer l-aktar imbiegħda u 
periferali;

Or. en

Emenda 9
Luís Paulo Alves
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-
opportunitajiet għall-bidliet ġeografiċi (jew 
territorjali) fil-grid tal-enerġija għar-reġjuni 
żvantaġġati, li jistgħu jiżviluppaw minn 
konsumaturi tal-enerġija għal produtturi 
tal-enerġija, u b’hekk jiksbu vantaġġi 
ekonomiċi għolja filwaqt li tkun żgurata 
provvista ta’ enerġija sikura; jinnota li dan 
joffri opportunitajiet b’mod partikolari 
għar-reġjuni u gżejjer l-aktar imbiegħda u 
periferali;

2. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-
opportunitajiet għall-bidliet ġeografiċi (jew 
territorjali) fil-grid tal-enerġija għar-reġjuni 
żvantaġġati, li jistgħu jiżviluppaw minn 
konsumaturi tal-enerġija għal produtturi 
tal-enerġija, u b’hekk jiksbu vantaġġi 
ekonomiċi u kompetittivi għolja filwaqt li 
tkun żgurata provvista ta’ enerġija sikura; 
jinnota li dan joffri opportunitajiet b’mod 
partikolari għar-reġjuni u gżejjer l-aktar 
imbiegħda u periferali;

Or. pt

Emenda 10
Vasilica Viorica Dăncilă
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni 
jinvestu kemm jista’ jkun kmieni fil-grids 
intelliġenti lokali billi jużaw il-Fondi 
Ewropej Strutturali u ta’ Investiment
(ESIF), inklużi l-istrumenti finanzjarji 
għall-ingranaġġ tal-investiment privat, 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ambjentali, 
ekonomiċi, soċjali u territorjali tar-reġjun 
speċifiku, peress li m’hemm ebda 
soluzzjoni unika għar-reġjuni kollha; jitlob 
għal approċċ flessibbli fil-livell lokali biex 
jitnaqqsu l-ostakli għall-għaqda ta’ miżuri 
għall-produzzjoni, il-ħżin u l-effiċjenza
tal-enerġija u biex jaħdmu ma’ setturi oħra 
bħat-teknoloġija tal-informatika u l-
komunikazzjoni (ICT) u s-setturi tat-
trasport;

3. Jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni 
jinvestu kemm jista’ jkun kmieni fil-grids 
intelliġenti lokali billi jużaw il-Fondi 
Ewropej Strutturali u ta’ Investiment
(ESIF), inklużi l-istrumenti finanzjarji 
għall-ingranaġġ tal-investiment privat, 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ambjentali, 
ekonomiċi, soċjali u territorjali tar-reġjun 
speċifiku u jitqiesu ukoll il-karatteristiċi 
tiegħu, peress li m’hemm ebda soluzzjoni 
unika għar-reġjuni kollha; jitlob għal 
approċċ flessibbli fil-livell lokali biex 
jitnaqqsu l-ostakli għall-għaqda ta’ miżuri 
għall-produzzjoni u l-ħżin tal-enerġija, li 
tinkludi xenarji transkonfinali, bil-għan 
ta’ effiċjenza tal-enerġija u biex jaħdmu 
ma’ setturi oħra bħat-teknoloġija tal-
informatika u l-komunikazzjoni (ICT) u s-
setturi tat-trasport;

Or. ro
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Emenda 11
Elisabeth Schroedter
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni
jinvestu kemm jista’ jkun kmieni fil-grids 
intelliġenti lokali billi jużaw il-Fondi 
Ewropej Strutturali u ta’ Investiment
(ESIF), inklużi l-istrumenti finanzjarji 
għall-ingranaġġ tal-investiment privat, 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ambjentali, 
ekonomiċi, soċjali u territorjali tar-reġjun 
speċifiku, peress li m’hemm ebda 
soluzzjoni unika għar-reġjuni kollha; jitlob 
għal approċċ flessibbli fil-livell lokali biex 
jitnaqqsu l-ostakli għall-għaqda ta’ miżuri 
għall-produzzjoni, il-ħżin u l-effiċjenza tal-
enerġija u biex jaħdmu ma’ setturi oħra 
bħat-teknoloġija tal-informatika u l-
komunikazzjoni (ICT) u s-setturi tat-
trasport;

3. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali jinvestu 
kemm jista’ jkun kmieni fil-grids 
intelliġenti lokali billi jagħtu spinta lill-
investimenti billi jużaw il-Fondi Ewropej 
Strutturali u ta’ Investiment (ESIF), inklużi 
l-istrumenti finanzjarji għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, filwaqt li jitqiesu l-
ħtiġijiet ambjentali, ekonomiċi, soċjali u 
territorjali tar-reġjun speċifiku, peress li
m’hemm ebda soluzzjoni unika għar-
reġjuni kollha; jitlob għal approċċ 
flessibbli fil-livell lokali biex jitnaqqsu l-
ostakli għall-għaqda ta’ miżuri għall-
produzzjoni, il-ħżin u l-effiċjenza tal-
enerġija u biex jaħdmu ma’ setturi oħra 
bħat-teknoloġija tal-informatika u l-
komunikazzjoni (ICT) u s-setturi tat-
trasport;

Or. en

Emenda 12
Luís Paulo Alves
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni 
jinvestu kemm jista’ jkun kmieni fil-grids 
intelliġenti lokali billi jużaw il-Fondi 
Ewropej Strutturali u ta’ Investiment
(ESIF), inklużi l-istrumenti finanzjarji 
għall-ingranaġġ tal-investiment privat, 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ambjentali, 
ekonomiċi, soċjali u territorjali tar-reġjun 
speċifiku, peress li m’hemm ebda 
soluzzjoni unika għar-reġjuni kollha; jitlob 
għal approċċ flessibbli fil-livell lokali biex 
jitnaqqsu l-ostakli għall-għaqda ta’ miżuri 

3. Jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni 
jinvestu kemm jista’ jkun kmieni fil-grids 
intelliġenti lokali billi jużaw il-Fondi 
Ewropej Strutturali u ta’ Investiment
(ESIF), inklużi l-istrumenti finanzjarji 
għall-ingranaġġ tal-investiment privat, 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ambjentali, 
ekonomiċi, soċjali u territorjali tar-reġjun 
speċifiku, peress li m’hemm ebda 
soluzzjoni unika għar-reġjuni kollha; jitlob 
għal approċċ flessibbli fil-livell lokali biex 
jitnaqqsu l-ostakli għall-għaqda ta’ miżuri 
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għall-produzzjoni, il-ħżin u l-effiċjenza tal-
enerġija u biex jaħdmu ma’ setturi oħra 
bħat-teknoloġija tal-informatika u l-
komunikazzjoni (ICT) u s-setturi tat-
trasport;

għall-produzzjoni, il-ħżin u l-effiċjenza tal-
enerġija u biex jaħdmu ma’ setturi oħra 
bħat-teknoloġija tal-informatika u l-
komunikazzjoni (ICT) u s-setturi tat-
trasport; jiġbed l-attenzjoni għall-
importanza ta’ sistemi ta’ ħżin bil-pompa 
riversibbli b’mod partikulari dawk 
marbuta mal-esplojtazzjoni tal-enerġiji 
rinnovabbli u enerġija ġeotermali, 
speċjalment f’sistemi insulari;

Or. pt

Emenda 13
Oldřich Vlasák
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni
jinvestu kemm jista’ jkun kmieni fil-grids 
intelliġenti lokali billi jużaw il-Fondi 
Ewropej Strutturali u ta’ Investiment
(ESIF), inklużi l-istrumenti finanzjarji 
għall-ingranaġġ tal-investiment privat, 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ambjentali, 
ekonomiċi, soċjali u territorjali tar-reġjun 
speċifiku, peress li m’hemm ebda 
soluzzjoni unika għar-reġjuni kollha; jitlob 
għal approċċ flessibbli fil-livell lokali biex 
jitnaqqsu l-ostakli għall-għaqda ta’ miżuri 
għall-produzzjoni, il-ħżin u l-effiċjenza tal-
enerġija u biex jaħdmu ma’ setturi oħra 
bħat-teknoloġija tal-informatika u l-
komunikazzjoni (ICT) u s-setturi tat-
trasport;

3. Jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni
jikkunsidraw bir-reqqa investiment fil-
grids intelliġenti lokali billi jużaw il-Fondi 
Ewropej Strutturali u ta’ Investiment
(ESIF), inklużi l-istrumenti finanzjarji 
għall-ingranaġġ tal-investiment privat, 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ambjentali, 
ekonomiċi, soċjali u territorjali tar-reġjun 
speċifiku, peress li m’hemm ebda 
soluzzjoni unika għar-reġjuni kollha; jitlob 
għal approċċ flessibbli fil-livell lokali u 
reġjonali biex jitnaqqsu l-ostakli għall-
għaqda ta’ miżuri għall-produzzjoni, il-
ħżin u l-effiċjenza tal-enerġija u biex 
jaħdmu ma’ setturi oħra bħat-teknoloġija 
tal-informatika u l-komunikazzjoni (ICT) u
t-trasport;

Or. en

Emenda 14
Luís Paulo Alves
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3a. Iħeġġeġ li jsir użu aħjar ta’prattiki 
tajba; jirrimarka li ħafna reġjuni Ewropej 
mexxew proġetti fi ħdan il-qafas eżistenti 
tal-UE li kemm kabbru s-sinerġiji f’oqsma 
partikolari kif ukoll ippromwovew is-
sostenibbiltà tal-enerġija u s-sorsi tal-
enerġija rinnovabbli, kif sar fil-proġett 
‘MaRes’ (l-Istrateġija tar-Riċerka tal-
Makaroneżja) u ‘l-Proġett tal-Gżejjer 
Ekologiċi’;  

Or. pt

Emenda 15
Markus Pieper
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti 
jeħtieġ qafas politiku stabbli fit-tul; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miri 
ambizzjużi u vinkolanti għall-2030 għal 
effiċjenza enerġetika u enerġiji rinnovabbli 
kif ukoll għal emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett serra, sabiex tingħata ċertezza 
għall-futur lill-investituri u l-industriji 
interkonnessi u biex tiġi ffaċilitata sistema 
intelliġenti tal-enerġija;

4. Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti 
jeħtieġ qafas politiku stabbli fit-tul; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi
strateġiji għall-2030 għal effiċjenza 
enerġetika u enerġiji rinnovabbli kif ukoll 
għal emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett 
serra, sabiex tingħata ċertezza għall-futur 
lill-investituri u l-industriji interkonnessi u 
biex tiġi ffaċilitata sistema intelliġenti tal-
enerġija;

Or. de

Emenda 16
Jan Březina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti 
jeħtieġ qafas politiku stabbli fit-tul; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miri
ambizzjużi u vinkolanti għall-2030 għal 
effiċjenza enerġetika u enerġiji rinnovabbli 

4. Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti 
jeħtieġ qafas politiku stabbli fit-tul; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi
politiki ambizzjużi għall-2030 għal 
effiċjenza enerġetika u enerġiji rinnovabbli 
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kif ukoll għal emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett serra, sabiex tingħata ċertezza 
għall-futur lill-investituri u l-industriji 
interkonnessi u biex tiġi ffaċilitata sistema 
intelliġenti tal-enerġija;

kif ukoll għal emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett serra, sabiex tingħata ċertezza 
għall-futur lill-investituri u l-industriji 
interkonnessi u biex tiġi ffaċilitata sistema 
intelliġenti tal-enerġija;

Or. en

Emenda 17
Elisabeth Schroedter
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti 
jeħtieġ qafas politiku stabbli fit-tul; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miri 
ambizzjużi u vinkolanti għall-2030 għal 
effiċjenza enerġetika u enerġiji rinnovabbli 
kif ukoll għal emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett serra, sabiex tingħata ċertezza 
għall-futur lill-investituri u l-industriji 
interkonnessi u biex tiġi ffaċilitata sistema 
intelliġenti tal-enerġija;

4. Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti 
jeħtieġ qafas politiku stabbli fit-tul; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miri 
ambizzjużi u vinkolanti għall-2030 għal 
effiċjenza enerġetika u enerġiji rinnovabbli 
kif ukoll għal emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett serra, sabiex tingħata ċertezza 
għall-futur lill-investituri u l-industriji 
interkonnessi u biex tiġi ffaċilitata sistema 
intelliġenti tal-enerġija;

(emenda lingwistika fil-verżjoni DE biss)

Or. de

Emenda 18
Oldřich Vlasák
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti 
jeħtieġ qafas politiku stabbli fit-tul;
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miri 
ambizzjużi u vinkolanti għall-2030 għal 
effiċjenza enerġetika u enerġiji 
rinnovabbli kif ukoll għal emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett serra, sabiex tingħata 
ċertezza għall-futur lill-investituri u l-
industriji interkonnessi u biex tiġi 
ffaċilitata sistema intelliġenti tal-enerġija;

4. Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti 
jeħtieġ ippjanar u qafas politiku stabbli fit-
tul;
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Or. en

Emenda 19
Vasilica Viorica Dăncilă
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jitlob għal approċċ aktar flessibbli fir-
regolamenti u d-direttivi tal-UE fis-suq 
intern biex jitnaqqsu l-ostakli għas-
soluzzjonijiet speċifiċi għar-reġjun 
f’termini ta’ miżuri tal-produzzjoni, il-
provvista, il-ħżin u l-effiċjenza tal-enerġija 
u l-kombinazzjoni ta’ miżuri bħal dawn;

5. Jitlob għal approċċ aktar flessibbli fir-
regolamenti u d-direttivi tal-UE fis-suq 
intern biex jitnaqqsu l-ostakli għas-
soluzzjonijiet speċifiċi għar-reġjun 
f’termini ta’ miżuri tal-produzzjoni, il-
provvista, il-ħżin u l-effiċjenza tal-enerġija 
u l-kombinazzjoni ta’ miżuri bħal dawn li 
jinkludu sħubiji pubbliċi-privati u proġetti 
transkonfinali;

Or. ro

Emenda 20
Markus Pieper
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom 
ikunu involuti fil-fażijiet kollha tal-
ippjanar, l-implimentazzjoni u t-
trasformazzjoni tal-enerġija u l-grid, 
permezz ta’ parteċipazzjoni pubblika f’kull 
stadju, u l-involviment attiv tal-opertaturi
tad-distribuzzjoni tas-servizz (DSOs) u l-
fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids 
intelliġenti; jinkoraġġixxi liċ-ċittadini biex 
isiru ‘produmaturi’, billi individwi u 
komunitajiet jipproduċu l-enerġija 
rinnovabbli tagħhom stess u jkunu kapaċi
jbiegħu ż-żejjed lura għall-grid, billi jużaw 
metraġġ nett u b’hekk jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet ekonomiċi, u billi jaġixxu 
bħala msieħba lokali b’saħħithom involuti 
fil-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija u l-
iffrankar tal-enerġija f’kunċett globali ta’ 
enerġija reġjonali;

6. Jenfasizza l-parteċipazzjoni pubblika 
f’kull stadju tal-ippjanar tal-enerġija u l-
grid u involviment attiv tal-operaturi tad-
distribuzzjoni tas-servizz u l-fornituri ta’ 
teknoloġiji tal-grids intelliġenti; 
jinkoraġġixxi liċ-ċittadini biex isiru
‘produmaturi’, billi individwi u 
komunitajiet jipproduċu l-enerġija 
rinnovabbli tagħhom stess u jkunu kapaċi
jbigħu ż-żejjed lura għall-grid, billi jużaw 
metraġġ nett u b’hekk jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet ekonomiċi, u billi jaġixxu 
bħala msieħba lokali b’saħħithom involuti 
fil-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija u l-
iffrankar tal-enerġija f’kunċett globali ta’ 
enerġija reġjonali;
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Or. de

Emenda 21
Jan Březina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom ikunu 
involuti fil-fażijiet kollha tal-ippjanar, l-
implimentazzjoni u t-trasformazzjoni tal-
enerġija u l-grid, permezz ta’ 
parteċipazzjoni pubblika f’kull stadju, u l-
involviment attiv tal-opertaturi tad-
distribuzzjoni tas-servizz (DSOs) u l-
fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids 
intelliġenti; jinkoraġġixxi liċ-ċittadini biex 
isiru ‘produmaturi’, billi individwi u 
komunitajiet jipproduċu l-enerġija 
rinnovabbli tagħhom stess u jkunu kapaċi
jbiegħu ż-żejjed lura għall-grid, billi jużaw 
metraġġ nett u b’hekk jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet ekonomiċi, u billi jaġixxu 
bħala msieħba lokali b’saħħithom involuti 
fil-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija u l-
iffrankar tal-enerġija f’kunċett globali ta’ 
enerġija reġjonali;

6. Jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom ikunu 
involuti fil-fażijiet kollha tal-ippjanar, l-
implimentazzjoni u t-trasformazzjoni tal-
enerġija u l-grid, permezz ta’ 
parteċipazzjoni pubblika f’kull stadju, u l-
involviment attiv tal-opertaturi tad-
distribuzzjoni tas-servizz (DSOs) u l-
fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids 
intelliġenti; jinkoraġġixxi liċ-ċittadini biex 
isiru ‘produmaturi’, billi individwi u 
komunitajiet jipproduċu l-enerġija 
rinnovabbli tagħhom stess u jkunu kapaċi
jbigħu ż-żejjed lura għall-grid, billi jużaw 
metraġġ nett u b’hekk jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet ekonomiċi, u billi jaġixxu 
bħala msieħba lokali b’saħħithom involuti 
fil-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija u l-
iffrankar tal-enerġija f’kunċett globali ta’ 
enerġija reġjonali; jemmen, madankollu, li 
t-tfassil fit-tul ta’ numru ta’ skemi ta’ 
appoġġ nazzjonali eżistenti tas-sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli wassal għal kumpens 
żejjed u spiss ma tax prijorità lill-aktar 
mod effettiv għall-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji rinnovabbli għad-djar privati 
fir-reġjuni varji;

Or. en

Emenda 22
Inese Vaidere
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom ikunu 
involuti fil-fażijiet kollha tal-ippjanar, l-
implimentazzjoni u t-trasformazzjoni tal-

6. Jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom ikunu 
involuti fil-fażijiet kollha tal-ippjanar, l-
implimentazzjoni u t-trasformazzjoni tal-
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enerġija u l-grid, permezz ta’ 
parteċipazzjoni pubblika f’kull stadju, u l-
involviment attiv tal-opertaturi tad-
distribuzzjoni tas-servizz (DSOs) u l-
fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids 
intelliġenti; jinkoraġġixxi liċ-ċittadini biex 
isiru ‘produmaturi’, billi individwi u 
komunitajiet jipproduċu l-enerġija 
rinnovabbli tagħhom stess u jkunu kapaċi
jbiegħu ż-żejjed lura għall-grid, billi jużaw 
metraġġ nett u b’hekk jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet ekonomiċi, u billi jaġixxu 
bħala msieħba lokali b’saħħithom involuti 
fil-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija u l-
iffrankar tal-enerġija f’kunċett globali ta’ 
enerġija reġjonali;

enerġija u l-grid, permezz ta’ 
parteċipazzjoni pubblika f’kull stadju, u l-
involviment attiv tal-opertaturi tad-
distribuzzjoni tas-servizz (DSOs) u l-
fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids 
intelliġenti; jinkoraġġixxi l-użu rapidu ta’ 
infrastruttura ta’ metraġġ avvanzata li 
tipprovdi fluss ta’ informazzjoni miż-żewġ 
naħat u li tippermetti liċ-ċittadini biex 
isiru ‘produmaturi’, billi individwi u 
komunitajiet jipproduċu l-enerġija 
rinnovabbli tagħhom stess u jkunu kapaċi
jbigħu ż-żejjed lura għall-grid, billi jużaw 
metraġġ nett u b’hekk jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet ekonomiċi, u billi jaġixxu 
bħala msieħba lokali b’saħħithom involuti 
fil-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija u l-
iffrankar tal-enerġija f’kunċett globali ta’ 
enerġija reġjonali;

Or. en

Emenda 23
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom ikunu 
involuti fil-fażijiet kollha tal-ippjanar, l-
implimentazzjoni u t-trasformazzjoni tal-
enerġija u l-grid, permezz ta’ 
parteċipazzjoni pubblika f’kull stadju, u l-
involviment attiv tal-opertaturi tad-
distribuzzjoni tas-servizz (DSOs) u l-
fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids 
intelliġenti; jinkoraġġixxi liċ-ċittadini biex 
isiru ‘produmaturi’, billi individwi u 
komunitajiet jipproduċu l-enerġija 
rinnovabbli tagħhom stess u jkunu kapaċi
jbiegħu ż-żejjed lura għall-grid, billi jużaw 
metraġġ nett u b’hekk jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet ekonomiċi, u billi jaġixxu 
bħala msieħba lokali b’saħħithom involuti 
fil-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija u l-
iffrankar tal-enerġija f’kunċett globali ta’ 

6. Jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom ikunu 
involuti fil-fażijiet kollha tal-ippjanar, l-
implimentazzjoni u t-trasformazzjoni, il-
produzzjoni u l-konsum tal-enerġija u l-
grid, permezz ta’ parteċipazzjoni pubblika 
f’kull stadju, u l-involviment attiv tal-
opertaturi tad-distribuzzjoni tas-servizz
(DSOs) u l-fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids 
intelliġenti; jinkoraġġixxi liċ-ċittadini biex 
isiru ‘produmaturi’, billi individwi u 
komunitajiet jipproduċu l-enerġija 
rinnovabbli tagħhom stess u jkunu kapaċi
jbigħu ż-żejjed lura għall-grid, billi jużaw 
metraġġ nett u b’hekk jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet ekonomiċi, u billi jaġixxu 
bħala msieħba lokali b’saħħithom involuti 
fil-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija u l-
iffrankar tal-enerġija f’kunċett globali ta’ 
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enerġija reġjonali; enerġija reġjonali;

Or. en

Emenda 24
Oldřich Vlasák
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jenfasizza li sabiex il-grids intelliġenti 
jiġu implimentati b’suċċess, l-Ewropa 
għandha ssegwi strateġija ta’ ‘sistema 
intelliġenti tal-enerġija’għar-reġjuni u l-
komunitajiet lokali, fejn il-grids 
intelliġenti jsiru parti mis-sistema reġjonali 
tal-enerġija u jintegraw sehem għoli ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli, inkluż 
kapaċitajiet ta’ ġenerazzjoni 
deċentralizzata, flimkien ma’ ġestjoni tad-
domanda, miżuri ta’ effiċjenza enerġetika, 
iż-żieda fl-iffrankar ta’ enerġija, u 
soluzzjonijiet għal ħżin intelliġenti, is-
settur tat-trasport (it-trasport elettroniku) u 
l-iskambju miżjud ma’ netwerks ġirien;

7. Jenfasizza li sabiex il-grids intelliġenti 
jiġu implimentati b’suċċess, strateġija
għar-reġjuni u l-komunitajiet lokali 
mmirata lejn ‘sistema intelliġenti tal-
enerġija’ għandha tiġi żviluppata, fejn il-
grids intelliġenti jsiru parti mis-sistema 
reġjonali tal-enerġija u jintegraw sehem ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli, inkluż 
kapaċitajiet ta’ ġenerazzjoni 
deċentralizzata, miżuri ta’ effiċjenza 
enerġetika, iż-żieda fl-iffrankar ta’ 
enerġija, u soluzzjonijiet għal ħżin 
intelliġenti, is-settur tat-trasport (it-trasport 
elettroniku) u l-iskambju miżjud ma’ 
netwerks ġirien;

Or. en

Emenda 25
Elisabeth Schroedter
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Jinnota l-irwol li għandhom l-arloġġi 
intelliġenti biex jippermettu 
komunikazzjoni bidirezzjonali, li twassal 
għal kontijiet preċiżi għall-konsumaturi u 
żżid il-parteċipazzjoni tad-domanda, fejn 
il-konsumaturi jaġġustaw id-drawwiet 
tagħhom skont il-livelli massimi u minimi 
fil-produzzjoni tal-enerġija; jenfasizza li 
ċ-ċittadini għandhom jirċievu l-benefiċċji 
sħaħ ta’ sistema tal-enerġija intelliġenti u 
li s-sjieda ta’ ċittadin żżid l-effiċjenza fl-
imġiba u b’hekk jiżdied l-iffrankar tal-
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enerġija b’mod globali; jenfasizza l-ħtieġa 
ta’ standards għolja għall-arloġġi 
intelliġenti f’termini ta’ protezzjoni tad-
dejta, il-privatezza tad-dejta, u biex 
jippermettu liċ-ċittadini jiddeċiedu u 
jikkontrollaw id-dejta li tingħata lill-
operaturi tan-netwerk; jenfasizza r-rwol 
kruċjali tad-DSOs li għandhom ir-
responsabbiltà aħħarija li jiggarantixxu s-
sigurtà u l-istabbiltà tan-netwerk, u 
għalhekk għandu jkollhom aċċess dirett 
għad-dejta tal-konsum u l-produzzjoni 
sabiex jiżguraw operazzjonijiet effiċjenti u 
sikuri tal-grids intelliġenti;

Or. en

Emenda 26
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jistieden lill-Kummissjoni, u t-Task 
Force għall-Grids Intelliġenti tagħha, 
taġġorna u tespandi d-definizzjoni eżistenti 
tagħha għal grids intelliġenti sabiex din 
tinkludi s-sistema intelliġenti tal-enerġija; 
jistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
jadottaw strateġiji reġjonali bbażati 
madwar sistema intelliġenti tal-enerġija;

8. Jistieden lill-Kummissjoni, u t-Task 
Force għall-Grids Intelliġenti tagħha, 
taġġorna u tespandi d-definizzjoni eżistenti 
tagħha għal grids intelliġenti sabiex din 
tinkludi s-sistema intelliġenti tal-enerġija; 
jistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali
jimmaniġġjaw il-konsum u t-tneħħija tal-
piż tal-enerġija u jadottaw strateġiji 
reġjonali bbażati madwar sistema 
intelliġenti tal-enerġija;

Or. en

Emenda 27
Oldřich Vlasák
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jistieden lill-Kummissjoni, u t-Task 
Force għall-Grids Intelliġenti tagħha, 
taġġorna u tespandi d-definizzjoni eżistenti 
tagħha għal grids intelliġenti sabiex din 

8. Jistieden lill-Kummissjoni, u t-Task 
Force għall-Grids Intelliġenti tagħha, 
taġġorna u tespandi d-definizzjoni eżistenti 
tagħha għal grids intelliġenti sabiex din 
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tinkludi s-sistema intelliġenti tal-enerġija; 
jistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali
jadottaw strateġiji reġjonali bbażati 
madwar sistema intelliġenti tal-enerġija;

tinkludi s-sistema intelliġenti tal-enerġija; 
jistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali
jaħdmu fuq l-adozzjoni ta’ strateġiji 
reġjonali bbażati madwar sistema 
intelliġenti tal-enerġija;

Or. en

Emenda 28
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jenfasizza li sabiex tiġi żgurata l-
effiċjenza ekonomika tal-grids intelliġenti 
għar-reġjuni, huwa meħtieġ li jingħaqdu l-
vantaġġi diretti u indiretti, sabiex is-settur 
tal-enerġija jingħaqad ma’ diversi setturi 
oħra, b’mod partikolari dawk tal-
abitazzjoni u t-trasport, iżda wkoll l-
ambjent, l-ippjanar urban, l-inklużjoni 
soċjali, il-ġestjoni tal-iskart u s-settur tal-
kostruzzjoni, sabiex jintlaħqu l-miri għal-
iffrankar tal-enerġija filwaqt li fl-istess ħin 
jiġu massimizzati l-benefiċċji ekonomiċi;

9. Jenfasizza li sabiex tiġi żgurata l-
effiċjenza ekonomika tal-grids intelliġenti 
għar-reġjuni, huwa meħtieġ li jingħaqdu l-
vantaġġi diretti u indiretti, sabiex is-settur 
tal-enerġija jingħaqad ma’ diversi setturi 
oħra, b’mod partikolari dawk tal-
abitazzjoni u t-trasport, iżda wkoll l-
ambjent, l-ippjanar urban, l-inklużjoni 
soċjali, il-ġestjoni tal-iskart u s-settur tal-
kostruzzjoni, sabiex jintlaħqu l-miri għal-
iffrankar tal-enerġija filwaqt li fl-istess ħin 
jiġu massimizzati l-benefiċċji ekonomiċi u 
jiġu bbilanċjati l-provvista u d-domanda 
tal-enerġija ta’ reġjun;

Or. en

Emenda 29
Markus Pieper
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza li s-settur tal-ICT għandu 
rwol kruċjali fil-grid ta’ sistema 
intelliġenti ta’ enerġija, bħal fil-
komunikazzjoni diġitali fil-ħin reali bejn 
l-elementi kollha tal-grid intelliġenti, sa 
mill-produzzjoni għal meta tiġi trasmessa 
lill-utent aħħari, l-ICT tippermetti l-fluss 
bidirezzjonali ta’ informazzjoni fil-grid; 
jistieden, għalhekk, lir-reġjuni jinkludu l-

imħassar
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iżvilupp ta’ teknoloġiji differenti tal-ICT li 
huma interoperabbli u kummerċjalment 
attraenti għall-ħolqien ta’ sistema 
intelliġenti tal-enerġija sabiex jiġi 
mmassimizzat l-iffrankar ta’ enerġija fl-
ippjanar reġjonali li jinvolvi grids 
intelliġenti;

Or. de

Emenda 30
Elisabeth Schroedter
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza li s-settur tal-ICT għandu 
rwol kruċjali fil-grid ta’ sistema intelliġenti 
ta’ enerġija, bħal fil-komunikazzjoni 
diġitali fil-ħin reali bejn l-elementi kollha 
tal-grid intelliġenti, sa mill-produzzjoni 
għal meta tiġi trasmessa lill-utent aħħari, l-
ICT tippermetti l-fluss bidirezzjonali ta’ 
informazzjoni fil-grid; jistieden, għalhekk, 
lir-reġjuni jinkludu l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji differenti tal-ICT li huma 
interoperabbli u kummerċjalment attraenti 
għall-ħolqien ta’ sistema intelliġenti tal-
enerġija sabiex jiġi mmassimizzat l-
iffrankar ta’ enerġija fl-ippjanar reġjonali li 
jinvolvi grids intelliġenti;

10. Jenfasizza li s-settur tal-ICT għandu 
rwol kruċjali f’sistema intelliġenti ta’ 
enerġija, bħal fil-komunikazzjoni diġitali 
fil-ħin reali bejn l-elementi kollha tal-grid 
intelliġenti, sa mill-produzzjoni għal meta 
tiġi trasmessa lill-utent aħħari, l-ICT 
tippermetti l-fluss bidirezzjonali ta’ 
informazzjoni fil-grid; jistieden, għalhekk, 
lir-reġjuni jinkludu l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji differenti tal-ICT li huma 
interoperabbli u kummerċjalment attraenti 
għall-ħolqien ta’ sistema intelliġenti tal-
enerġija sabiex jiġi mmassimizzat l-
iffrankar ta’ enerġija fl-ippjanar reġjonali li 
jinvolvi grids intelliġenti;

Or. en

Emenda 31
Jan Březina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu 
miżuri biex tiżgura li l-apparati elettriċi 
(b’mod partikolari, magni tal-ħasil tal-
ħwejjeġ, magni tal-ħasil tal-platti, pompi 
li jarmu s-sħana u giżers, eċċ.) jistgħu 
jaħdmu b’mod awtomatiku flimkien mal-
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arloġġi intelliġenti billi jipprovdu lill-
konsumaturi tariffi ekonomikament 
favorevoli f’ħinijiet ta’ produzzjoni ta’ 
enerġija żejda (l-applikazzjoni tal-internet 
tal-oġġetti); 

Or. cs

Emenda 32
Vasilica Viorica Dăncilă
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jinkoraġġixxi bil-qawwa r-reġjuni 
kollha sabiex jinvestu f’sistemi intelliġenti 
ta’ enerġija bħala sors potenzjali għall-
impjiegi lokali u sostenibbli; jenfassiza li l-
industrija tal-kostruzzjoni hija waħda mill-
oqsma prinċipali fejn jinħolqu x-xogħlijiet 
mhux biss permezz ta’ investimenti diretti 
fil-grids intelliġenti tal-enerġija, imma 
wkoll permezz ta’ investimenti f’miżuri ta’ 
effiċjenza enerġetika u rinovazzjonijiet, 
pereżempju fis-settur tal-abitazzjoni;

12. Jinkoraġġixxi bil-qawwa r-reġjuni 
kollha sabiex jinvestu f’sistemi intelliġenti 
ta’ enerġija bħala sors potenzjali għall-
impjiegi lokali u sostenibbli; jenfassiza li l-
industrija tal-kostruzzjoni hija waħda mill-
oqsma prinċipali fejn jinħolqu x-xogħlijiet 
mhux biss permezz ta’ investimenti diretti 
fil-grids intelliġenti tal-enerġija, imma 
wkoll permezz ta’ investimenti f’miżuri ta’ 
effiċjenza enerġetika u rinovazzjonijiet, 
pereżempju fis-settur tal-abitazzjoni, u 
permezz tal-adattament ta’ dik l-industrija 
għal soluzzjonijiet teknoloġiċi ġodda 
għall-kostruzzjoni ta’ bini effiċjenti ħafna 
fl-enerġija;

Or. ro

Emenda 33
Elisabeth Schroedter
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jinkoraġġixxi bil-qawwa r-reġjuni 
kollha sabiex jinvestu f’sistemi intelliġenti 
ta’ enerġija bħala sors potenzjali għall-
impjiegi lokali u sostenibbli; jenfassiza li l-
industrija tal-kostruzzjoni hija waħda mill-
oqsma prinċipali fejn jinħolqu x-xogħlijiet 
mhux biss permezz ta’ investimenti diretti 
fil-grids intelliġenti tal-enerġija, imma 

12. Jinkoraġġixxi bil-qawwa r-reġjuni u l-
awtoritajiet lokali kollha sabiex jinvestu 
f’sistemi intelliġenti ta’ enerġija bħala sors 
potenzjali għall-impjiegi lokali u 
sostenibbli; jenfassiza li l-industrija tal-
kostruzzjoni hija waħda mill-oqsma 
prinċipali fejn jinħolqu x-xogħlijiet mhux 
biss permezz ta’ investimenti diretti fil-
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wkoll permezz ta’ investimenti f’miżuri ta’ 
effiċjenza enerġetika u rinovazzjonijiet, 
pereżempju fis-settur tal-abitazzjoni;

grids intelliġenti tal-enerġija, imma wkoll 
permezz ta’ investimenti f’miżuri ta’ 
effiċjenza enerġetika u rinovazzjonijiet, 
pereżempju fis-settur tal-abitazzjoni;

Or. en

Emenda 34
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jinkoraġġixxi bil-qawwa r-reġjuni 
kollha sabiex jinvestu f’sistemi intelliġenti 
ta’ enerġija bħala sors potenzjali għall-
impjiegi lokali u sostenibbli; jenfassiza li l-
industrija tal-kostruzzjoni hija waħda mill-
oqsma prinċipali fejn jinħolqu x-xogħlijiet 
mhux biss permezz ta’ investimenti diretti 
fil-grids intelliġenti tal-enerġija, imma 
wkoll permezz ta’ investimenti f’miżuri ta’ 
effiċjenza enerġetika u rinovazzjonijiet, 
pereżempju fis-settur tal-abitazzjoni;

12. Jinkoraġġixxi bil-qawwa r-reġjuni 
kollha sabiex jinvestu f’sistemi intelliġenti 
ta’ enerġija bħala sors potenzjali għall-
impjiegi lokali ekoloġiċi u sostenibbli; 
jenfassiza li l-industrija tal-kostruzzjoni 
hija waħda mill-oqsma prinċipali fejn 
jinħolqu x-xogħlijiet mhux biss permezz 
ta’ investimenti diretti fil-grids intelliġenti 
tal-enerġija, imma wkoll billi tingħata 
spinta lill-iżvilupp tat-teknoloġija tal-UE, 
l-innovazzjoni u l-kompetittività tal-SMEs 
u permezz ta’ investimenti f’miżuri ta’ 
effiċjenza enerġetika u rinovazzjonijiet, 
pereżempju fis-settur tal-abitazzjoni;

Or. en

Emenda 35
Oldřich Vlasák
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jinkoraġġixxi bil-qawwa r-reġjuni 
kollha sabiex jinvestu f’sistemi intelliġenti 
ta’ enerġija bħala sors potenzjali għall-
impjiegi lokali u sostenibbli; jenfassiza li l-
industrija tal-kostruzzjoni hija waħda mill-
oqsma prinċipali fejn jinħolqu x-xogħlijiet 
mhux biss permezz ta’ investimenti diretti 
fil-grids intelliġenti tal-enerġija, imma 
wkoll permezz ta’ investimenti f’miżuri ta’ 
effiċjenza enerġetika u rinovazzjonijiet, 

12. Jinkoraġġixxi lir-reġjuni sabiex
jikkunsidraw investiment f’sistemi 
intelliġenti ta’ enerġija bħala sors 
potenzjali għall-impjiegi lokali u 
sostenibbli; jenfassiza li l-industrija tal-
kostruzzjoni hija waħda mill-oqsma 
prinċipali fejn jinħolqu x-xogħlijiet mhux 
biss permezz ta’ investimenti diretti fil-
grids intelliġenti tal-enerġija, imma wkoll 
permezz ta’ investimenti f’miżuri ta’ 
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pereżempju fis-settur tal-abitazzjoni; effiċjenza enerġetika u rinovazzjonijiet, 
pereżempju fis-settur tal-abitazzjoni;

Or. en

Emenda 36
Karin Kadenbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jistieden lill-Istati Membri u r-
reġjuni, biex jappoġġjaw inizjattivi ta’ 
taħriġ fuq livell akkademiku u tekniku fil-
qasam tal-enerġiji rinnovabbli, 
pereżempju permezz tal-introduzzjoni ta’ 
korsijiet ta’ studji dwar it-teknoloġiji 
ambjentali kif ukoll il-ħolqien ta’ 
apprendistati ġodda (pereżempju 
installaturi ta’ sistemi solari (solarteurs));    

Or. de

Emenda 37
Markus Pieper
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jinnota li fl-2009 il-Kummissjoni 
kkalkulat li madwar 2.8 miljun impjieg se 
jinħolqu permezz tal-kisba tal-miri ta’ 
enerġija rinnovabbli tagħha tal-2020, 
flimkien mal-ħolqien tal-valur miżjud 
totali ta’ madwar 1.1 % tal-PDG sal-2030; 
jinnota li l-Kunsill Ewropew għall-
Enerġija Rinnovabbli jistma li kieku fl-
2030 45 % tal-enerġija kellu jiġi minn 
sorsi rinnovabbli jistgħu jinħolqu 4.4 
miljun impjieg, u li kieku s-sistema tal-
enerġija tal-Ewropa kellha tkun 100 % 
rinnovabbli sal-2050, is-settur jimpjega 
6.1 miljun persuna;

imħassar

Or. de
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Emenda 38
Jan Olbrycht
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jinnota li fl-2009 il-Kummissjoni 
kkalkulat li madwar 2.8 miljun impjieg se 
jinħolqu permezz tal-kisba tal-miri ta’ 
enerġija rinnovabbli tagħha tal-2020, 
flimkien mal-ħolqien tal-valur miżjud 
totali ta’ madwar 1.1 % tal-PDG sal-2030; 
jinnota li l-Kunsill Ewropew għall-
Enerġija Rinnovabbli jistma li kieku fl-
2030 45 % tal-enerġija kellu jiġi minn 
sorsi rinnovabbli jistgħu jinħolqu 4.4 
miljun impjieg, u li kieku s-sistema tal-
enerġija tal-Ewropa kellha tkun 100 % 
rinnovabbli sal-2050, is-settur jimpjega 
6.1 miljun persuna;

imħassar

Or. pl

Emenda 39
Jan Březina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jinnota li fl-2009 il-Kummissjoni 
kkalkulat li madwar 2.8 miljun impjieg se 
jinħolqu permezz tal-kisba tal-miri ta’ 
enerġija rinnovabbli tagħha tal-2020, 
flimkien mal-ħolqien tal-valur miżjud 
totali ta’ madwar 1.1 % tal-PDG sal-2030; 
jinnota li l-Kunsill Ewropew għall-
Enerġija Rinnovabbli jistma li kieku fl-
2030 45 % tal-enerġija kellu jiġi minn 
sorsi rinnovabbli jistgħu jinħolqu 
4.4 miljun impjieg, u li kieku s-sistema 
tal-enerġija tal-Ewropa kellha tkun 100 % 
rinnovabbli sal-2050, is-settur jimpjega 
6.1 miljun persuna;

13. Jinnota li fl-2009 il-Kummissjoni 
kkalkulat li madwar 2.8 miljun impjieg se 
jinħolqu permezz tal-kisba tal-miri ta’ 
enerġija rinnovabbli tagħha tal-2020, 
flimkien mal-ħolqien tal-valur miżjud 
totali ta’ madwar 1.1 % tal-PDG sal-2030;

Or. en



AM\1011520MT.doc 23/36 PE524.656v01-00

MT

Emenda 40
Markus Pieper
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lir-reġjuni kollha jinvestu fil-
ħiliet u t-taħriġ għal dawn l-impjiegi l-
ġodda, filwaqt li jqisu li numru sinifikanti 
ta’ impjiegi lokali ġodda jistgħu jinħolqu 
wkoll fis-servizzi tal-ICT, is-settur tat-
trasport u setturi li jfornu tagħmir 
intelliġenti u servizzi, pereżempju għal 
installazzjonijiet ġodda;

14. Jistieden lir-reġjuni kollha jqisu li 
numru sinifikanti ta’ impjiegi lokali ġodda 
jistgħu jinħolqu wkoll fis-servizzi tal-ICT, 
is-settur tat-trasport u setturi li jfornu 
tagħmir intelliġenti u servizzi, pereżempju 
għal installazzjonijiet ġodda;

Or. de

Emenda 41
Vasilica Viorica Dăncilă
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lir-reġjuni kollha jinvestu fil-
ħiliet u t-taħriġ għal dawn l-impjiegi l-
ġodda, filwaqt li jqisu li numru sinifikanti 
ta’ impjiegi lokali ġodda jistgħu jinħolqu 
wkoll fis-servizzi tal-ICT, is-settur tat-
trasport u setturi li jfornu tagħmir 
intelliġenti u servizzi, pereżempju għal 
installazzjonijiet ġodda;

14. Jistieden lir-reġjuni kollha jinvestu fil-
ħiliet u t-taħriġ għal dawn l-impjiegi l-
ġodda, filwaqt li jqisu li numru sinifikanti 
ta’ impjiegi lokali ġodda jistgħu jinħolqu 
wkoll fis-servizzi tal-ICT, is-settur tat-
trasport u setturi li jfornu tagħmir 
intelliġenti u servizzi, pereżempju għal 
installazzjonijiet ġodda, u għalhekk biex 
jevitaw kull skarsezza ta’ xogħol 
speċjalizzat u jippermettu l-adattment 
għall-ħtiġijiet li jinħolqu mill-emerġenza 
ta’ professjonijiet ġodda fl-oqsma 
rispettivi;

Or. ro

Emenda 42
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lir-reġjuni kollha jinvestu fil-
ħiliet u t-taħriġ għal dawn l-impjiegi l-
ġodda, filwaqt li jqisu li numru sinifikanti 
ta’ impjiegi lokali ġodda jistgħu jinħolqu 
wkoll fis-servizzi tal-ICT, is-settur tat-
trasport u setturi li jfornu tagħmir 
intelliġenti u servizzi, pereżempju għal 
installazzjonijiet ġodda;

14. Jistieden lir-reġjuni kollha jinvestu fil-
ħiliet u t-taħriġ għal dawn l-impjiegi l-
ġodda, filwaqt li jqisu li numru sinifikanti 
ta’ impjiegi lokali ġodda jistgħu jinħolqu 
wkoll fis-servizzi tal-ICT, is-settur tat-
trasport u setturi li jfornu tagħmir 
intelliġenti, infrastruttura intelliġenti u 
servizzi, pereżempju għal installazzjonijiet 
ġodda;

Or. en

Emenda 43
Oldřich Vlasák
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lir-reġjuni kollha jinvestu fil-
ħiliet u t-taħriġ għal dawn l-impjiegi l-
ġodda, filwaqt li jqisu li numru sinifikanti 
ta’ impjiegi lokali ġodda jistgħu jinħolqu 
wkoll fis-servizzi tal-ICT, is-settur tat-
trasport u setturi li jfornu tagħmir 
intelliġenti u servizzi, pereżempju għal 
installazzjonijiet ġodda;

14. Jistieden lir-reġjuni jikkunsidraw 
investimenti fil-ħiliet u t-taħriġ għal dawn 
l-impjiegi l-ġodda, filwaqt li jqisu li numru 
sinifikanti ta’ impjiegi lokali ġodda jistgħu 
jinħolqu wkoll fis-servizzi tal-ICT, is-settur 
tat-trasport u setturi li jfornu tagħmir 
intelliġenti u servizzi, pereżempju għal 
installazzjonijiet ġodda;

Or. en

Emenda 44
Elisabeth Schroedter
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jenfasizza li r-reġjuni li 
jimplimentaw b’suċċess sistema 
intelliġenti tal-enerġija jistgħu jattiraw 
aktar impjiegi għar-reġjun fil-forma ta’ 
taħriġ speċjalizzat billi jwaqqfu 
universitajiet tekniċi u kulleġġi esperti 
f’dan il-qasam; jistieden lir-reġjuni 
jikkooperaw fuq speċjalizzazzjoni 
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intelliġenti u jilqa’ skemi fejn l-għarfien 
jinqasam bejn ir-reġjuni u b’mod 
transkonfinali;

Or. en

Emenda 45
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jenfasizza li l-investiment pubbliku fis-
sistemi intelliġenti tal-enerġija, inkluż 
permezz tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ 
Investiment (ESIF), jista’ jrawwem 
opportunitajiet ta’ impjieg lokali u 
sostenibbli u benefiċċji lokali fit-tul għar-
reġjuni, u jista’ jintuża ugwalment bħala 
strument biex jingħelbu l-isfidi ekonomiċi,
speċjalment fir-reġjuni fil-pajjiżi milquta 
mill-kriżi;

15. Jenfasizza li l-investiment pubbliku fis-
sistemi intelliġenti tal-enerġija, inkluż 
permezz tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ 
Investiment (ESIF), jista’ jrawwem 
opportunitajiet ta’ impjieg lokali u 
sostenibbli, joħloq effetti ta’ sinerġija u
effetti konsegwenzali fuq l-impjiegi u
benefiċċji lokali fit-tul għar-reġjuni fi sferi 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali, u jista’ 
jintuża ugwalment bħala strument biex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, speċjalment
fir-reġjuni fil-pajjiżi milquta mill-kriżi;

Or. en

Emenda 46
Nikos Chrysogelos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jistieden lill-Kummissjoni tikkoopera 
mal-Istati Membri fil-miżuri ta’ 
aġġustament fiskali primarjament 
permezz ta’ pjanijiet innovattivi soċjali u 
ekoloġiċi, bħal pereżempju dawk ibbażati 
fuq il-grids intelliġenti;

Or. en

Emenda 47
Inese Vaidere
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza li s-suċċess ta’ sistema 
intelliġenti tal-enerġija, hekk kif muri minn 
studji dwar l-aqwa prassi u eżempji 
ewlenin, spiss huwa dovut għal sjieda 
lokali minn ċittadini individwali, 
kooperattiva, komunità lokali jew 
kombinazzjoni ta’ dawn l-atturi; 
jirrikonoxxi li dawn is-sjieda jżidu l-
aċċettazzjoni tal-investimenti fl-elementi 
kollha tas-sistemi intelliġenti tal-enerġija;
jemmen li ċ-ċittadini għandhom ikunu 
involuti fl-istadji kollha ta’ żvilupp ta’ 
sistema intelliġenti tal-enerġija;

16. Jenfasizza li s-suċċess ta’ sistema 
intelliġenti tal-enerġija, hekk kif muri minn 
studji dwar l-aqwa prassi u eżempji 
ewlenin, spiss huwa dovut għal sjieda 
lokali minn ċittadini individwali, 
kooperattiva, komunità lokali jew 
kombinazzjoni ta’ dawn l-atturi; 
jirrikonoxxi li dawn is-sjieda jżidu l-
aċċettazzjoni tal-investimenti fl-elementi 
kollha tas-sistemi intelliġenti tal-enerġija;
jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom
jingħataw informazzjoni aħjar, kif ukoll 
inċentivi bħal mekkaniżmi dinamiċi tal-
ipprezzar u għodod xierqa tal-ICT sabiex
ikunu jistgħu jkunu involuti fl-istadji 
kollha ta’ żvilupp ta’ sistema intelliġenti 
tal-enerġija;

Or. en

Emenda 48
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza li s-suċċess ta’ sistema 
intelliġenti tal-enerġija, hekk kif muri minn 
studji dwar l-aqwa prassi u eżempji 
ewlenin, spiss huwa dovut għal sjieda 
lokali minn ċittadini individwali, 
kooperattiva, komunità lokali jew 
kombinazzjoni ta’ dawn l-atturi; 
jirrikonoxxi li dawn is-sjieda jżidu l-
aċċettazzjoni tal-investimenti fl-elementi 
kollha tas-sistemi intelliġenti tal-enerġija; 
jemmen li ċ-ċittadini għandhom ikunu 
involuti fl-istadji kollha ta’ żvilupp ta’ 
sistema intelliġenti tal-enerġija;

16. Jenfasizza li s-suċċess ta’ sistema 
intelliġenti tal-enerġija, hekk kif muri minn 
studji dwar l-aqwa prassi u eżempji 
ewlenin, spiss huwa dovut għal sjieda 
lokali minn ċittadini individwali, 
kooperattiva, komunità lokali jew 
kombinazzjoni ta’ dawn l-atturi; 
jirrikonoxxi li dawn is-sjieda jżidu l-
aċċettazzjoni tal-investimenti fl-elementi 
kollha tas-sistemi intelliġenti tal-enerġija; 
jemmen li ċ-ċittadini għandhom ikunu 
involuti fl-istadji kollha ta’ infrastruttura 
intelliġenti tal-enerġija, distribuzzjoni tal-
ippjanar tal-produzzjoni u l-enerġija u l-
grid u fl-istadji kollha ta’ żvilupp ta’ 
sistema intelliġenti tal-enerġija;

Or. en
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Emenda 49
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tneħħi l-
ostakoli għas-sjieda lokali fil-leġiżlazzjoni 
eżistenti tal-UE, partikolarment fir-regoli 
tal-għajnuna statali; jistieden lill-Istati 
Membri jappoġġjaw possibbiltajiet feed-in 
tal-enerġija lokali u l-qsim tal-enerġija 
lokali, mhux biss b’mod bidirezzjonali bejn 
il-grid u l-utent aħħari, iżda wkoll b’mod 
transkonfinali u bejn l-unitajiet tal-utent 
aħħari, b’hekk jiġu mħeġġa s-sjieda lokali 
tal-produzzjoni tal-enerġija u l-qsim tal-
enerġija prodotta lokalment;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tneħħi l-
ostakoli, l-isfidi regolatorji u legali għas-
sjieda lokali fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-
UE, partikolarment fir-regoli tal-għajnuna 
statali; jistieden lill-Istati Membri 
jappoġġjaw possibbiltajiet feed-in tal-
enerġija lokali u l-qsim tal-enerġija lokali, 
mhux biss b’mod bidirezzjonali bejn il-grid 
u l-utent aħħari, iżda wkoll b’mod 
transkonfinali u bejn l-unitajiet tal-utent 
aħħari, b’hekk jiġu mħeġġa s-sjieda lokali 
tal-produzzjoni tal-enerġija u l-qsim tal-
enerġija prodotta lokalment;

Or. en

Emenda 50
Markus Pieper
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jenfasizza li s-sistemi intelliġenti tal-
enerġija se jkunu operati b’ammonti kbar 
ta’ dejta personali u ħafna profili u se 
jkollhom riskju għoli ta’ ksur tas-sigurtà 
tad-dejta; jinnota tħassib speċifikament fir-
rigward tal-benefiċċji għall-konsumatur ta’ 
arloġġi intelliġenti u jitlob evalwazzjoni 
akbar ta’ dan il-qasam u aktar riċerka fil-
protezzjoni tad-dejta u l-privatezza tad-
dejta ta’ arloġġi intelliġenti; jenfasizza, 
għalhekk, li d-dejta personali għandha 
tkun protetta, mingħajr eċċezzjonijiet, 
sabiex tibqa’ protetta u sikura;

19. Jenfasizza li s-sistemi intelliġenti tal-
enerġija se jkunu operati b’ammonti kbar 
ta’ dejta personali u ħafna profili u se 
jkollhom riskju għoli ta’ ksur tas-sigurtà 
tad-dejta; jinnota tħassib speċifikament fir-
rigward tal-benefiċċji għall-konsumatur ta’ 
arloġġi intelliġenti u jitlob evalwazzjoni 
akbar ta’ dan il-qasam u aktar riċerka fil-
protezzjoni tad-dejta u l-privatezza tad-
dejta ta’ arloġġi intelliġenti;

(Kompetenza tar-REGI?)

Or. de
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Emenda 51
Inese Vaidere
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jenfasizza li s-sistemi intelliġenti tal-
enerġija se jkunu operati b’ammonti kbar 
ta’ dejta personali u ħafna profili u se 
jkollhom riskju għoli ta’ ksur tas-sigurtà 
tad-dejta; jinnota tħassib speċifikament fir-
rigward tal-benefiċċji għall-konsumatur ta’ 
arloġġi intelliġenti u jitlob evalwazzjoni 
akbar ta’ dan il-qasam u aktar riċerka fil-
protezzjoni tad-dejta u l-privatezza tad-
dejta ta’ arloġġi intelliġenti; jenfasizza, 
għalhekk, li d-dejta personali għandha tkun 
protetta, mingħajr eċċezzjonijiet, sabiex 
tibqa’ protetta u sikura;

19. Jenfasizza li s-sistemi intelliġenti tal-
enerġija se jkunu operati b’ammonti kbar 
ta’ dejta personali u ħafna profili u se 
jkollhom riskju għoli ta’ ksur tas-sigurtà 
tad-dejta; jinnota tħassib speċifikament fir-
rigward taċ-ċibersigurtà ta’ sistemi ta’ 
grids intelliġenti u tal-benefiċċji għall-
konsumatur ta’ arloġġi intelliġenti u jitlob 
evalwazzjoni akbar ta’ dan il-qasam u aktar 
riċerka fil-protezzjoni tad-dejta u l-
privatezza tad-dejta ta’ arloġġi intelliġenti; 
jenfasizza, għalhekk, li d-dejta personali 
għandha tkun protetta, mingħajr 
eċċezzjonijiet, sabiex tibqa’ protetta u 
sikura, u li ċ-ċibersigurtà għandha tiġi 
integrata fi strateġiji ta’ użu ta’ grids 
intelliġenti;

Or. en

Emenda 52
Karin Kadenbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jenfasizza li fir-rigward tal-ġbir tad-
dejta għal sistemi intelliġenti tal-enerġija 
għandhom ikunu mfassla standards biex 
ikun żgurat li tkun ikkomunikata biss 
dejta relevanti, li ma sseħħx 
komunikazzjoni ma’ partijiet terzi kif 
ukoll biex jinżamm id-dritt għall-klijenti 
tal-għarfien u t-tħassir tad-dejta miġbura; 

Or. de

Emenda 53
Markus Pieper
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li 
r-Regolament għall-Protezzjoni tad-Dejta 
jiġi msaħħaħ u adottat minnufih; jistieden 
lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida 
sodi għall-ġbir, il-minimizzazzjoni tad-
dejta, it-trasmissjoni tad-dejta u s-sigurtà 
tad-dejta f’sistema intelliġenti tal-
enerġija; jenfasizza li d-dejta personali 
għandha tiġi proċessata biss għall-għan 
speċifiku tal-provvista tal-enerġija u sal-
punt li huwa strettament meħtieġ u li d-
dejta personali ma għandhiex tintuża 
għall-ipprezzar diskriminatorju;

imħassar

(Kompetenza tar-REGI?)

Or. de

Emenda 54
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li 
r-Regolament għall-Protezzjoni tad-Dejta 
jiġi msaħħaħ u adottat minnufih; jistieden
lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida 
sodi għall-ġbir, il-minimizzazzjoni tad-
dejta, it-trasmissjoni tad-dejta u s-sigurtà 
tad-dejta f’sistema intelliġenti tal-enerġija; 
jenfasizza li d-dejta personali għandha tiġi 
proċessata biss għall-għan speċifiku tal-
provvista tal-enerġija u sal-punt li huwa 
strettament meħtieġ u li d-dejta personali 
ma għandhiex tintuża għall-ipprezzar 
diskriminatorju;

20. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw
informazzjoni disponibbli għall-
konsumatur u linji gwida ċari għat-
trażmissjoni tad-dejta u s-sigurtà tad-dejta 
u biex jiżguraw li r-Regolament għall-
Protezzjoni tad-Dejta jiġi msaħħaħ u 
adottat minnufih; jistieden lill-
Kummissjoni tiżviluppa linji gwida sodi 
għall-ġbir, il-minimizzazzjoni tad-dejta, it-
trasmissjoni tad-dejta u s-sigurtà tad-dejta 
f’sistema intelliġenti tal-enerġija; 
jenfasizza li d-dejta personali għandha tiġi 
proċessata biss għall-għan speċifiku tal-
provvista tal-enerġija u sal-punt li huwa 
strettament meħtieġ u li d-dejta personali 
ma għandhiex tintuża għall-ipprezzar 
diskriminatorju;
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Or. en

Emenda 55
Elisabeth Schroedter
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jenfasizza l-ħtieġa għal titjib fil-
protezzjoni tad-dejta u r-regolamentazzjoni 
tal-privatezza, u prattika meta jiġu installati 
s-sistemi ta’ arloġġi Smart; jenfasizza li l-
garanzija għall-protezzjoni tad-dejta u l-
privatezza tad-dejta għall-individwi kollha 
u d-djar konnessi mal-grid hija imperattiva 
għall-funzjonament u l-iskjerament ta’ 
grids intelliġenti; jenfasizza li d-dejta 
miġbura għandha tintuża biss biex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-elettriku; 
jistieden lill-Istati Membri jinfurzaw regoli 
għall-protezzjoni tad-dejta u jiddefendu d-
drittijiet tal-individwi f’dan il-qasam;

21. Jenfasizza l-ħtieġa għal titjib fil-
protezzjoni tad-dejta u r-regolamentazzjoni 
tal-privatezza, u prattika meta jiġu installati 
s-sistemi ta’ arloġġi intelliġenti; jenfasizza 
li l-garanzija għall-protezzjoni tad-dejta u 
l-privatezza tad-dejta għall-individwi 
kollha u d-djar konnessi mal-grid hija 
imperattiva għall-funzjonament u l-
iskjerament ta’ grids intelliġenti; jenfasizza 
li d-dejta miġbura għandha tintuża biss 
biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-
elettriku; jistieden lill-Istati Membri 
jinfurzaw regoli għall-protezzjoni tad-dejta 
u jiddefendu d-drittijiet tal-individwi f’dan 
il-qasam; jenfasizza li ċ-ċittadini 
għandhom iżommu s-sjieda tad-dejta 
tagħhom u għandu jkollhom kontroll sħiħ 
dwar lil min jingħata l-aċċess għal din id-
dejta;

Or. en

Emenda 56
Justina Vitkauskaite Bernard
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jenfasizza l-ħtieġa għal titjib fil-
protezzjoni tad-dejta u r-regolamentazzjoni 
tal-privatezza, u prattika meta jiġu installati 
s-sistemi ta’ arloġġi Smart; jenfasizza li l-
garanzija għall-protezzjoni tad-dejta u l-
privatezza tad-dejta għall-individwi kollha 
u d-djar konnessi mal-grid hija imperattiva 
għall-funzjonament u l-iskjerament ta’ 
grids intelliġenti; jenfasizza li d-dejta 
miġbura għandha tintuża biss biex tiġi 

21. Jenfasizza l-ħtieġa għal titjib fil-
protezzjoni tad-dejta u r-regolamentazzjoni 
tal-privatezza, u prattika meta jiġu installati 
s-sistemi ta’ arloġġi intelliġenti; jenfasizza 
li l-garanzija għall-protezzjoni tad-dejta u 
l-privatezza tad-dejta għall-individwi 
kollha u d-djar konnessi mal-grid hija 
imperattiva għall-funzjonament u l-
iskjerament ta’ grids intelliġenti; jenfasizza 
li d-dejta miġbura għandha tintuża biss 
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żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-elettriku; 
jistieden lill-Istati Membri jinfurzaw regoli 
għall-protezzjoni tad-dejta u jiddefendu d-
drittijiet tal-individwi f’dan il-qasam;

biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-
elettriku; jistieden lill-Istati Membri 
jinfurzaw regoli għall-protezzjoni tad-dejta
filwaqt li jżommu u jiżviluppaw sinerġiji 
fost in-netwerks tat-telekomunikazzjoni u 
tal-enerġija u jiddefendu d-drittijiet tal-
individwi f’dan il-qasam;

Or. en

Emenda 57
Markus Pieper
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiffukaw fuq ir-riċerka, l-iżvilupp 
u l-investiment ta’ għodda sofistikati tal-
anonimizzazzjoni, b’kont meħud tal-
importanza tal-anonimità tad-dejta 
personali sabiex tiżdied l-aċċettazzjoni 
pubblika ta’ sistemi intelliġenti tal-
enerġija;

imħassar

Or. de

Emenda 58
Jan Olbrycht
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jenfasizza li taħt ir-regolamenti ġodda 
tal-ESIF għall-perjodu 2014-2020, l-Istati 
Membri huma obbligati li jikkonċentraw ir-
riżorsi tal-ESIF fuq investimenti għal 
Ewropa intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiva; jilqa’ s-sehem minimu li 
għandu jkun stabbilit għar-reġjuni sabiex 
jikkonċentraw, skont il-livell ta’ żvilupp 
ekonomiku tagħhom, sa 20 % tar-riżorsi 
tal-FEŻR fuq il-produzzjoni u d-
distribuzzjoni tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika kif 
ukoll fuq il-grids intelliġenti fil-livell ta’ 

23. Jenfasizza li taħt ir-regolamenti ġodda 
tal-ESIF għall-perjodu 2014-2020, l-Istati 
Membri huma obbligati li jikkonċentraw ir-
riżorsi tal-ESIF fuq investimenti għal 
Ewropa intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiva; jilqa’ s-sehem minimu li 
għandu jkun stabbilit għar-reġjuni sabiex 
jikkonċentraw, skont il-livell ta’ żvilupp 
ekonomiku tagħhom, tal-anqas sa 20 % 
tar-riżorsi tal-FEŻR fuq il-produzzjoni u d-
distribuzzjoni tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika, il-
koġenerazzjoni tas-sħana u tal-enerġija, u 
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distribuzzjoni; jirrimarka li l-Fond ta’ 
Koeżjoni jippermetti wkoll għall-
investiment f’dan il-qasam u jistieden lill-
Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu ta’ din l-
opportunità ġdida;

strateġiji b’livell baxx ta’ karbonju, 
b’enfasi partikolari fuq iż-żoni urbani, kif 
ukoll minn fuq il-grids intelliġenti fil-livell 
ta’ distribuzzjoni; jirrimarka li l-Fond ta’ 
Koeżjoni jippermetti wkoll għall-
investiment f’dan il-qasam u jistieden lill-
Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu ta’ din l-
opportunità ġdida; jirrimarka, fir-rigward 
tal-investimenti mhux koperti mill-
konċentrazzjoni tematika obbligatorja, li 
l-FEŻR jista’ wkoll jintuża biex jappoġġja 
l-iżvilupp ta’ sistemi intelliġenti għad-
distribuzzjoni, il-ħżin u t-trażmissjoni tal-
enerġija u biex jintegra l-ġenerazzjoni ta’ 
enerġija mqassma minn riżorsi 
rinnovabbli;

Or. pl

Emenda 59
Oldřich Vlasák
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jenfasizza li taħt ir-regolamenti ġodda 
tal-ESIF għall-perjodu 2014-2020, l-Istati 
Membri huma obbligati li jikkonċentraw ir-
riżorsi tal-ESIF fuq investimenti għal 
Ewropa intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiva; jilqa’ s-sehem minimu li 
għandu jkun stabbilit għar-reġjuni sabiex 
jikkonċentraw, skont il-livell ta’ żvilupp 
ekonomiku tagħhom, sa 20 % tar-riżorsi 
tal-FEŻR fuq il-produzzjoni u d-
distribuzzjoni tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika kif 
ukoll fuq il-grids intelliġenti fil-livell ta’ 
distribuzzjoni; jirrimarka li l-Fond ta’ 
Koeżjoni jippermetti wkoll għall-
investiment f’dan il-qasam u jistieden lill-
Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu ta’ din l-
opportunità ġdida;

23. Jenfasizza li taħt ir-regolamenti ġodda 
tal-ESIF għall-perjodu 2014-2020, l-Istati 
Membri huma obbligati li jikkonċentraw ir-
riżorsi tal-ESIF fuq investimenti għal 
Ewropa intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiva; jinnota li s-sehem minimu se
jkun stabbilit għar-reġjuni sabiex 
jikkonċentraw, skont il-livell ta’ żvilupp 
ekonomiku tagħhom, sa 20 % tar-riżorsi 
tal-FEŻR għandu jkun iddedikat għall-
iffrankar tal-enerġija, l-effiċjenza 
enerġetika kif ukoll fuq il-grids intelliġenti 
fil-livell ta’ distribuzzjoni; jirrimarka li l-
Fond ta’ Koeżjoni jippermetti wkoll għall-
investiment f’dan il-qasam; jistieden lill-
Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu ta’ din l-
opportunità ġdida;

Or. en
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Emenda 60
Markus Pieper
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrakkomanda li l-appoġġ għall-grids 
intelliġenti fil-livell tad-distribuzzjoni ma 
jiġix inkluż fl-għajnuna statali; jenfasizza 
li l-iskjerament tal-grids intelliġenti u l-
enerġiji rinnovabbli m’għandux ikun 
affettwat b’mod negattiv mir-riforma li 
għadha kif ġiet proposta għall-għajnuna 
mill-istat dwar l-enerġija; jistieden lill-
Kummissjoni, f’dan il-kuntest, tastjeni 
milli tintroduċi sistema ta’ offerti 
teknoloġikament newtrali, peress li ħafna 
mill-proġetti deċentralizzati fuq skala 
żgħira se jiġu esklużi, u dan ixekkel l-
innovazzjoni u approċċi speċifiċi għar-
reġjuni;

imħassar

Or. de

Emenda 61
Francesca Barracciu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25a. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti 
prijorità lill-investimenti biex toħloq grids 
intelliġenti fiż-żoni ġeografikament l-
aktar żvantaġġati bħall-gżejjer, filwaqt li 
tqis l-ispejjeż żejda li dawn għandhom 
jiffaċċjaw għall-provvista tal-enerġija u 
tenfasizza kif il-ħolqien ta� grids 
intelliġenti huwa aktar faċli f�żoni aktar 
delimitati u anqas popolati;

Or. it

Emenda 62
Inese Vaidere
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jenfasizza li l-interoperabbiltà hija 
essenzjali għall-infrastruttura intelliġenti, 
peress li inċertezza regolatorja u standards 
differenti jdewmu l-firxa ta’ infrastruttura 
intelliġenti; għalhekk jitlob għal 
kooperazzjoni akbar bejn l-
organizzazzjonijiet differenti Ewropej għal 
standards tekniċi; jenfasizza li l-istandards 
miftuħa huma meħtieġa biex jgħinu l-
interoperabbiltà;

27. Jenfasizza li l-interoperabbiltà hija 
essenzjali għall-infrastruttura intelliġenti, 
peress li inċertezza regolatorja u standards 
differenti jdewmu l-firxa ta’ infrastruttura 
intelliġenti; għalhekk jitlob għal 
kooperazzjoni akbar bejn l-
organizzazzjonijiet differenti Ewropej għal 
standards tekniċi; jenfasizza li l-istandards 
miftuħa huma meħtieġa biex jgħinu l-
interoperabbiltà u biex jaċċelleraw l-
iżvilupp u l-iskjerament tat-teknoloġija;

Or. en

Emenda 63
Jan Březina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28a. Ifakkar li l-Parlament diġà adotta 
rapporti dwar ir-rwol tal-Politika ta’ 
Koeżjoni tal-UE u l-atturi tagħha fl-
implimentazzjoni tal-politika Ewropea 
ġdida għall-enerġija, u dwar l-
implimentazzjoni u l-impatt tal-miżuri ta’ 
effiċjenza enerġetika taħt il-Politika ta’ 
Koeżjoni, li jkopru bosta kwistjonijiet 
imqajma hawn fuq;

Or. en

Emenda 64
Lambert van Nistelrooij
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29a. Jiġbed l-attenzjoni għall-inizjattivi li 
l-EIT qiegħda tfittex fil-KKI 
InnoEnerġija għar-riċerka u l-iżvilupp 
fir-rigward tal-grids intelliġenti u t-taħriġ 
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tal-professjonisti f’dan is-settur;

Or. en

Emenda 65
Lambert van Nistelrooij
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29b. Jinnota l-importanza tal-
konċentrazzjoni tematika li timmira lejn 
il-bidla għal ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju kif segwita mill-
ESIF, li b’riżultat tagħha 20 % ta’ dan il-
finanzjament jiġi investit fit-tranżizzjoni 
tal-enerġija, b’aktar fokus fuq il-grids 
intelliġenti;

Or. en

Emenda 66
Lambert van Nistelrooij
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29c. Jenfasizza l-importanza ta’ inizjattivi 
bħall-Patt tas-Sindki li huwa l-moviment 
Ewropew mainstream li jinvolvi lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima. Huwa bbażat fuq 
impenn volontarju mill-firmatarji biex 
jilħqu u jaqbżu l-objettiv tal-UE ta’ 
tnaqqis ta’ CO2 b’20 % permezz ta’ aktar 
effiċjenza enerġetika u l-iżvilupp ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli, li japprovaw u 
jappoġġjaw l-isforzi magħmula mill-
awtoritajiet lokali fl-implimentazzjoni ta’ 
politiki ta’ enerġija sostenibbli; jenfasizza 
li l-gvernijiet lokali għandhom rwol 
kruċjali biex itaffu l-effetti tal-bidla fil-
klima, aktar u aktar meta wieħed iqis li 
80 % tal-konsum tal-enerġija u 
emissjonijiet tas-CO2 huwa assoċjat ma’ 
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attività urbana;

Or. en

Emenda 67
Lambert van Nistelrooij
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29d. Jenfasizza l-importanza ta’ reġjuni bi 
speċjalizzazzjoni intelliġenti fl-enerġija, 
bħall-Energy Valley fil-Pajjiżi l-Baxxi, 
fejn l-imsieħba pubbliċi u privati 
jingħaqdu fl-isforzi tagħhom biex 
jesploraw opportunitajiet ta’ tkabbir 
reġjonali fis-settur tal-enerġija;

Or. en


