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Emenda 1
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li l-miżuri li jiffrankaw l-
enerġija huma mod kost-effiċjenti biex 
tiżdied is-sigurtà tal-provvista u jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2; huwa mħasseb 
dwar il-livelli baxxi ta’ finanzjamenti mill-
ERDF għal miżuri ta’ effiċjenza fl-użu tal-
enerġija f'għadd ta’ Stati Membri; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija jagħmluha prijorità fil-
programmi operattivi tagħhom, u jitlob lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali 
biex jiżviluppaw modi biex jiffaċilitaw l-
użu ta’ fondi strutturali għal miżuri ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, fost l-oħrajn 
billi jiżguraw li jkun hemm titjib fil-fluss 
ta' informazzjoni għal-livell lokali jew bil-
ħolqien ta’ one-stop shops;

1. Jenfasizza li l-miżuri li jiffrankaw l-
enerġija huma mod kost-effiċjenti biex 
tiżdied is-sigurtà tal-provvista u jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2; huwa mħasseb 
dwar il-livelli baxxi ta’ finanzjamenti mill-
ERDF għal miżuri ta’ effiċjenza fl-użu tal-
enerġija f'għadd ta’ Stati Membri; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija jagħmluha prijorità orizzontali 
fil-programmi operattivi tagħhom, u jitlob 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
nazzjonali biex jiżviluppaw modi biex 
jiffaċilitaw l-użu ta’ fondi strutturali għal 
miżuri ta’ effiċjenza fl-użu tal-enerġija;

Or. en

Emenda 2
Seán Kelly

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li l-miżuri li jiffrankaw l-
enerġija huma mod kost-effiċjenti biex 
tiżdied is-sigurtà tal-provvista u jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2; huwa mħasseb 
dwar il-livelli baxxi ta’ finanzjamenti mill-
ERDF għal miżuri ta’ effiċjenza fl-użu tal-
enerġija f'għadd ta’ Stati Membri; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex l-effiċjenza fl-użu
tal-enerġija jagħmluha prijorità fil-

1. Jenfasizza li l-miżuri li jiffrankaw l-
enerġija huma mod kost-effiċjenti biex 
jagħtu spinta lill-kompetittività 
ekonomika, tiżdied is-sigurtà tal-provvista 
u jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2; huwa 
mħasseb dwar il-livelli baxxi ta’ 
finanzjamenti mill-ERDF għal miżuri ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija f'għadd ta’ 
Stati Membri; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
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programmi operattivi tagħhom, u jitlob lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali 
biex jiżviluppaw modi biex jiffaċilitaw l-
użu ta’ fondi strutturali għal miżuri ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, fost l-oħrajn 
billi jiżguraw li jkun hemm titjib fil-fluss 
ta' informazzjoni għal-livell lokali jew bil-
ħolqien ta’ one-stop shops;

biex l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija 
jagħmluha prijorità fil-programmi 
operattivi tagħhom, u jitlob lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali 
biex jiżviluppaw modi biex jiffaċilitaw l-
użu ta’ fondi strutturali għal miżuri ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, fost l-oħrajn 
billi jiżguraw li jkun hemm titjib fit-tixrid 
ta’ informazzjoni għal-livell lokali jew bil-
ħolqien ta’ one-stop shops;

Or. en

Emenda 3
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li l-miżuri li jiffrankaw l-
enerġija huma mod kost-effiċjenti biex 
tiżdied is-sigurtà tal-provvista u jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2; huwa mħasseb 
dwar il-livelli baxxi ta’ finanzjamenti mill-
ERDF għal miżuri ta’ effiċjenza fl-użu tal-
enerġija f'għadd ta’ Stati Membri; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija jagħmluha prijorità fil-
programmi operattivi tagħhom, u jitlob lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali 
biex jiżviluppaw modi biex jiffaċilitaw l-
użu ta’ fondi strutturali għal miżuri ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, fost l-oħrajn 
billi jiżguraw li jkun hemm titjib fil-fluss 
ta' informazzjoni għal-livell lokali jew bil-
ħolqien ta’ one-stop shops;

1. Jenfasizza li l-miżuri li jiffrankaw l-
enerġija huma mhux biss l-iktar mod kost-
effiċjenti biex tiżdied is-sigurtà tal-
provvista u jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-
CO2, iżda jistgħu joħolqu wkoll miljun 
impjieg mill-2020 u jnaqqsu l-faqar tal-
fjuwil b’mod konsiderevoli; huwa mħasseb 
dwar il-livelli baxxi ta’ finanzjamenti mill-
ERDF għal miżuri ta’ effiċjenza fl-użu tal-
enerġija f'għadd ta’ Stati Membri; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija jagħmluha prijorità fil-
programmi operattivi tagħhom, u jitlob lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali 
biex jiżviluppaw modi biex jiffaċilitaw l-
użu ta’ fondi strutturali għal miżuri ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, fost l-oħrajn 
billi jiżguraw li jkun hemm titjib fil-fluss 
ta' informazzjoni għal-livell reġjonali u 
lokali jew bil-ħolqien ta’ one-stop shops;

Or. en
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Emenda 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li l-miżuri li jiffrankaw l-
enerġija huma mod kost-effiċjenti biex 
tiżdied is-sigurtà tal-provvista u jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2; huwa mħasseb 
dwar il-livelli baxxi ta’ finanzjamenti mill-
ERDF għal miżuri ta’ effiċjenza fl-użu tal-
enerġija f'għadd ta’ Stati Membri; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija jagħmluha prijorità fil-
programmi operattivi tagħhom, u jitlob lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali
biex jiżviluppaw modi biex jiffaċilitaw l-
użu ta’ fondi strutturali għal miżuri ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, fost l-oħrajn 
billi jiżguraw li jkun hemm titjib fil-fluss 
ta' informazzjoni għal-livell lokali jew bil-
ħolqien ta’ one-stop shops;

1. Jenfasizza li l-miżuri li jiffrankaw l-
enerġija huma mod kost-effiċjenti biex 
tiżdied is-sigurtà tal-provvista u jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2; huwa mħasseb 
dwar il-livelli baxxi ta’ finanzjamenti mill-
ERDF għal miżuri ta’ effiċjenza fl-użu tal-
enerġija f'għadd ta’ Stati Membri; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija jagħmluha prijorità fil-
programmi operattivi tagħhom, u jitlob lill-
Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali biex jiżviluppaw modi biex 
jiffaċilitaw l-użu ta’ fondi strutturali għal 
miżuri ta’ effiċjenza fl-użu tal-enerġija, 
fost l-oħrajn billi jiżguraw li jkun hemm 
titjib fil-fluss ta' informazzjoni għal-livell 
lokali jew bil-ħolqien ta’ one-stop shops;

Or. en

Emenda 5
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li wieħed mill-akbar 
ostakli għall-iffrankar tal-enerġija fil-livell 
lokali u reġjonali huwa l-ħtieġa ta’ 
investimenti bil-quddiem; jinsab konvint li 
kull miżura meħuda fil-livell tal-UE 
għandha tqis l-implikazzjonijiet għall-
muniċipalitajiet u r-reġjuni, kif ukoll ir-
restrizzjonijiet baġitarji tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li wieħed mill-akbar
ostakli għall-iffrankar tal-enerġija fil-livell 
lokali u reġjonali huwa l-ħtieġa ta’ 
investimenti bil-quddiem; għalhekk l-UE 
għandha tistimula l-investimenti billi 
tippromwovahom finanzjament bil-fondi 
strutturali u s-sistema ta’ skema tal-UE 
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet 
(ETS).
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Or. en

Emenda 6
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li wieħed mill-akbar 
ostakli għall-iffrankar tal-enerġija fil-livell 
lokali u reġjonali huwa l-ħtieġa ta’ 
investimenti bil-quddiem; jinsab konvint li 
kull miżura meħuda fil-livell tal-UE 
għandha tqis l-implikazzjonijiet għall-
muniċipalitajiet u r-reġjuni, kif ukoll ir-
restrizzjonijiet baġitarji tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li wieħed mill-akbar 
ostakli għall-iffrankar tal-enerġija fil-livell 
lokali u reġjonali huwa l-ħtieġa ta’ 
investimenti bil-quddiem; jinsab konvint li 
kull miżura meħuda fil-livell tal-UE 
għandha tqis l-implikazzjonijiet għall-
muniċipalitajiet u r-reġjuni, kif ukoll ir-
restrizzjonijiet baġitarji tagħhom; 
jirrakkomanda, għalhekk, li 
rappreżentanti lokali u reġjonali jiġu 
kkonsultati meta jiġu stabbiliti linji gwida 
ta’ żvilupp fil-qasam tal-enerġija, u li l-
appoġġ finanzjarju jiġi pprovdut għal 
programmi fil-livell lokali u reġjonali 
għall-użu tar-riżorsi tal-enerġija eżistenti;

Or. ro

Emenda 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li wieħed mill-akbar 
ostakli għall-iffrankar tal-enerġija fil-livell 
lokali u reġjonali huwa l-ħtieġa ta’ 
investimenti bil-quddiem; jinsab konvint li 
kull miżura meħuda fil-livell tal-UE 
għandha tqis l-implikazzjonijiet għall-
muniċipalitajiet u r-reġjuni, kif ukoll ir-
restrizzjonijiet baġitarji tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li wieħed mill-akbar 
ostakli għall-iffrankar tal-enerġija fil-livell 
lokali u reġjonali huwa l-ħtieġa ta’ 
investimenti bil-quddiem; jinsab konvint li 
kull miżura meħuda fil-livell tal-UE 
għandha tqis l-implikazzjonijiet għall-
muniċipalitajiet u r-reġjuni, kif ukoll ir-
restrizzjonijiet baġitarji tagħhom; il-
programmi Ewropej innovattivi 
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finanzjarji speċifiċi għandhom jiġu 
żviluppati mill-Kummissjoni sabiex jiġu 
appoġġati l-awtoritajiet lokali u reġjonali;

Or. en

Emenda 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żviluppata 
għajnuna teknika u inġinerija finanzjarja 
fil-livell tal-awtorità lokali u reġjonali 
sabiex jiġu appoġġati l-personaġġi lokali 
fit-twaqqif ta’ proġetti – eż billi jiġu 
sfruttati l-faċilità ta’ għajnuna teknika 
ELENA tal-BEI u l-esperjenza tal-
ESCOS;

Or. fr

Emenda 9
Seán Kelly

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jinnota li jeżistu diversi ostakli fil-
livell lokali u reġjonali, b'mod partikolari 
fis-settur residenzjali, b’riżultat ta’ spejjeż 
finanzjarji u tal-perjodi twal ta' ħlas lura, 
inċentivi maqsuma għall-kerrejja u s-
sidien, jew negozjati kumplessi f’binjiet 
b'ħafna appartamenti; jappella għal 
soluzzjonijiet innovattivi biex jitneħħew 
dawn l-ostakli, bħal pjanijiet ta’ tiġdid 
distrettwali, inċentivi finanzjarji u 
assistenza teknika;

4. Jinnota li jeżistu diversi ostakli fil-
livell lokali u reġjonali, b'mod partikolari 
fis-settur residenzjali, b’riżultat ta’ spejjeż 
finanzjarji u tal-perjodi twal ta' ħlas lura, 
inċentivi maqsuma għall-kerrejja u s-
sidien, jew negozjati kumplessi f’binjiet 
b'ħafna appartamenti; jappella għal 
soluzzjonijiet innovattivi u kost-effiċjenti
biex jitneħħew dawn l-ostakli, bħal 
pjanijiet ta’ tiġdid distrettwali, inċentivi 
finanzjarji u assistenza teknika;
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Or. en

Emenda 10
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Iħeġġeġ li jintuża bis-sħiħ il-potenzjal 
ta’ impjiegi sostenibbli u ekoloġiċi tal-
effiċjenza fl-enerġija li żdiedet fl-
akkomodazzjoni u l-bini billi jinħolqu 
kundizzjonijiet ta’ qafas fuq terminu ta’ 
żmien twil għal impjiegi ekoloġiċi sabiex 
tiġi stimulata l-ekonomija lokali;

Or. en

Emenda 11
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Huwa favur approċċ għall-politika 
tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija li jkun deċentralizzat u fuq għadd 
ta’ livelli, inkluż il-Patt tas-Sindki u l-
Inizjattiva tas-Smart Cities; jenfasizza l-
importanza ta’ politika tal-enerġija tal-UE 
bbażata fuq approċċ “bottom-up” għall-
bliet u r-reġjuni bil-għan li tippromwovi 
investimenti li jkunu nodfa u effiċjenti mil-
lat ta’ enerġija; jenfasizza li l-allinjament 
tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-ġejjieni mal-
Istrateġija Ewropa 2020 jista’ jipprovdi 
mekkaniżmu fundamentali li jwassal għal 
tkabbir intelliġenti u sostenibbli fl-Istati 
Membri u fir-reġjuni.

5. Huwa favur approċċ għall-politika 
tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija li jkun deċentralizzat u fuq għadd 
ta’ livelli, inkluż il-Patt tas-Sindki u l-
Inizjattiva tas-Smart Cities; jenfasizza l-
importanza ta’ politika tal-enerġija tal-UE 
bbażata fuq approċċ “bottom-up” għall-
bliet u r-reġjuni bil-għan li tippromwovi 
investimenti li jkunu nodfa u effiċjenti mil-
lat ta’ enerġija; jenfasizza li l-allinjament 
tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-ġejjieni mal-
Istrateġija Ewropa 2020 jista’ jippromwovi 
l-iżvilupp lokali u reġjonali u jwassal għal 
tkabbir intelliġenti u sostenibbli fl-Istati 
Membri u fir-reġjuni.
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Or. en

Emenda 12
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Huwa favur approċċ għall-politika 
tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija li jkun deċentralizzat u fuq għadd 
ta’ livelli, inkluż il-Patt tas-Sindki u l-
Inizjattiva tas-Smart Cities; jenfasizza l-
importanza ta’ politika tal-enerġija tal-UE 
bbażata fuq approċċ “bottom-up” għall-
bliet u r-reġjuni bil-għan li tippromwovi 
investimenti li jkunu nodfa u effiċjenti mil-
lat ta’ enerġija; jenfasizza li l-allinjament 
tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-ġejjieni mal-
Istrateġija Ewropa 2020 jista’ jipprovdi 
mekkaniżmu fundamentali li jwassal għal 
tkabbir intelliġenti u sostenibbli fl-Istati 
Membri u fir-reġjuni.

5. Jenfasizza r-rwol ewlieni tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali fil-kisba tal-
għanijiet tal-iffrankar tal-enerġija u 
għalhekk jappoġġa approċċ għall-politika 
tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija li jkun deċentralizzat u fuq għadd 
ta’ livelli, inkluż il-Patt tas-Sindki u l-
Inizjattiva tas-Smart Cities jenfasizza l-
importanza ta’ politika tal-enerġija tal-UE 
bbażata fuq approċċ “bottom-up” għall-
bliet u r-reġjuni bil-għan li tippromwovi 
investimenti li jkunu nodfa u effiċjenti mil-
lat ta’ enerġija; jenfasizza li l-allinjament 
tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-ġejjieni mal-
Istrateġija Ewropa 2020 jista’ jipprovdi 
mekkaniżmu fundamentali li jwassal għal 
tkabbir intelliġenti u sostenibbli fl-Istati 
Membri u fir-reġjuni.

Or. en

Emenda 13
Seán Kelly

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Huwa favur approċċ għall-politika 
tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija li jkun deċentralizzat u fuq għadd 
ta’ livelli, inkluż il-Patt tas-Sindki u l-
Inizjattiva tas-Smart Cities; jenfasizza l-
importanza ta’ politika tal-enerġija tal-UE 

5. Huwa favur approċċ għall-politika 
tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija li jkun deċentralizzat u fuq għadd 
ta’ livelli, inkluż il-Patt tas-Sindki u l-
Inizjattiva tas-Smart Cities; jenfasizza l-
importanza ta’ politika tal-enerġija tal-UE 
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bbażata fuq approċċ “bottom-up” għall-
bliet u r-reġjuni bil-għan li tippromwovi 
investimenti li jkunu nodfa u effiċjenti mil-
lat ta’ enerġija; jenfasizza li l-allinjament 
tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-ġejjieni mal-
Istrateġija Ewropa 2020 jista’ jipprovdi 
mekkaniżmu fundamentali li jwassal għal 
tkabbir intelliġenti u sostenibbli fl-Istati 
Membri u fir-reġjuni.

bbażata fuq approċċ “bottom-up” għall-
bliet u r-reġjuni bil-għan li tippromwovi 
investimenti li jkunu nodfa u effiċjenti mil-
lat ta’ enerġija; jenfasizza li l-allinjament 
tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-ġejjieni mal-
Istrateġija Ewropa 2020 jista’ jipprovdi 
mekkaniżmu fundamentali li jwassal għal 
tkabbir intelliġenti, ekonomikament 
kompetittiv u sostenibbli fl-Istati Membri u 
fir-reġjuni.

Or. en

Emenda 14
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Huwa favur approċċ għall-politika 
tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija li jkun deċentralizzat u fuq għadd 
ta’ livelli, inkluż il-Patt tas-Sindki u l-
Inizjattiva tas-Smart Cities; jenfasizza l-
importanza ta’ politika tal-enerġija tal-UE 
bbażata fuq approċċ “bottom-up” għall-
bliet u r-reġjuni bil-għan li tippromwovi 
investimenti li jkunu nodfa u effiċjenti mil-
lat ta’ enerġija; jenfasizza li l-allinjament 
tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-ġejjieni mal-
Istrateġija Ewropa 2020 jista’ jipprovdi 
mekkaniżmu fundamentali li jwassal għal 
tkabbir intelliġenti u sostenibbli fl-Istati 
Membri u fir-reġjuni.

5. Huwa favur approċċ għall-politika 
tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija li jkun deċentralizzat u fuq għadd 
ta’ livelli, inkluż il-Patt tas-Sindki u l-
Inizjattiva tas-Smart Cities; jenfasizza l-
importanza ta’ politika tal-enerġija tal-UE 
bbażata fuq approċċ “bottom-up” għall-
bliet u r-reġjuni bil-għan li tippromwovi 
investimenti li jkunu nodfa u effiċjenti mil-
lat ta’ enerġija; jenfasizza li l-allinjament 
tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-ġejjieni mal-
Istrateġija Ewropa 2020 jista’ jipprovdi 
mekkaniżmu fundamentali li jwassal għal 
tkabbir intelliġenti u sostenibbli fl-Istati 
Membri, ir-reġjuni u l-bliet.

Or. en

Emenda 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Josserva li hemm differenzi 
konsiderevoli bejn ir-reġjuni Ewropej, li 
jwaqqfu miri ta’ effiċjenza fl-enerġija 
vinkolanti standard li partikolarment 
iqiegħdu lill-SMEs taħt piż mhux 
meħtieġ; jipproponi għalhekk il-
monitoraġġ kontinwu tal-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti 
u t-tnedija ta’ proċeduri ta’ ksur f’każijiet 
ta’ nuqqas ta’ konformità;

Or. en

Emenda 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5b. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tgħaqqad il-leġiżlazzjoni Ewropea 
eżistenti bħad-Direttiva dwar l-Eko-disinn 
u d-Direttiva dwar it-Tikketti tal-Enerġija 
minflok li testendiha, sabiex tiġi 
implimentata l-leġiżlazzjoni tal-UE bl-
iktar mod effiċjenti u biex isir użu tas-
sinerġiji, partikolarment għall-
konsumatur.

Or. en

Emenda 17
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jagħraf li s’issa l-politiki dwar l-
Effiċjenza fl-Enerġija ma indirizzawx 
biżżejjed, fir-rigward tat-tnaqqis tal-
konsum tal-enerġija l-fattur li s-soċjetà 
taċċetta b’mod favorevoli; jenfasizza li 
mhux biss l-imġiba tal-utenti hija kruċjali 
għas-suċċess tal-miżuri tal-effiċjenza fl-
enerġija iżda wkoll għandha tissaħħaħ il-
fiduċja tal-konsumatur; jitlob biex il-pjan 
ta’ azzjoni tal-ġejjieni dwar l-effiċjenza fl-
enerġija jipprovdi miżuri ta’ appoġġ 
addizzjonali biex is-soċjetà tħares lejha 
b'mod aktar favorevoli; jenfasizza r-rwol 
kruċjali li għandhom il-livelli reġjonali u 
lokali biex jintlaħaq kunsens.

Or. en

Emenda 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tintroduċi miżuri biex tiġġieled il-faqar 
tal-enerġija li, fl-Ewropa, jaffettwa l-ifqar 
djar, u biex b’mod attiv tappoġġa l-
implimentazzjoni u l-finanzjament tal-
effiċjenza fl-enerġija fid-djar.

Or. fr

Emenda 19
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jinnota li l-intrapriżi, permezz tal-
isforzi ta’ innovazzjoni tagħhom, 
għandhom rwol kruċjali fit-tfassil u l-
implimentazzjoni ta’ miżuri tal-iffrankar 
tal-enerġija; jispera li l-fondi strutturali 
ser iħeġġu lill-intrapriżi b’mod attiv biex 
jipparteċipaw fil-qasam tal-effiċjenza fl-
enerġija.

Or. fr


