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Emenda 1
Victor Boştinaru

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
innovazzjonijiet ġodda, u t-tkabbir 
sostenibbli fir-reġjuni tal-UE u, barra minn 
hekk, għandu joħloq l-impjiegi;

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
innovazzjonijiet ġodda, u t-tkabbir 
sostenibbli fir-reġjuni tal-UE; barra minn 
hekk, dan għandu jiżgura d-
diversifikazzjoni fil-provvista tal-enerġija 
u jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-
enerġija, filwaqt li joħloq impjiegi ġodda;

Or. en

Emenda 2
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
innovazzjonijiet ġodda, u t-tkabbir 
sostenibbli fir-reġjuni tal-UE u, barra minn 
hekk, għandu joħloq l-impjiegi;

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
innovazzjonijiet ġodda, u t-tkabbir 
sostenibbli fir-reġjuni tal-UE u, barra minn 
hekk, għandu jagħti spinta lill-
kompetittività u joħloq impjiegi 
sostenibbli;

Or. pt

Emenda 3
Justina Vitkauskaite
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
innovazzjonijiet ġodda, u t-tkabbir 
sostenibbli fir-reġjuni tal-UE u, barra minn 
hekk, għandu joħloq l-impjiegi;

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
innovazzjonijiet ġodda, u t-tkabbir 
sostenibbli fir-reġjuni tal-UE u, barra minn 
hekk, għandu joħloq l-impjiegi; barra 
minn hekk, dan għandu jnaqqas id-
dipendenza tal-Ewropa fuq l-enerġija 
konvenzjonali billi jiggarantixxi provvista 
tal-enerġija sigura, indipendenti, 
diversifikata u b’emissjonijiet baxxi għall-
Ewropa;

Or. en

Emenda 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
innovazzjonijiet ġodda, u t-tkabbir 
sostenibbli fir-reġjuni tal-UE u, barra minn 
hekk, għandu joħloq l-impjiegi;

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u f’sorsi oħra tal-enerġija 
b’emissjonijiet baxxi u l-isfruttament
tagħhom għandu jippromwovi l-iżvilupp 
ekonomiku, l-innovazzjonijiet ġodda, u t-
tkabbir sostenibbli fir-reġjuni tal-UE u, 
barra minn hekk, għandu joħloq l-impjiegi;

Or. en

Emenda 5
Mojca Kleva Kekuš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
innovazzjonijiet ġodda, u t-tkabbir 
sostenibbli fir-reġjuni tal-UE u, barra minn 
hekk, għandu joħloq l-impjiegi;

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
innovazzjonijiet ġodda, il-konverġenza 
soċjali tar-reġjuni u t-tkabbir sostenibbli 
fir-reġjuni tal-UE u, barra minn hekk, 
għandu joħloq l-impjiegi;

Or. en

Emenda 6
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
innovazzjonijiet ġodda, u t-tkabbir 
sostenibbli fir-reġjuni tal-UE u, barra minn 
hekk, għandu joħloq l-impjiegi;

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali, l-innovazzjonijiet ġodda, u t-
tkabbir sostenibbli fir-reġjuni tal-UE, 
għandu joħloq l-impjiegi, il-koeżjoni 
territorjali, it-tnaqqis fil-faqar enerġetiku
u, barra minn hekk, is-saħħa u l-benessri 
uman;

Or. fr

Emenda 7
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-

1. Iqis li l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-isfruttament tagħha għandu 
jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, l-
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innovazzjoni u t-tkabbir sostenibbli fir-
reġjuni tal-Unjoni Ewropea u joħloq l-
impjiegi;

innovazzjoni u t-teknoloġija, u t-tkabbir 
sostenibbli fir-reġjuni tal-Unjoni Ewropea 
u joħloq l-impjiegi; stabbli, partikolarment 
fl-intrapriżi zgħar u medji madwar l-
Unjoni, li jikkontribwixxu għall-iżvilupp u 
l-eliminazzjoni tas-sitwazzjonijiet speċifiċi 
ta’ vulnerabbiltà soċjali u ġeografika;

Or. es

Emenda 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 – inċiż 1 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

- Wara li kkunsidra r-rapport dwar ir-
rwol tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE fl-
implimentazzjoni tal-politika Ewropea l-
ġdida dwar l-enerġija;
(Din il-kunsiderazzjoni għandha tidħol 
qabel l-ewwel paragrafu.)

Or. en

Emenda 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jissottolinja li provvista tal-enerġija 
sigura, ekonomika u ambjentalment tajba 
soda hija essenzjali għall-kompetittività 
tar-reġjuni tagħna u tal-industrija 
Ewropea; ; jenfasizza għalhekk li r-
ristrutturar tas-sistema tal-provvista tal-
enerġija bi tkabbir tas-sehem tas-SER 
jeħtieġ li jkun kosteffiċjenti mingħajr ma 
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jaffettwa, fl-istess waqt, is-sigurtà tal-
provvista;

Or. en

Emenda 10
Younous Omarjee

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jinnota li fis-settur tal-enerġija 
rinnovabbli nħolqu madwar nofs miljun 
impjieg, filwaqt li żvilupp intensiv tas-
SER sal-2030 ikun jista’ jġib miegħu tliet 
miljun impjieg;

Or. fr

Emenda 11
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jistieden lill-Istati Membri jkomplu 
jappoġġjaw l-investiment fl-enerġija 
rinnovabbli u l-konverġenza tal-enerġija 
u jiddispjaċieh għat-tendenza ta’ rtirar ta’ 
inċentivi għall-enerġija rinnovabbli favur 
sorsi oħra ta’ enerġija inqas sostenibbli, 
ambjentali u soċjoekonomiċi; 

Or. es

Emenda 12
Lena Kolarska-Bobińska
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' l-fatt 
li l-politika ta’ koeżjoni u reġjonali 
komplew iżidu gradwalment l-użu tal-
enerġija rinnovabbli; jikkunsidra 
partikolarment importanti li l-għan tal-
politika tal-Kummissjoni jkun tali li 
jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’ 
finanzjament fil-perjodu li jmiss;

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' l-fatt 
li l-politika ta’ koeżjoni u reġjonali 
komplew iżidu gradwalment l-użu tal-
enerġija rinnovabbli; jikkunsidra 
partikolarment importanti li l-għan tal-
politika tal-Kummissjoni jkun tali li 
jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’ 
finanzjament fil-perjodu li jmiss f’bilanċ 
mal-bidla lejn perċentwal ikbar ta’ 
finanzjament li għandu jiġi mmirat lejn 
proġetti ta’ effiċjenza enerġetika;

Or. en

Emenda 13
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' l-fatt 
li l-politika ta’ koeżjoni u reġjonali 
komplew iżidu gradwalment l-użu tal-
enerġija rinnovabbli; jikkunsidra 
partikolarment importanti li l-għan tal-
politika tal-Kummissjoni jkun tali li 
jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’ 
finanzjament fil-perjodu li jmiss;

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' l-fatt 
li l-politika ta’ koeżjoni u reġjonali 
komplew iżidu gradwalment l-użu tal-
enerġija rinnovabbli; jikkunsidra 
partikolarment importanti li l-għan tal-
politika Ewropea jkun tali li jippermetti 
żieda ulterjuri fir-rata ta’ finanzjament fil-
perjodu li jmiss;

Or. en
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Emenda 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' l-fatt 
li l-politika ta’ koeżjoni u reġjonali 
komplew iżidu gradwalment l-użu tal-
enerġija rinnovabbli; jikkunsidra 
partikolarment importanti li l-għan tal-
politika tal-Kummissjoni jkun tali li 
jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’ 
finanzjament fil-perjodu li jmiss;

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala Ewropea, kif ukoll 
fil-qasam tas-servizzi tal-elettriku u tas-
servizzi tat-trasport tal-enerġija; jilqa' l-
fatt li l-politika ta’ koeżjoni u reġjonali 
komplew iżidu gradwalment l-użu tal-
enerġija rinnovabbli; jikkunsidra 
partikolarment importanti li l-għan tal-
politika tal-Kummissjoni jkun tali li 
jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’ 
finanzjament fil-perjodu li jmiss;

Or. ro

Emenda 15
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' l-fatt 
li l-politika ta’ koeżjoni u reġjonali 
komplew iżidu gradwalment l-użu tal-
enerġija rinnovabbli; jikkunsidra 
partikolarment importanti li l-għan tal-
politika tal-Kummissjoni jkun tali li 
jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’ 
finanzjament fil-perjodu li jmiss;

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' l-fatt 
li l-politika ta’ koeżjoni u reġjonali 
komplew iżidu gradwalment l-użu tal-
enerġija rinnovabbli bil-għan li s-SER 
jikkontribwixxu bis-sħiħ għall-miri tal-
politika tal-UE dwar l-enerġija u li l-
għanijiet tal-UE dwar l-enerġija jiġu 
implimentati fl-UE kollha; jikkunsidra 
partikolarment importanti li l-għan tal-
politika tal-Kummissjoni jkun tali li 
jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’ 
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finanzjament fil-perjodu li jmiss;

Or. en

Emenda 16
Younous Omarjee

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' l-fatt 
li l-politika ta’ koeżjoni u reġjonali 
komplew iżidu gradwalment l-użu tal-
enerġija rinnovabbli;  jikkunsidra 
partikolarment importanti li l-għan tal-
politika tal-Kummissjoni jkun tali li 
jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’ 
finanzjament fil-perjodu li jmiss;

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' l-fatt 
li l-politika ta’ koeżjoni u reġjonali 
komplew iżidu gradwalment l-użu tal-
enerġija rinnovabbli;  jikkunsidra 
partikolarment importanti li l-għan tal-
politika tal-Kummissjoni jkun tali li 
jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’ 
finanzjament fil-perjodu li jmiss;  
jikkunsidra neċessarja l-adozzjoni ta’ 
objettivi vinkolanti ambizzjużi fir-rigward 
tal-enerġija rinnovabbli li jmorru lil hinn 
mill-Orizzont 2020 sabiex jippromwovu t-
tranżizzjoni lejn użu aktar esklussiv ta’ 
enerġiji nodfa u rinnovabbli;

Or. fr

Emenda 17
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 

2. Jikkunsidra li l-politika reġjonali tal-UE 
għandha rwol ewlieni xi twettaq fil-
promozzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
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rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' 
b’sodisfazzjon il-fatt li l-politika ta’ 
koeżjoni u reġjonali komplew iżidu 
gradwalment l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jikkunsidra partikolarment importanti li l-
għan tal-politika tal-Kummissjoni jkun tali 
li jippermetti żieda ulterjuri fir-rata ta’
finanzjament fil-perjodu li jmiss;

rinnovabbli fuq skala Ewropea; jilqa' 
b’sodisfazzjon il-fatt li l-politika ta’ 
koeżjoni u reġjonali komplew iżidu 
gradwalment l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jikkunsidra partikolarment importanti li l-
għan tal-politika tal-Kummissjoni jkun tali 
li jippermetti żieda ulterjuri fir-rata tal-
Unjoni Ewropea li jkollha finanzjament
biżżejjed għall-perjodu li jmiss 2014-2020;

Or. es

Emenda 18
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Jikkunsidra li sabiex jittieħed vantaġġ 
sħiħ mill-benefiċċji offruti minn sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli, hemm bżonn ta’ 
kooperazzjoni mill-qrib fil-qasam tal-
infrastruttura tal-enerġija u ta’ 
finanzjament Ewropew addizzjonali għal 
teknoloġiji ġodda;

Or. ro

Emenda 19
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jikkunsidra li l-użu intelliġenti tal-
finanzjament Komunitarju għall-perjodu 
ta’ programmazzjoni li jmiss, 2014-2020, 
għandu jwassal għall-kisba tal-mira li 
jiżdied il-proporzjon ta’ sorsi ta’ enerġija 
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rinnovabbli għal 20% u, flimkien ma’ 
dan, tal-objettivi ta' sostenibbiltà u 
kompetittività fl-Unjoni Ewropea;

Or. ro

Emenda 20
Younous Omarjee

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Ifakkar li l-korpi lokali u reġjonali 
jistgħu jkollhom rwol ewlieni xi jwettqu 
fl-iżvilupp ta’ enerġija rinnovabbli u fit-
tranżizzjoni lejn soċjetà b’emissjonijiet 
baxxi ta’ karbonju;

Or. fr

Emenda 21
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jinnota li l-enerġiji rinnovabbli 
jirċievu appoġġ sinifikanti mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR); iqis, madankollu li l-ammont tal-
finanzjament tal-FEŻR f’kapaċitajiet tal-
enerġija ġodda huwa kemmxejn baxx, 
b’mod speċjali fl-appoġġ għall-
investimenti fil-grilja enerġetika; 
jenfasizza l-potenzjal tal-Fondi Strutturali 
biex jimmodernizzaw l-infrastruttura 
enerġetika attwali u jagħtu servizz lill-
infrastruttura Ewropea konnessa sew 
sabiex l-enerġiji rinnovabbli jiġu integrati 
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fis-suq Ewropew tal-enerġija;

Or. en

Emenda 22
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-investiment mwettaq bil-fondi 
tal-Qafas Strateġiku Komuni jista' jkun ta’ 
għajnuna qawwija biex tinstab soluzzjoni 
għall-isfidi tal-enerġija rinnovabbli; jiġbed 
l-attenzjoni ukoll għall-importanza tal-
investiment privat – li jkun l-ewwel u
qabel kollox Ewropew - u ta' strumenti 
finanzjarji innovattivi; Mingħajr ma jkun 
sottovalutat ir-rwol tal-Orizzont 2020, 
jindika ukoll li l-proġetti ta’ riċerka u 
żvilupp bl-appoġġ tal-Fondi Strutturali, 
speċjalment dawk implimentati fil-livell 
lokali, huma ewlenin għall-iżvilupp tas-
settur tal-enerġija rinnovabbli Ewropew u 
għar-reazzjonijiet għall-isfidi territorjali 
speċifiċi;

3. Iqis li huwa ż-żmien adattat sabiex isir 
il-każ favur u jiżdied l-investiment fis-
saħħa reġjonali tal-enerġiji rinnovabbli 
aktar milli tal-karburanti fossili, dan 
minkejja l-ispejjeż ogħla tal-bidu; iqis li l-
investiment mwettaq bil-fondi tal-Qafas 
Strateġiku Komuni jista' jkun ta’ għajnuna 
qawwija biex tinstab soluzzjoni għall-isfidi 
tal-enerġija rinnovabbli bil-promozzjoni 
tal-produzzjoni integrata tal-enerġija 
rinnovabbli permezz tal-ħolqien ta’ grilji 
tal-enerġija intelliġenti adattati għall-
enerġiji rinnovabbli, faċilitajiet tal-ħżin 
tal-enerġija, infrastruttura enerġetika 
intelliġenti fid-djar u l-impriżi u impjanti
ta’ koġenerazzjoni ta’ sħana u enerġija; 
mingħajr ma jkun sottovalutat ir-rwol tal-
Orizzont 2020, jindika ukoll li l-proġetti ta’ 
riċerka u żvilupp bl-appoġġ tal-Fondi 
Strutturali, speċjalment dawk implimentati 
fil-livell lokali, huma ewlenin għall-
iżvilupp tas-settur tal-enerġija rinnovabbli 
Ewropew u għar-reazzjonijiet għall-isfidi 
territorjali speċifiċi;

Or. en

Emenda 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-investiment mwettaq bil-fondi 
tal-Qafas Strateġiku Komuni jista' jkun ta’ 
għajnuna qawwija biex tinstab soluzzjoni 
għall-isfidi tal-enerġija rinnovabbli; jiġbed 
l-attenzjoni ukoll għall-importanza tal-
investiment privat – li jkun l-ewwel u
qabel kollox Ewropew - u ta' strumenti 
finanzjarji innovattivi; Mingħajr ma jkun 
sottovalutat ir-rwol tal-Orizzont 2020, 
jindika ukoll li l-proġetti ta’ riċerka u 
żvilupp bl-appoġġ tal-Fondi Strutturali, 
speċjalment dawk implimentati fil-livell 
lokali, huma ewlenin għall-iżvilupp tas-
settur tal-enerġija rinnovabbli Ewropew u 
għar-reazzjonijiet għall-isfidi territorjali 
speċifiċi;

3. Iqis li l-investiment mwettaq bil-fondi 
tal-Qafas Strateġiku Komuni jista' jkun ta’ 
għajnuna qawwija biex tinstab soluzzjoni 
għall-isfidi tal-enerġija rinnovabbli; jiġbed 
l-attenzjoni ukoll għall-importanza tal-
investiment privat u ta' strumenti 
finanzjarji innovattivi; mingħajr ma jkun 
sottovalutat ir-rwol tal-Orizzont 2020, 
jindika ukoll li l-proġetti ta’ riċerka u 
żvilupp bl-appoġġ tal-Fondi Strutturali, 
speċjalment dawk implimentati fil-livell 
lokali, huma ewlenin għall-iżvilupp tas-
settur tal-enerġija Ewropew, inkluż l-
enerġija rinnovabbli, u għar-reazzjonijiet 
għall-isfidi territorjali speċifiċi; jinnota li l-
awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom 
rwol ewlieni xi jwettqu fl-użu tal-
innovazzjonijiet l-iżjed meħtieġa fis-settur 
tal-enerġija jekk l-UE tixtieq tilħaq il-miri 
tagħha dwar l-enerġija rinnovabbli u l-
effiċjenza enerġetika u għandhom 
ikollhom opportunità reali biex 
jinfluwenzaw dawn il-miri;

Or. en

Emenda 24
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-investiment mwettaq bil-fondi 
tal-Qafas Strateġiku Komuni jista' jkun ta’ 
għajnuna qawwija biex tinstab soluzzjoni 
għall-isfidi tal-enerġija rinnovabbli; jiġbed 
l-attenzjoni ukoll għall-importanza tal-
investiment privat – li jkun l-ewwel u qabel 
kollox Ewropew - u ta' strumenti 
finanzjarji innovattivi; Mingħajr ma jkun 
sottovalutat ir-rwol tal-Orizzont 2020, 

3. Iqis li l-investiment mwettaq bil-fondi 
tal-Qafas Strateġiku Komuni jista' jkun ta’ 
għajnuna qawwija biex tinstab soluzzjoni 
għall-isfidi tal-enerġija rinnovabbli u 
sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
effiċjenza enerġetika tagħhom; jiġbed l-
attenzjoni ukoll għall-importanza tal-
investiment privat – li jkun l-ewwel u qabel 
kollox Ewropew - u ta' strumenti 
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jindika ukoll li l-proġetti ta’ riċerka u 
żvilupp bl-appoġġ tal-Fondi Strutturali, 
speċjalment dawk implimentati fil-livell 
lokali, huma ewlenin għall-iżvilupp tas-
settur tal-enerġija rinnovabbli Ewropew u 
għar-reazzjonijiet għall-isfidi territorjali 
speċifiċi;

finanzjarji innovattivi; mingħajr ma jkun 
sottovalutat ir-rwol tal-Orizzont 2020, 
jindika ukoll li l-proġetti ta’ riċerka u 
żvilupp bl-appoġġ tal-Fondi Strutturali, 
speċjalment dawk implimentati fil-livell 
lokali, huma ewlenin għall-iżvilupp tas-
settur tal-enerġija rinnovabbli Ewropew u 
għar-reazzjonijiet għall-isfidi territorjali 
speċifiċi;

Or. en

Emenda 25
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li l-investiment mwettaq bil-fondi 
tal-Qafas Strateġiku Komuni jista' jkun ta’ 
għajnuna qawwija biex tinstab soluzzjoni 
għall-isfidi tal-enerġija rinnovabbli; jiġbed 
l-attenzjoni ukoll għall-importanza tal-
investiment privat – li jkun l-ewwel u 
qabel kollox Ewropew – kif ukoll tal-
istrumenti finanzjarji innovattivi; 
jenfasizza wkoll li - mingħajr ma jkun 
sottovalutat ir-rwol tal-Orizzont 2020, 
jindika ukoll li l-proġetti ta’ riċerka u 
żvilupp bl-appoġġ tal-Fondi Strutturali, 
speċjalment dawk implimentati fil-livell 
lokali, huma ewlenin għall-iżvilupp tas-
settur tal-enerġija rinnovabbli Ewropew u 
għar-reazzjonijiet għall-isfidi territorjali 
speċifiċi;

3. Iqis li l-investiment mwettaq bil-fondi 
tal-Qafas Strateġiku Komuni jista' jkun ta’ 
għajnuna qawwija biex tinstab soluzzjoni 
għall-isfidi tal-enerġija rinnovabbli; jiġbed 
l-attenzjoni ukoll għall-importanza tal-
investimenti pubbliċi u privati – li jkun l-
ewwel u qabel kollox Ewropew – kif ukoll 
tal-istrumenti finanzjarji innovattivi; 
jenfasizza wkoll li - mingħajr ma jkun 
sottovalutat ir-rwol tal-Orizzont 2020, 
jindika ukoll li l-proġetti ta’ riċerka u 
żvilupp bl-appoġġ tal-Fondi Strutturali, 
speċjalment dawk implimentati fil-livell 
lokali, huma ewlenin għall-iżvilupp tas-
settur tal-enerġija rinnovabbli Ewropew u 
għar-reazzjonijiet għall-isfidi territorjali 
speċifiċi;

Or. es

Emenda 26
Luís Paulo Alves
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn tal-
promozzjoni ta’ azzjoni li tisfrutta l-
potenzjal tal-gżejjer fl-enerġija 
rinnovabbli, fejn id-dipendenza fuq il-
karburanti fossili taggrava ruħha 
minħabba d-distanza u l-iżolament 
ġeografiku, u minħabba dan għandu 
jitqies il-bżonn li jiġu inklużi strumenti 
fil-politika Ewropea dwar l-enerġija, li 
bihom ikun possibbli b'mod adegwat li 
jiġu indirizzati l-isfidi li jippreżentaw is-
sistemi iżolati tal-enerġija;

Or. pt

Emenda 27
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jindika r-rilevanza tal-grilji 
intelliġenti fil-ġejjieni – kif previst mill-
pjan tal-politika dwar l-enerġija tal-
Kummissjoni Ewropea – biex jitrattaw l-
iżbilanċ fl-enerġiji rinnovabbli disponibbli 
fl-UE u biex joħolqu suq tal-enerġija pan-
Ewropew li jkun kapaċi jwassal dawn l-
enerġiji fir-reġjuni kollha; 

Or. en

Emenda 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

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

3a. Billi l-produzzjoni attwali tal-enerġija 
rinnovabbli, tikkontradixxi b’mod 
predominanti l-kundizzjonijiet ġeografiċi 
tal-post u l-vantaġġi tal-ispejjeż u 
għalhekk, il-prezz tat-tibdil tal-enerġija 
Ewropea jsir ogħla bla bżonn;

Or. en

Emenda 29
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jemmen li sabiex tkun possibbli iktar 
integrazzjoni tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, hemm bżonn ta' ċertu 
adattamenti tal-infrastruttura tal-enerġija 
Ewropea kemm fuq livell ta’ trażmissjoni 
kif ukoll ta’ distribuzzjoni; jirrakkomanda 
li l-iskedar fil-ġejjieni tal-investiment fl-
infrastruttura, kemm minn sorsi 
nazzjonali kif ukoll dawk Komunitarji, 
iqis ix-xenarju fit-tul u jkopri r-riżultati 
stmati u l-bżonnijiet addizzjonali fil-
qasam tal-iżvilupp tekniku tal-
infrastruttura għal sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli; 

Or. ro

Emenda 30
Victor Boştinaru

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

3a. Jenfasizza li l-investimenti fil-qasam 
tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli huma 
essenzjali biex jippermettu li l-prezz 
tagħhom isir iżjed kompetittiv u 
paragunabbli mas-sorsi tradizzjonali tal-
enerġija;

Or. en

Emenda 31
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jindika l-ħtieġa li jinħolqu inċentivi, 
simplifikazzjoni tal-istrateġiji ta’ 
finanzjament u tnaqqis fl-ispejjeż tat-
tranżazzjoni għall-benefiċjarju tal-fondi; 
jenfasizza li l-partijiet interessati reġjonali 
u nazzjonali għandhom jiġu inkoraġġiti 
jinvestu iżjed fl-enerġiji rinnovabbli u li l-
kundizzjonijiet tas-suq u l-oqfsa 
regolatorji għandhom ikunu inqas 
kumplessi; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 
Ewropea, lill-Istati Membri u lir-
regolaturi jintensifikaw l-isforzi tagħom 
sabiex ineħħu dawn l-ostakoli;

Or. en

Emenda 32
Victor Boştinaru

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Iqis li huwa essenzjali li l-investimenti 
fis-sorsi tal-enerġija rinnovabbli jkunu 
kkumplimentati minn investimenti 
f’netwerk tad-distribuzzjoni intelliġenti u 
interkonness, inkluż il-grilji intelliġenti;

Or. en

Emenda 33
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jindika li żieda fil-produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli se toħloq sfidi għal 
funzjonalità tal-infrastruttura tal-enerġija 
eżistenti; jindika l-importanza kemm tal-
finanzjament pubbliku u ta' dak privat fir-
rigward tal-investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija; jemmen li, pereżempju, il-
programm ta’ għajnuna ELENA għandu 
jappoġġja l-proġetti ta’ investiment fl-
enerġija rinnovabbli fuq skala kbira sabiex 
dawn ikollhom effett aktar utli u biex l-
Enerġija Intelliġenti - il-programm 
Ewropa, ikun jista' jintuża biex titrawwen
l-aċċettazzjoni tal-enerġija rinnovabbli;

4. Jindika li żieda fil-produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli se toħloq sfidi għall-
funzjonalità tal-infrastruttura tal-enerġija 
eżistenti; jindika l-importanza kemm tal-
finanzjament pubbliku u ta' dak privat fir-
rigward tal-investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija; jemmen li, pereżempju, il-
programm ta’ għajnuna ELENA għandu 
jappoġġja l-proġetti ta’ investiment fl-
enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira u 
diċentralizzati sabiex dawn ikollhom effett 
aktar utli u biex l-Enerġija Intelliġenti - il-
programm Ewropa, ikun jista' jintuża biex
jitrawwem proġett konġunt dwar l-
enerġija rinnovabbli bejn il-komunitajiet 
żgħar rurali;

Or. en

Emenda 34
Joachim Zeller

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jindika li żieda fil-produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli se toħloq sfidi għal 
funzjonalità tal-infrastruttura tal-enerġija 
eżistenti; jindika l-importanza kemm tal-
finanzjament pubbliku u ta' dak privat fir-
rigward tal-investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija; jemmen li, pereżempju, il-
programm ta’ għajnuna ELENA għandu 
jappoġġja l-proġetti ta’ investiment fl-
enerġija rinnovabbli fuq skala kbira sabiex 
dawn ikollhom effett aktar utli u biex l-
Enerġija Intelliġenti - il-programm 
Ewropa, ikun jista' jintuża biex titrawwen
l-aċċettazzjoni tal-enerġija rinnovabbli;

4. Jindika li żieda fil-produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli se toħloq sfidi għall-
funzjonalità tal-infrastruttura tal-enerġija 
eżistenti; jindika l-importanza kemm tal-
finanzjament pubbliku u ta’ dak privat fir-
rigward tal-investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija; jitlob li jsir progress kemm fil-
bini kif ukoll fit-tisħiħ tas-suq intern 
Ewropew għall-enerġija; jemmen li, 
pereżempju, il-programm ta’ għajnuna 
ELENA għandu jappoġġja l-proġetti ta’ 
investiment fl-enerġija rinnovabbli fuq 
skala kbira sabiex dawn ikollhom effett 
aktar utli u biex l-Enerġija Intelliġenti - il-
programm Ewropa, ikun jista' jintuża biex
titrawwem l-aċċettazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli;

Or. de

Emenda 35
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jindika li żieda fil-produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli se toħloq sfidi għal 
funzjonalità tal-infrastruttura tal-enerġija 
eżistenti; jindika l-importanza kemm tal-
finanzjament pubbliku u ta' dak privat fir-
rigward tal-investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija; jemmen li, pereżempju, il-
programm ta’ għajnuna ELENA għandu 
jappoġġja l-proġetti ta’ investiment fl-
enerġija rinnovabbli fuq skala kbira sabiex 
dawn ikollhom effett aktar utli u biex l-
Enerġija Intelliġenti - il-programm 
Ewropa, ikun jista' jintuża biex titrawwen
l-aċċettazzjoni tal-enerġija rinnovabbli;

4. Jindika li żieda fil-produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli se toħloq sfidi għall-
funzjonalità tal-infrastruttura tal-enerġija 
eżistenti; jindika l-importanza kemm tal-
finanzjament pubbliku u ta' dak privat fir-
rigward tal-investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija, b’mod partikolari għall-
modernizzazzjoni tal-infrastruttura; 
jemmen li, pereżempju, il-programm ta’ 
għajnuna ELENA għandu jappoġġja l-
proġetti ta’ investiment fl-enerġija 
rinnovabbli fuq skala kbira sabiex dawn 
ikollhom effett aktar utli u biex l-Enerġija 
Intelliġenti - il-programm Ewropa, ikun 
jista' jintuża biex titrawwem l-aċċettazzjoni 
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tal-enerġija rinnovabbli;

Or. en

Emenda 36
Mojca Kleva Kekuš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jindika li żieda fil-produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli se toħloq sfidi għal 
funzjonalità tal-infrastruttura tal-enerġija 
eżistenti; jindika l-importanza kemm tal-
finanzjament pubbliku u ta' dak privat fir-
rigward tal-investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija; jemmen li, pereżempju, il-
programm ta’ għajnuna ELENA għandu 
jappoġġja l-proġetti ta’ investiment fl-
enerġija rinnovabbli fuq skala kbira sabiex 
dawn ikollhom effett aktar utli u biex l-
Enerġija Intelliġenti - il-programm 
Ewropa, ikun jista' jintuża biex titrawwen
l-aċċettazzjoni tal-enerġija rinnovabbli;

4. Jenfasizza li l-użu tat-teknoloġiji tal-
enerġija rinnovabbli għandu jiġi 
ottimizzat abbażi tad-disponibbiltà tar-
riżorsi rinnovabbli fir-reġjun; jindika li 
żieda fil-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli se toħloq sfidi għall-
funzjonalità tal-infrastruttura tal-enerġija 
eżistenti hekk kif is-sorsi spiss ikunu 
jinsabu mbiegħda u għalhekk ikunu 
jeħtieġu xogħol kbir ta’ żvilupp fuq il-linji 
tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni; 
jindika l-importanza kemm tal-
finanzjament pubbliku u ta' dak privat fir-
rigward tal-investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija; jemmen li, pereżempju, il-
programm ta’ għajnuna ELENA għandu 
jappoġġja l-proġetti ta’ investiment fl-
enerġija rinnovabbli fuq skala kbira sabiex 
dawn ikollhom effett aktar utli u biex l-
Enerġija Intelliġenti - il-programm 
Ewropa, ikun jista' jintuża biex titrawwem
l-aċċettazzjoni tal-enerġija rinnovabbli;

Or. en

Emenda 37
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jindika li żieda fil-produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli se toħloq sfidi għall-
funzjonalità tal-infrastruttura tal-enerġija
eżistenti; jenfasizza l-importanza kemm 
tal-finanzjament pubbliku u ta' dak privat 
fir-rigward tal-investimenti fl-infrastrutturi 
tal-enerġija; jikkunsidra li, pereżempju, il-
programm ta’ għajnuna ELENA għandu 
jappoġġja iktar il-proġetti ta’ investiment 
fl-enerġija rinnovabbli fuq skala kbira u li 
l-Enerġija Intelliġenti - il-programm 
Ewropa, ikun jista' jintuża biex titrawwen 
l-aċċettazzjoni tal-enerġija rinnovabbli;

4. Jindika li biex tinkiseb iż-żieda fil-
produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, se 
toħloq sfidi għall-funzjonalità oġġettiva 
tal-integrazzjoni eżistenti tal-enerġija
rinnovabbli maqbul mill-UE, huwa 
meħtieġ netwerk ta’ trasport kompatt 
ħafna; jenfasizza l-importanza li jiżdiedu
kemm l-għadd kif ukoll il-kapaċità tal-
interkonnessjonijiet transkonfinali kif 
ukoll l-infrastrutturi interni tal-enerġija 
ta' trażmissjoni; jenfasizza l-importanza 
kemm tal-finanzjament pubbliku u ta' dak 
privat fir-rigward tal-investimenti fl-
infrastrutturi tal-enerġija; jikkunsidra li, 
pereżempju, il-programm ta’ għajnuna 
ELENA għandu jappoġġja b’mod iktar
effiċjenti l-proġetti ta’ investiment fl-
enerġija rinnovabbli fuq skala kbira u li l-
Enerġija Intelliġenti - il-programm 
Ewropa, ikun jista' jintuża biex titrawwem
il-promozzjoni ta’ aċċettazzjoni akbar u 
użu akbar tal-enerġija rinnovabbli;
Enerġija Intelliġenti - Ewropa jista’ 
jintuża għall-promozzjoni ta’ aċċettazzjoni 
akbar tal-enerġija rinnovabbli;

Or. es

Emenda 38
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Iqis, abbażi tad-domanda reġjonali, li 
l-finanzjament tal-Qafas Strateġiku 
Komuni għall-enerġija rinnovabbli 
għandu jiffoka primarjament fuq id-
distribuzzjoni lokali tal-
enerġija/karburant prodotti u fuq il-
proġetti tal-enerġija rinnovabbli fuq skala 
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żgħira;

Or. en

Emenda 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jinnota li s-SER f’bosta Stati Membri 
diġà kisbu sehem fis-suq ta’ iktar minn 
20% u li r-regolamenti stabbiliti fuq livell 
nazzjonali dwar il-kontribuzzjoni u l-
prijorità jwasslu fil-frattemp għal tfixkil 
fil-kompetittività;

Or. en

Emenda 40
Younous Omarjee

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jinnota li s-siti ta’ enerġija 
rinnovabbli l-iktar effiċjenti u kompetittivi 
fl-Unjoni Ewropea huma xi kultant 
ġeografikament ’il bogħod miċ-ċentri ta’ 
konsum u li allura l-iżvilupp ta’ netwerk 
ta’ trażmissjoni adattat għall-enerġiji 
nodfa huwa neċessarju; jenfasizza li 
produzzjoni effiċjenti lokali tas-SER 
għandha wkoll tiġi promossa biex tnaqqas 
it-telf mit-trażmissjoni, ittejjeb is-sigurtà 
tal-provvista u tippromwovi l-
awtosuffiċjenza enerġetika tar-reġjuni;

Or. fr
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Emenda 41
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jappoġġja l-governanza f’diversi 
livelli u l-approċċ diċentralizzat lejn il-
politika dwar l-enerġija u l-enerġija 
rinnovabbli, inkluż, fost affarijiet oħra, il-
Patt tas-Sindki u iżjed żvilupp tal-
inizjattiva tal-Ibliet Intelliġenti kif ukoll 
il-promozzjoni tal-aħjar soluzzjonijiet fil-
livell reġjonali u lokali permezz tal-
kampanji ta’ informazzjoni;

Or. en

Emenda 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jitlob biex jitħassru mill-ġdid l-
eċċezzjonijiet nazzjonali tal-projbizzjoni 
tal-UE milli tingħata għajnuna għall-
enerġiji rinnovabbli minħabba t-tfixkil li 
qed ikun hemm fil-kompetittività fil-pajjiżi 
b’sehem fis-suq ta’ iktar minn 20 %; %; 
jara r-regolamenti ta’ prijorità għall-
kontribuzzjoni tas-SER minn ċerti ishma 
tas-suq bħala kritiċi, minħabba li jistgħu 
jikkawżaw instabbiltajiet tal-grids u t-
tfixkil fil-kompetizzjoni;

Or. en
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Emenda 43
Younous Omarjee

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4b. Jinnota li l-produzzjoni 
deċentralizzata ta’ enerġija rinnovabbli, 
fil-forma ta’ kooperattivi ta’ ċittadini li 
konġuntament jinvestu fil-produzzjoni u l-
provvista ta’ enerġija rinnovabbli fl-
ambjent tagħhom stess, għandha wkoll 
rwol importanti fil-politika futura dwar l-
enerġija rinnovabbli;

Or. fr

Emenda 44
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Jinnota li l-proġetti fl-enerġija 
rinnovabbli fuq skala kbira spiss jiffukaw 
fuq it-trażmissjoni ta’ din l-enerġija ’l 
barra mir-reġjun tal-produzzjoni tagħha 
jew isibu li l-grilji lokali ma jkollhomx il-
kapaċità li jassorbu din l-enerġija 
intermittenti;

Or. en

Emenda 45
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji 
reġjonali, u r-rwol ewlieni tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż 
sorsi li jiġġeddu bil-mod; jindika l-
importanza tal-isforzi għas-sostituzzjoni 
tal-enerġija fossili u importata b'enerġija 
rinnovabbli prodotta lokalment fl-Ewropa 
fuq il-perjodu twil ta’ żmien, sabiex 
jintlaħqu l-miri ffissati fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u fl-
istrateġija Ewropa 2020;

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji 
reġjonali, u r-rwol ewlieni tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż 
sorsi li jiġġeddu bil-mod; jindika l-
importanza tal-isforzi għas-sostituzzjoni 
tal-enerġija fossili u importata b'enerġija 
rinnovabbli prodotta lokalment fl-Ewropa 
fuq il-perjodu twil ta’ żmien, sabiex 
jintlaħqu l-miri ffissati fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u fl-
istrateġija Ewropa 2020; jiddispjaċih li d-
dipendenza dejjem tiżdied tal-UE fuq il-
karburanti fossili importati u n-nuqqas ta’ 
faċilitajiet għall-ħżin tal-enerġija jħallu 
lir-reġjuni Ewropej anke vulnerabbli 
għall-kriżijiet u l-kompetittività;

Or. en

Emenda 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji 
reġjonali, u r-rwol ewlieni tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż 
sorsi li jiġġeddu bil-mod; jindika l-
importanza tal-isforzi għas-sostituzzjoni 
tal-enerġija fossili u importata b'enerġija 
rinnovabbli prodotta lokalment fl-Ewropa 
fuq il-perjodu twil ta’ żmien, sabiex 
jintlaħqu l-miri ffissati fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u fl-
istrateġija Ewropa 2020;

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji 
reġjonali, u r-rwol ewlieni tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż 
sorsi li jiġġeddu bil-mod; jindika l-
importanza tal-isforzi għas-sostituzzjoni 
tal-enerġija fossili u importata b'enerġija 
rinnovabbli prodotta lokalment u 
reġjonalment, inkluż taħt proġetti ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, fl-Ewropa 
fuq il-perjodu twil ta’ żmien, sabiex 
jintlaħqu l-miri ffissati fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u fl-
istrateġija Ewropa 2020;
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Or. ro

Emenda 47
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji 
reġjonali, u r-rwol ewlieni tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż 
sorsi li jiġġeddu bil-mod; jindika l-
importanza tal-isforzi għas-sostituzzjoni 
tal-enerġija fossili u importata b'enerġija 
rinnovabbli prodotta lokalment fl-Ewropa 
fuq il-perjodu twil ta’ żmien, sabiex 
jintlaħqu l-miri ffissati fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u fl-
istrateġija Ewropa 2020;

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji 
reġjonali, u r-rwol ewlieni tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż 
sorsi li jiġġeddu bil-mod; għalhekk, 
jenfasizza l-bżonn vitali għal politika ta’ 
appoġġ f’dawn l-oqsma li hija sostenibbli 
fit-tul, li tippromwovi teknoloġiji ġodda u 
toħloq skemi ta’ appoġġ ambizzjużi imma 
koerenti, bħala parti mill-isforzi għas-
sostituzzjoni tal-enerġija fossili u importata 
b'enerġija rinnovabbli prodotta lokalment 
fl-Ewropa fuq il-perjodu twil ta’ żmien, 
sabiex jintlaħqu l-miri ffissati fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u fl-
istrateġija Ewropa 2020;

Or. pt

Emenda 48
Victor Boştinaru

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji 
reġjonali, u r-rwol ewlieni tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż 
sorsi li jiġġeddu bil-mod; jindika l-
importanza tal-isforzi għas-sostituzzjoni 
tal-enerġija fossili u importata b'enerġija 

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji 
reġjonali, u r-rwol ewlieni tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż 
sorsi li jiġġeddu bil-mod; jindika li diġà 
teżisti l-importanza tal-isforzi għas-
sostituzzjoni tal-enerġija fossili u importata 
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rinnovabbli prodotta lokalment fl-Ewropa 
fuq il-perjodu twil ta’ żmien, sabiex 
jintlaħqu l-miri ffissati fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u fl-
istrateġija Ewropa 2020;

b'enerġija rinnovabbli prodotta lokalment 
fl-Ewropa fuq il-perjodu qasir għal medju
ta’ żmien, sabiex jintlaħqu l-miri ffissati 
fil-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u 
fl-istrateġija Ewropa 2020;

Or. en

Emenda 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji 
reġjonali, u r-rwol ewlieni tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż 
sorsi li jiġġeddu bil-mod; jindika l-
importanza tal-isforzi għas-sostituzzjoni 
tal-enerġija fossili u importata b'enerġija
rinnovabbli prodotta lokalment fl-Ewropa 
fuq il-perjodu twil ta’ żmien, sabiex 
jintlaħqu l-miri ffissati fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u fl-
istrateġija Ewropa 2020;

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija għall-ekonomiji 
reġjonali, u r-rwol tas-sorsi rinnovabbli tal-
enerġija; jindika l-importanza tal-isforzi 
għas-sostituzzjoni tal-enerġija b’karbonju 
għoli u importata b'enerġija prodotta 
lokalment fl-Ewropa fuq il-perjodu twil ta’ 
żmien, sabiex jintlaħqu l-għanijiet iffissati
fil-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u 
fl-istrateġija Ewropa 2020;

Or. en

Emenda 50
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija u r-rwol ewlieni
għall-ekonomija reġjonali tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inklużi
dawk li jiġġeddu bil-mod; jindika l-

5. Jindika l-importanza tal-awto-
suffiċjenza fl-enerġija u biex tiġi żgurata s-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija madwar 
l-UE kollha kif ukoll ir-rwol ewlieni
għall-ekonomiji reġjonali tas-sorsi 
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importanza tal-isforzi għas-sostituzzjoni 
tal-enerġija fossili u mportata b'enerġija 
rinnovabbli prodotta lokalment fl-Ewropa 
fuq perjodu twil ta’ żmien, sabiex jintlaħqu 
l-miri ffissati fil-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija għall-2050 u fl-istrateġija Ewropa 
2020;

rinnovabbli tal-enerġija Ewropej, inkluż
dawk li jiġġeddu bil-mod; jindika l-
importanza tal-isforzi għas-sostituzzjoni
tal-enerġija fossili u mportata b'enerġija 
rinnovabbli prodotta lokalment fl-Ewropa 
fuq perjodu twil ta’ żmien, sabiex jintlaħqu 
l-miri ffissati fil-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija għall-2050 u fl-istrateġija Ewropa 
2020;

Or. es

Emenda 51
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Huwa tal-opinjoni li r-reġjuni tal-
Ewropa jeħtieġu flessibbiltà ikbar sabiex 
jadattaw u jibbenefikaw mill-enerġija 
rinnovabbli disponibbli f’dawk iż-żoni, li 
jfisser użu sħiħ tal-produzzjoni tal-
enerġija deċentralizzata biex ilaħħqu mal-
varjabbli u jisfruttawhom fejn huma l-
iktar disponibbli; jindika li dan għandu 
jsir permezz ta’ approċċ deċentralizzat li 
jiffoka fuq netwerks u teknoloġija 
intelliġenti, u jippromwovi r-rabta bejn l-
innovazzjoni u l-investiment b'mod 
sostenibbli;

Or. pt

Emenda 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

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

5a. Jitlob li ssir reviżjoni tal-inċentivi tal-
kapaċità maħsuba jew introdotti f’xi 
pajjiżi għall-impjanti konvenzjonali tal-
enerġija biex tinżamm it-tagħbija bażi, li 
tista’ tmur kontra r-regoli tal-
kompetittività Ewropej; iħeġġeġ minflok 
lill-Istati Membri u l-fornituri tal-
enerġija, biex jorganizzaw netwerks 
Ewropej ta’ tagħbija bażi flimkien mas-
SER fis-suq intern skont il-prinċipji 
ekonomikament relatati mas-suq; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni, biex tistabbilixxi qafas 
legali għan-netwerks lokali għas-sigurtà 
tat-tagħbija bażi;

Or. en

Emenda 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jitlob li l-iskjerament tas-SER fl-UE 
jkun magħmul aktar effiċjenti bil-ħidma 
lejn sistema ta’ inċentivi madwar l-UE 
għal sorsi rinnovabbli, li abbażi tagħha 
tipi speċifiċi ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli jiġu skjerati f’dawk ir-reġjuni 
tal-UE fejn huma l-aktar effiċjenti, u 
b’hekk inaqqsu l-ispiża tal-promozzjoni 
tagħhom u jiggarantixxu l-allokazzjoni 
effiċjenti tal-finanzjament;

Or. en

Emenda 54
Younous Omarjee
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Ifakkar li s-sorsi potenzjali għall-
enerġija rinnovabbli (riħ, ilma, xemx, 
bijomassa,...) jinstabu f’abbundanza fir-
Reġjuni l-Aktar Imbiegħda; jenfasizza li 
r-Reġjuni l-Aktar Imbiegħda jistgħu 
jaffermaw lilhom infushom bħala 
laboratorji reali u ċentri ta’ eċċellenza 
biex josservaw, jagħmlu riċerka, idaħħlu 
innovazzjonijiet ġodda, jevalwaw u jużaw 
l-enerġija rinnovabbli; jilqa’ b’mod 
partikolari l-objettiv tar-Reġjuni l-Aktar 
Imbiegħda Franċiżi li jilħqu tal-inqas 
50% ta’ enerġija rinnovabbli  fil-konsum 
finali tagħhom sal-2020, li jpoġġihom lil 
hinn mill-objettiv ta’ 20% stabbilit mill-
istrateġija Ewropea 2020; jikkunsidra li l-
Unjoni Ewropea għandha tagħti aktar 
importanza lill-kwalitajiet u l-esperjenzi 
uniċi tar-Reġjuni l-Aktar Imbiegħda u tal-
pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej fir-
rigward tal-enerġija sostenibbli u 
tinkoraġġixxi n-netwerking fil-gżejjer biex 
ikun hemm qsim tal-aħjar prattiki u 
jitniedu attivitajiet komuni;

Or. fr

Emenda 55
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fi 
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li 

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fi 
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li 
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fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni 
kollha għandhom l-elementi pożittivi 
tagħhom u li minħabba d-diskrepanzi 
ġeografiċi, il-politika għall-enerġija 
rinnovabbli ma tistax tkun l-istess f’kull 
reġjun; jindika li l-bijoenerġija għandha 
potenzjal qawwi biex trawwem il-ġestjoni 
tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku u l-
vitalità, speċjalment f'żoni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa u f'żoni rurali;

fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni 
kollha għandhom l-elementi pożittivi 
tagħhom u li minħabba d-diskrepanzi 
ġeografiċi, il-politika għall-enerġija 
rinnovabbli ma tistax tkun l-istess f’kull 
reġjun, li jfisser li hemm bżonn ta’ 
flessibbiltà ikbar; jindika li l-bijoenerġija 
għandha potenzjal qawwi biex trawwem il-
ġestjoni tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku 
u l-vitalità, speċjalment f'żoni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa u f'żoni rurali;
jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-importanza 
ta’ sistemi tal-enerġija fi gżejjer u f’żoni 
mbiegħda;

Or. pt

Emenda 56
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fi 
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li 
fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni 
kollha għandhom l-elementi pożittivi 
tagħhom u li minħabba d-diskrepanzi 
ġeografiċi, il-politika għall-enerġija 
rinnovabbli ma tistax tkun l-istess f’kull
reġjun; jindika li l-bijoenerġija għandha 
potenzjal qawwi biex trawwem il-ġestjoni 
tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku u l-
vitalità, speċjalment f'żoni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa u f'żoni rurali;

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fi 
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jenfasizza 
li l-aċċettazzjoni pubblika u l-użu tas-sorsi 
tal-enerġija rinnovabbli jistgħu jsiru 
pereżempju permezz tal-koperattivi tal-
enerġija rinnovabbli; jinnota li fir-rigward 
tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-Istati 
Membri u r-reġjuni kollha għandhom l-
elementi pożittivi tagħhom minħabba d-
diskrepanzi ġeografiċi; jaħseb li l-punti 
speċifiċi b’saħħithom ta’ reġjun
għandhom jiġu osservati u użati bl-aħjar 
mod; jindika li l-bijoenerġija użata b’mod 
sostenibbli tista’ tikkontribwixxi biex 
trawwem il-ġestjoni tal-enerġija, it-tkabbir 
ekonomiku u l-vitalità, speċjalment f'żoni 
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b'densità ta' popolazzjoni baxxa u f'żoni 
rurali;

Or. en

Emenda 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fi 
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li 
fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni 
kollha għandhom l-elementi pożittivi 
tagħhom u li minħabba d-diskrepanzi 
ġeografiċi, il-politika għall-enerġija 
rinnovabbli ma tistax tkun l-istess f’kull 
reġjun; jindika li l-bijoenerġija għandha 
potenzjal qawwi biex trawwem il-ġestjoni 
tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku u l-
vitalità, speċjalment f'żoni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa u f'żoni rurali;

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fi 
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li 
fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni 
kollha għandhom l-elementi pożittivi 
tagħhom u li minħabba d-diskrepanzi 
ġeografiċi, il-politika għall-enerġija 
rinnovabbli ma tistax tkun l-istess f’kull 
reġjun, u minħabba dan għandu jiġi 
stabbilit programm speċifiku fil-qasam 
tal-enerġija, fuq il-linji tal-iskemi POSEI, 
kif mitlub mill-Parlament fir-rapport 
Teixeira dwar ir-rwol tal-politika ta’ 
koeżjoni fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-
Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-UE 2020 
(2011/2195(INI)); jindika li l-bijoenerġija 
għandha potenzjal qawwi biex trawwem il-
ġestjoni tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku 
u l-vitalità, speċjalment f'żoni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa u f'żoni rurali;

Or. pt

Emenda 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fi 
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li 
fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni 
kollha għandhom l-elementi pożittivi 
tagħhom u li minħabba d-diskrepanzi 
ġeografiċi, il-politika għall-enerġija 
rinnovabbli ma tistax tkun l-istess f’kull 
reġjun; jindika li l-bijoenerġija għandha 
potenzjal qawwi biex trawwem il-ġestjoni 
tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku u l-
vitalità, speċjalment f'żoni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa u f'żoni rurali;

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fi 
proġetti tal-enerġija Ewropea; jinnota li fir-
rigward tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-
Istati Membri u r-reġjuni kollha għandhom 
l-elementi pożittivi tagħhom u li minħabba 
d-diskrepanzi ġeografiċi, il-politika għall-
enerġija rinnovabbli ma tistax tkun l-istess 
f’kull reġjun; jindika li l-bijoenerġija 
għandha potenzjal qawwi biex trawwem il-
ġestjoni tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku 
u l-vitalità, speċjalment f'żoni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa u f'żoni rurali;

Or. en

Emenda 59
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fi 
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li 
fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni 
kollha għandhom l-elementi pożittivi 
tagħhom u li minħabba d-diskrepanzi 
ġeografiċi, il-politika għall-enerġija 
rinnovabbli ma tistax tkun l-istess f’kull 
reġjun; jindika li l-bijoenerġija għandha 

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fi 
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li 
fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni 
kollha għandhom l-elementi pożittivi 
tagħhom u li minħabba d-diskrepanzi 
ġeografiċi, il-politika għall-enerġija 
rinnovabbli ma tistax tkun l-istess f’kull 
reġjun: sabiex jiġi żviluppat il-potenzjal 
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potenzjal qawwi biex trawwem il-ġestjoni 
tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku u l-
vitalità, speċjalment f'żoni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa u f'żoni rurali;

tas-SER għandhom jitqiesu l-
kundizzjonijiet u r-riżorsi lokali u 
reġjonali; jindika li l-bijoenerġija għandha 
potenzjal qawwi biex trawwem il-ġestjoni 
tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku u l-
vitalità, speċjalment f'żoni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa u f'żoni rurali;

Or. en

Emenda 60
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fil-
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li 
fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni 
kollha għandhom l-elementi pożittivi 
tagħhom u li minħabba d-diskrepanzi 
ġeografiċi, il-politika għall-enerġija 
rinnovabbli ma tistax tkun l-istess f’kull 
reġjun; jindika l-importanza tal-
bijoenerġija, b’mod partikolari għall-
ġestjoni tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku 
u l-futur taż-żoni rurali jew żoni b'densità 
ta' popolazzjoni baxxa;

6. Jikkunsidra li l-istrateġiji lokali għall-
enerġija sostenibbli għandhom rwol 
ewlieni xi jwettqu f’termini ta’ żvilupp 
reġjonali u soċjali, peress li jsaħħu l-
parteċipazzjoni tal-atturi reġjonali fil-
proġetti tal-enerġija rinnovabbli; jinnota li 
fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli, l-Istati Membri u r-reġjuni 
kollha għandhom l-elementi pożittivi 
tagħhom u li minħabba d-diskrepanzi 
ġeografiċi, il-politika għall-enerġija 
rinnovabbli ma tistax tkun l-istess f’kull 
reġjun; jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu l-
partikularitajiet tar-reġjuni u l-preferenzi 
tagħhom għal dawk is-sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli li huma aktar addattati għall-
kundizzjonijiet lokali sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-2020; jindika l-importanza tal-
bijoenerġija, b’mod partikolari għall-
ġestjoni tal-enerġija, it-tkabbir ekonomiku 
u l-futur taż-żoni rurali jew żoni b'densità 
ta' popolazzjoni baxxa, u ta’ sorsi oħra ta’ 
enerġija bħall-enerġija ġeotermali, l-
enerġija mir-riħ, b’mod partikolari dik 
marittima fuq bażi li żżomm fil-wiċċ u dik 
iġġenerata mill-mewġ tal-baħar u mill-
merea, li jipproponu soluzzjonijiet effettivi 
biex jintlaħqu l-bżonnijiet tal-
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konsumaturi l-aktar vulnerabbli u 
jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-
impjiegi;

Or. es

Emenda 61
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jinnota li huwa meħtieġ approċċ 
integrat fuq livell reġjonali sabiex jagħti 
spinta lill-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
iqis li għandhom jiġu involuti diversi 
atturi fl-istabbiliment tal-infrastruttura, 
mingħajr ma jiżdiedu saffi żejda ta’ 
burokrazija;

Or. en

Emenda 62
Joachim Zeller

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-UE, kemm dawk interni 
kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza ta’ proġetti tal-enerġija 
transkonfinali u hu tal-fehma li l-
programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali 
Ewropej, kif ukoll l-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ biex 
jgħinu l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jenfasizza bl-istess mod dwar il-qsim u l-
adozzjoni tal-aħjar prattiki skont il-qafas ta' 

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-UE, kemm dawk interni 
kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza ta’ proġetti tal-enerġija 
transkonfinali u hu tal-fehma li l-
programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali 
Ewropej, kif ukoll l-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati biex jgħinu l-użu 
tal-enerġija rinnovabbli; jenfasizza bl-istess 
mod dwar il-qsim u l-adozzjoni tal-aħjar 
prattiki skont il-qafas ta' dawn il-
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dawn il-programmi; programmi;

Or. de

Emenda 63
Markus Pieper

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-UE, kemm dawk interni 
kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza ta’ proġetti tal-enerġija 
transkonfinali u hu tal-fehma li l-
programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali 
Ewropej, kif ukoll l-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ biex
jgħinu l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jenfasizza bl-istess mod dwar il-qsim u l-
adozzjoni tal-aħjar prattiki skont il-qafas ta' 
dawn il-programmi;

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-UE, kemm dawk interni 
kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza ta’ proġetti tal-enerġija 
transkonfinali u hu tal-fehma li l-
programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali 
Ewropej, kif ukoll l-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati kemm jista’ jkun 
sabiex jgħinu l-użu tal-enerġija 
rinnovabbli; jenfasizza bl-istess mod dwar 
il-qsim u l-adozzjoni tal-aħjar prattiki skont 
il-qafas ta' dawn il-programmi;

Or. de

Emenda 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-UE, kemm dawk interni 
kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza ta’ proġetti tal-enerġija 
transkonfinali u hu tal-fehma li l-
programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali 

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-UE, kemm dawk interni 
kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza ta’ proġetti tal-enerġija 
transkonfinali u hu tal-fehma li l-
programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali 
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Ewropej, kif ukoll l-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ biex 
jgħinu l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jenfasizza bl-istess mod dwar il-qsim u l-
adozzjoni tal-aħjar prattiki skont il-qafas ta' 
dawn il-programmi;

Ewropej, kif ukoll l-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati; jenfasizza bl-istess 
mod dwar il-qsim u l-adozzjoni tal-aħjar 
prattiki skont il-qafas ta' dawn il-
programmi; jappoġġja l-użu tal-fondi tal-
politika ta’ koeżjoni u enerġija għal 
proġetti transkonfinali ma’ pajjiżi terzi 
msieħba u għall-konnessjonijiet bejn in-
netwerks nazzjonali; jenfasizza li r-
reġjuni li jmissu mal-konfini għandhom 
jiġu inkorporati fis-sistema tal-UE kemm 
jista’ jkun possibbli sabiex jiġi żgurat l-
iżvilupp sostenibbli fuq iż-żewġ naħat tal-
fruntiera; jenfasizza li dan il-
finanzjament għandu jkun suġġett għall-
applikazzjoni tar-regoli tas-suq tal-
enerġija tal-UE, inkluż it-tielet pakkett 
enerġetiku;

Or. en

Emenda 65
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-UE, kemm dawk interni 
kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza ta’ proġetti tal-enerġija 
transkonfinali u hu tal-fehma li l-
programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali 
Ewropej, kif ukoll l-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ biex 
jgħinu l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jenfasizza bl-istess mod dwar il-qsim u l-
adozzjoni tal-aħjar prattiki skont il-qafas ta' 
dawn il-programmi;

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-UE, kemm dawk interni 
kif ukoll dawk esterni; jinnota l-ħtieġa 
għal kooperazzjoni iżjed mill-qrib dwar il-
politika tal-enerġija mal-pajjiżi tal-viċinat 
tal-UE bil-promozzjoni tal-iskambju tal-
aħjar prattiki fl-UE kollha u bit-tnaqqis 
tal-iżbilanċi enerġetiċi bejniethom fl-użu 
sostenibbli tar-riżorsi; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza ta’ proġetti tal-enerġija 
transkonfinali u hu tal-fehma li l-
programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali 
Ewropej, kif ukoll l-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ biex 
jgħinu l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jenfasizza bl-istess mod dwar il-qsim u l-
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adozzjoni tal-aħjar prattiki skont il-qafas ta' 
dawn il-programmi;

Or. en

Emenda 66
Younous Omarjee

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-UE, kemm dawk interni 
kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza ta’ proġetti tal-enerġija
transkonfinali u hu tal-fehma li l-
programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali
Ewropej, kif ukoll l-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ biex 
jgħinu l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jenfasizza bl-istess mod dwar il-qsim u l-
adozzjoni tal-aħjar prattiki skont il-qafas ta' 
dawn il-programmi;

7. Jikkunsidra li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-UE, kemm dawk interni 
kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-attenzjoni 
għall-importanza ta’ proġetti 
transkonfinali, ta’ programmi ta’
kooperazzjoni reġjonali u tal-
kooperazzjoni territorjali bejn ir-Reġjuni 
l-Aktar Imbiegħda u l-ġirien tagħhom fil-
qasam tal-enerġija permezz ta’ qafas 
legali adattat. josserva li l-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ biex 
jgħinu l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jenfasizza bl-istess mod dwar il-qsim u l-
adozzjoni tal-aħjar prattiki skont il-qafas ta' 
dawn il-programmi;

Or. fr

Emenda 67
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-Unjoni, kemm dawk 
interni kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-
attenzjoni għall-importanza tal-proġetti tal-
enerġija transkonfinali u hu tal-fehma li l-

7. Isostni li l-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli effikaċi ma għandhomx jieqfu 
mal-fruntieri tal-Unjoni, kemm dawk 
interni kif ukoll dawk esterni; jiġbed l-
attenzjoni għall-importanza tal-użu tal-
mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni u tal-
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programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali 
Ewropej, bħall-IPA u l-ENI, għandhom 
jiġu sfruttati bis-sħiħ biex jgħinu l-użu tal-
enerġija rinnovabbli; jenfasizza bl-istess 
mod li għandhom jitqassmu u jieħdu 
vantaġġ tal-aħjar prattiki skont il-qafas ta' 
dawn il-programmi;

proġetti tal-enerġija transkonfinali u hu tal-
fehma li l-programmi ta’ kooperazzjoni 
reġjonali Ewropej, bħall-IPA u l-ENI, 
għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ biex 
jgħinu l-użu tal-enerġija rinnovabbli; 
jenfasizza l-importanza tat-tisħih tal-
kooperazzjoni internazzjonali tal-enerġija, 
pereżempju fin-Nofsinhar tal-Mediterran, 
biex itejbu l-iżvilupp tal-enerġija 
rinnovabbli; jenfasizza bl-istess mod li 
għandhom jitqassmu u jieħdu vantaġġ tal-
aħjar prattiki skont il-qafas ta' dawn il-
programmi;

Or. es

Emenda 68
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jindika l-importanza li gradwalment 
jinkiseb suq intern Ewropew għall-
enerġija rinnovabbli fir-reġjuni kollha 
tal-Ewropa li jqis is-sorsi tal-enerġija 
kollha tagħhom, biex b’hekk ikunu 
jistgħu jsiru kompetittivi fuq bażi 
sostenibbli;

Or. pt

Emenda 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jinnota li l-eżistenza ta’ numru 
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differenti ta’ skemi għall-promozzjoni tal-
enerġija rinnovabbli fl-Istati Membri żżid 
b’mod konsiderevoli l-ineffiċjenzi fin-
negozjar transkonfinali tal-elettriku 
għaliex tirrinfurza u fil-fatt tiggrava l-
inugwaljanzi, u b’hekk taħdem kontra t-
tkomplija tas-suq intern tal-enerġija; 
jenfasizza li dan huwa ostakolu ewlieni 
għall-iżvilupp tal-proġetti reġjonali 
transkonfinali, li huma suġġetti għal 
reġimi differenti ta’ appoġġ għall-enerġija 
rinnovabbli;

Or. en

Emenda 70
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jinnota li l-integrazzjoni u l-
espansjoni tal-enerġija rinnovabbli jagħtu 
kontribut sinifikanti għat-tnaqqis fl-
ispejjeż ambjentali tas-sorsi tal-enerġija 
konvenzjonali, għat-tnaqqis fl-użu tal-
karburanti fossili u tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra, u għalhekk għandhom jiġu 
żviluppati, filwaqt li jitqies ir-rispett għall-
konservazzjoni tan-natura u l-
bijodiversità;

Or. pt

Emenda 71
Joachim Zeller

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jindika li l-koerenza u l-perseveranza 
huma elementi ewlenin tal-politika tal-UE 
għal klima u l-enerġija; jinnota li l-miri 
stipulati u r-rekwiżiti imposti fuq il-
produzzjoni jistgħu ma jkunux kollha 
kompletament konsistenti; jindika li l-
leġiżlazzjoni li tillimita l-isfruttament tal-
enerġija rinnovabbli tista’, fl-agħar każijiet, 
tkabbar id-diffikultà biex jintlaħqu l-miri, u 
li dan jista' jkollu effett negattiv fuq l-
ekonomiji reġjonali;

8. Jindika li l-koerenza u l-perseveranza 
huma elementi ewlenin tal-politika tal-UE 
għall-klima u l-enerġija; jinnota li l-miri 
stipulati u r-rekwiżiti imposti fuq il-
produzzjoni jistgħu ma jkunux kollha 
kompletament konsistenti; jindika li l-
leġiżlazzjoni li tillimita l-isfruttament tal-
enerġija rinnovabbli tista’, fl-agħar każijiet, 
tkabbar id-diffikultà biex jintlaħqu l-miri, u 
li dan jista’ jkollu effett negattiv fuq l-
ekonomiji reġjonali; jinnota li l-
produzzjoni tal-enerġija minn sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli hija strettament 
marbuta mal-bini u t-tisħiħ tal-
infrastruttura tal-enerġija, kif ukoll li l-
proċessi ta’ ppjanar meħtieġa ħafna drabi 
jirrikjedu l-kooperazzjoni bejn il-livelli 
differenti ta’ ppjanar; jinnota li l-
leġiżlazzjoni nazzjonali għas-
simplifikazzjoni u l-aċċelerazzjoni tal-
proċessi ta’ ppjanar għandhom jieħdu 
ħsieb it-tisħiħ fl-infrastruttura tal-
enerġija;

Or. de

Emenda 72
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jindika li l-koerenza u l-perseveranza 
huma elementi ewlenin tal-politika tal-UE 
għal klima u l-enerġija; jinnota li l-miri 
stipulati u r-rekwiżiti imposti fuq il-
produzzjoni jistgħu ma jkunux kollha 
kompletament konsistenti; jindika li l-
leġiżlazzjoni li tillimita l-isfruttament tal-
enerġija rinnovabbli tista', fl-agħar każijiet, 
tkabbar id-diffikultà biex jintlaħqu l-miri, u 
li dan jista' jkollu effett negattiv fuq l-

8. Jindika li l-koerenza u l-perseveranza 
huma elementi ewlenin tal-politika tal-UE 
għall-klima u l-enerġija; jinnota li l-miri 
stipulati u r-rekwiżiti imposti fuq il-
produzzjoni, li għandha ssir dejjem iktar 
sostenibbli u effiċjenti, jistgħu ma jkunux 
kollha kompletament konsistenti, u b’hekk 
jillimitaw l-aċċess għall-enerġija sikura, 
sostenibbli u affordabbli għaċ-ċittadini 
Ewropej kollha; jindika li l-leġiżlazzjoni li 
tillimita l-isfruttament tal-enerġija 
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ekonomiji reġjonali; rinnovabbli tista', fl-agħar każijiet, tkabbar 
id-diffikultà biex jintlaħqu l-miri, u li dan 
jista' jkollu effett negattiv fuq l-ekonomiji 
reġjonali;

Or. pt

Emenda 73
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jindika li l-koerenza u l-perseveranza 
huma elementi ewlenin tal-politika tal-UE
għal klima u l-enerġija; jinnota li l-miri 
stipulati u r-rekwiżiti imposti fuq il-
produzzjoni jistgħu ma jkunux kollha 
kompletament konsistenti; jindika li l-
leġiżlazzjoni li tillimita l-isfruttament tal-
enerġija rinnovabbli tista', fl-agħar 
każijiet, tkabbar id-diffikultà biex 
jintlaħqu l-miri, u li dan jista' jkollu effett 
negattiv fuq l-ekonomiji reġjonali.

8. Jindika li l-koerenza u l-perseveranza 
huma elementi ewlenin tal-politika tal-UE
għall-klima u l-enerġija; jinkoraġġixxi 
approċċ ta’ governanza f’diversi livelli li 
jimmira għal rabta mill-qrib u effettiva 
bejn il-Pjanijiet Nazzjonali dwar l-
Enerġija Rinnovabbli u l-istrateġiji
reġjonali ta’ finanzjament.

Or. en

Emenda 74
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jindika li l-koerenza u l-perseveranza 
huma elementi ewlenin tal-politika tal-UE 
għal klima u l-enerġija; jinnota li l-miri 
stipulati u r-rekwiżiti imposti fuq il-
produzzjoni jistgħu ma jkunux kollha 
kompletament konsistenti; jindika li l-
leġiżlazzjoni li tillimita l-isfruttament tal-

8. Jindika li l-koerenza u l-perseveranza, l-
innovazzjoni u s-sostenibbiltà huma 
elementi ewlenin tal-politika tal-UE għall-
klima u l-enerġija; jinnota li l-miri stipulati 
u r-rekwiżiti imposti fuq il-produzzjoni 
jistgħu ma jkunux kollha kompletament 
konsistenti; jindika li l-leġiżlazzjoni li 
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enerġija rinnovabbli tista', fl-agħar każijiet, 
tkabbar id-diffikultà biex jintlaħqu l-miri, u 
li dan jista' jkollu effett negattiv fuq l-
ekonomiji reġjonali.

tillimita l-isfruttament tal-enerġija 
rinnovabbli tista', fl-agħar każijiet, tkabbar 
id-diffikultà biex jintlaħqu l-miri, u li dan 
jista' jkollu effett negattiv fuq l-ekonomiji 
reġjonali.

Or. en

Emenda 75
María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jindika l-importanza tal-koerenza u l-
perseveranza fil-politika tal-Unjoni 
Ewropea fil-klima u l-enerġija; jikkunsidra 
li l-miri kollha stipulati u r-rekwiżiti 
imposti fuq il-produzzjoni jistgħu ma 
jkunux kollha kompletament konsistenti; 
jindika li l-leġiżlazzjoni li tillimita l-
isfruttament tal-enerġija rinnovabbli tista', 
fl-agħar każijiet, tkabbar id-diffikultà biex 
jintlaħqu l-miri, u li dan jista' jkollu effett 
negattiv fuq l-ekonomiji reġjonali;

8. Jindika l-importanza tal-koerenza u l-
perseveranza fil-politika tal-Unjoni 
Ewropea fil-klima u l-enerġija; jikkunsidra
li l-miri kollha stipulati u r-rekwiżiti 
imposti fuq il-produzzjoni jistgħu ma 
jkunux kollha kompletament konsistenti bl-
għan li jintlaħqu l-objettivi tal-2020 u li 
fl-2050 l-akbar parti tal-provvista tal-
enerġija tkun ġejja mill-enerġija 
rinnovabbli;  jindika li l-leġiżlazzjoni li 
tillimita l-isfruttament tal-enerġija 
rinnovabbli tista', fl-agħar każijiet, tkabbar 
id-diffikultà biex jintlaħqu l-miri, u li dan 
jista' jkollu effett negattiv fuq l-ekonomiji 
reġjonali;

Or. es

Emenda 76
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jenfasizza l-bżonn li jiżdied l-appoġġ 
miftiehem f’din iż-żona għal kampanji ta’ 
informazzjoni speċifiċi u mmirati li jqisu 
l-karatteristiċi partikolari ta’ kull reġjun u 
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jinkludu l-preżentazzjoni tar-riżultati, biex 
b'hekk juru l-benefiċċji li r-reġjun ikun 
iggwadanja mill-użu tal-enerġija 
rinnovabbli.

Or. pt

Emenda 77
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jenfasizza l-esperjenza siewja ħafna 
miksuba fuq livell lokali sabiex tinkiseb l-
indipendenza enerġetika billi tingħata 
spinta lill-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli; jirrakkomanda l-promozzjoni 
tal-villaġġ tal-enerġija rinnovabbli u tal-
koperattivi tal-enerġija u l-iffaċilitar tal-
iskambju tal-prattika tajba u tan-
netwerking sabiex jittieħed l-aħjar 
vantaġġ mill-mudelli ta’ suċċess;

Or. en

Emenda 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Huwa konvint li s-SER jistgħu 
jirrealizzaw il-potenzjal sħiħ tagħhom fl-
aktar qafas kosteffikaċi biss permezz ta’ 
sistema ta’ promozzjoni Ewropea; jara li 
suq Ewropew tas-SER teknoloġikament 
newtrali, fejn il-produtturi jkollhom l-
obbligu li jkopru parti predefinita mill-
ġenerazzjoni tal-enerġija tagħhom mis-
SER, anki permezz ta’ kummerċ ta’ 
ċertifikati f’suq maħluq apposta 
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għalhekk; jinnota li l-esperjenza fl-Istai 
Membri turi li, għall-iżgurar tal-ilħiq ta’ 
dawn il-kwoti, jeħtieġ li jkun hemm multi 
għolja għal nuqqasijiet ta’ ottemperanza;

Or. en

Emenda 79
Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Ifakkar li l-użu ta’ stallazzjonijiet tal-
enerġija rinnovabbli fuq skala kbira huwa 
konness maċ-ċertezza tal-qafas legali u 
mal-aċċess għall-finanzi; Għalhekk, 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiżviluppaw regoli ċari u 
prevedibbli, inkluż għas-sussidji, fir-
rigward ta’ dawn is-setturi, filwaqt li 
jiżguraw finanzjament irħis u jiġbru 
flimkien l-istrumenti ta’ finanzjament 
privati, tal-Bank Ewropew tal-Investiment 
u tal-Politika ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8b. Jinnota l-adozzjoni ta’ Jannar 2013 
tar-rapport dwar ir-rwol tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-UE fl-implimentazzjoni tal-
politika ġdida Ewropea dwar l-enerġija u 
jistieden lill-Kummissjoni tqis din id-data 
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meta tabbozza l-politika tagħha dwar l-
enerġija rinnovabbli fir-rigward tal-
politika ta’ koeżjoni.

Or. en

Emenda 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8c. Jenfasizza li l-iżvilupp ulterjuri tas-
SER se jkollu effetti fit-tul fuq il-pajsaġġi 
fl-Ewropa; jinnota li l-aċċettazzjoni 
soċjali tas-SER tista’ tintlaħaq biss 
permezz trasparenza fil-pjanifikazzjoni 
tal-ispazji u fil-proċeduri tal-kostruzzjoni 
u tal-ħruġ ta’ permessi, bil-
parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
kollha.

Or. en

Emenda 82
Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8b. Jenfasizza l-importanza tal-
finanzjament tal-installazzjonijiet tal-
enerġija rinnovabbli permezz tal-politika 
ta’ koeżjoni li tirriżulta minn naħa waħda, 
f’appoġġ għas-settur tan-negozji, iffurmat 
l-aktar mill-SMEs, u min-naħa l-oħra, fil-
ħolqien ta’ impjiegi fil-livell lokali u 
reġjonali. Barra minn hekk, jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li fil-livell tal-
Ftehimiet ta’ sħubija tal-2014 -2020 u tal-
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Programmi operazzjonali jiġu esklużi s-
sussidji kollha fuq il-karburanti fossili 
sabiex tinħoloq il-massa kritika meħtieġa 
għal iżjed żvilupp fis-settur tal-enerġija 
rinnovabbli tal-UE.

Or. en


