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Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 1
Paragrafu 1

1. Jilqa' l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Brussel (8/9 ta' Marzu 
2007) li jistqarru b'mod ċar li "l-isfidi tal-bidla fil-klima jeħtieġ li jkunu ttrattati b'mod 
effettiv u urġenti"; b'konsegwenza jqis li huwa neċessarju li jitfassal qafas ta' azzjoni;

Or. de

Emenda mressqa minn Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 2
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jirrikonoxxi s-sinifikat tar-riskji potenzjali lis-sigurtà internazzjonali li huma 
marbuta mal-bidla fil-klima kkawżati, fost l-oħrajn, min-nuqqas dejjem jikber ta' 
riżorsi ta' ilma ħelu, migrazzjonijiet tal-massa u asimmetriji bejn l-effetti tal-bidla 
fil-klima u r-reġjuni li huma responsabbli mill-emissjonijiet; jilqa' b'sodisfazzjon l-
ewwel diskussjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar it-theddidiet globali għas-
sigurtà li huma marbuta mal-bidla fil-klima;

Or. en
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Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 3
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Itenni l-appell tiegħu sabiex il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima ma tibqax kwistjoni 
afdata biss f'idejn id-diplomatiċi dwar il-klima u l-attivisti politiċi, iżda biex din tkun 
minflok inkluża fil-politika barranija ġenerali, fil-politika kummerċjali u f'oqsma 
oħra tal-politika u tinġieb fil-qalba ta' l-attivitajiet ta' l-Unjoni Ewropea u ta' l-Istati 
Membri tagħha;

Or. de

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 4
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jistieden lill-UE sabiex tadatta l-attivitajiet u r-riżorsi finanzjarji tagħha għall-isfidi 
ta' politika dwar l-enerġija u l-klima;

Or. de

Emenda mressqa minn Justas Vincas Paleckis

Emenda 5
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jilqa' b'sodisfazzjon il-pjanijiet li jkun stabbilit netwerk ta' korrispondenti ta' l-
enerġija sabiex jgħinu r-reazzjoni minn kmieni ta' l-UE f'każ ta' kriżi fis-sigurtà ta' 
l-enerġija; jenfasizza l-importanza li jkunu pprovduti sistemi ta' twissija minn 
kmieni ta' theddidiet ambjentali;

Or. en

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 6
Paragrafu 2, inċiżi 2 u 3

- li tiżdied il-provvista ta' l-enerġija u li tkun żgurata s-sigurtà enerġetika ta' l-Istati 
Membri kollha billi fl-istess ħin titrażżan iż-żjieda fil-prezzijiet ta' l-enerġija;

- li tikber il-koperazzjoni bejn l-ekonomiji Ewropej u dawk tal-viċinanzi fuq bażi ta' 
reċiproċità u rispett għall-ftehimiet internazzjonali;
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Or. pl

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 7
Paragrafu 2, inċiż 3

- li tikber il-koperazzjoni bejn l-ekonomiji Ewropej u dawk tal-viċinanzi, skond, fost l-
oħrajn, it-Trattat Euratom,

Or. el

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 8
Paragrafu 2, inċiż 3

- li tikber il-koperazzjoni bejn l-ekonomiji Ewropej u dawk tal-viċinanzi, peress li fil-
mument m'hi evidenti l-ebda kompetizzjoni ġusta fis-suq ta' l-enerġija Ewropew;

Or. de

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 9
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jittieħed ħsieb b'mod sħiħ tad-domanda attwali u tal-ġejjieni 
mill-konsumaturi għal fjuwils u għall-enerġija fil-Komunità, bħala komponent 
bażiku u essenzjali ta' l-isforzi ta' l-Unjoni sabiex tiżgura sigurtà enerġetika, filwaqt 
li jkunu rrispettati l-ħtiġijiet għall-ħarsien ta' l-ambjent naturali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 10
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Isostni li t-tnaqqis fl-emissjonijiet globali m'għandhomx iwasslu għal theddidiet 
oħrajn bħall-proliferazzjoni nukleari jew it-terroriżmu; 

Or. en
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Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 11
Paragrafu 3

3. Ifakkar fl-importanza ta' l-approċċ integrat li hu element ewlieni biex tkun żgurata l-
koerenza bejn l-aspetti interni u esterni tal-politika ta' l-enerġija, u bejn din il-politika 
u politiki oħra relatati magħha; jinnota li d-dipendenza ta' l-UE fuq l-enerġija 
importata għandha riperkussjonijiet serji fuq l-indipendenza tagħha fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet f'oqsma oħra politiċi; għalhekk jenfasizza l-ħtieġa għal azzjonijiet 
qawwija sabiex jappoġġja l-iżvilupp u l-użu ta' sorsi ta' enerġija indiġeni;

Or. en

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 12
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jistieden lill-UE sabiex issaħħaħ il-kredibilità tagħha b'politika barranija komuni li 
tkopri l-qasam tal-kwistjonijiet ta' enerġija;

Or. de

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 13
Paragrafu 4

4. Ifakkar fil-ħtieġa li jintlaħaq suq intern iktar magħqud u integrat għall-gass u l-
elettriku għal politika barranija Ewropea komuni u effettiva dwar l-enerġja; jenfasizza 
l-importanza li "nitkellmu b'vuċi waħda" fin-negozjati li jsiru ma' pajjiżi terzi 
sabiex jiġi ggarantit messaġġ uniformi fid-djalogi fuq livell ta' l-UE, ta' l-Istati 
Membri jew fuq livell industrijali;

Or. en
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Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 14
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jistieden lill-UE sabiex mill-bidunett, fil-bini tas-sistema ta' pajpijiet fil-Baħar 
Baltiku bejn ir-Russja u l-Ġermanja, twettaq studji ambjentali komprensivi 
(pereżempju ta' l-armi u munizzjonijiet li għadhom f'qiegħ il-baħar) li jneħħu 
kwalunkwe dubju dwar riskji għas-sikurezza ambjentali; jinnota li, jekk għandu jiġi 
implimentat il-pjan, għandhom jitħarsu l-istandards ambjentali eżistenti;

Or. de

Emenda mressqa minn Justas Vincas Paleckis

Emenda 15
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jappella għal aktar ftuħ u konsultazzjoni sabiex jiżgura li qabel ma jinbeda l-bini 
ta' pajpijiet għall-gass u ż-żejt, inkluża s-sistema tal-pajpijiet tal-Baħar Baltiku, 
jittieħed ħsieb tal-problemi ambjentali u ta' sikurezza; 

Or. en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 16
Paragrafu 5

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jaħdmu għal żieda sostanzjali fl-effiċjenza ta' l-enerġija, 
il-prevenzjoni tal-ħela ta' l-enerġija u biex l-espansjoni tas-sorsi li jiġġeddu ta' l-enerġija 
ssir l-iktar politika effettiva;

Or. el

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 17
Paragrafu 5

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jaħdmu għal żieda sostanzjali fl-effiċjenza ta' l-
enerġija b'azzjonijiet konkreti, bħalma huwa t-tneħħija tal-VAT fuq miżuri ta' 
effiċjenza enerġetika, pereżempju l-iżolament, u l-iżvilupp tas-sorsi li jiġġeddu, u ta' 
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emissjonijiet baxxi, ta' l-enerġija bħala l-iktar politika effettiva; 

Or. en

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 18
Paragrafu 5

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jaħdmu għal żieda sostanzjali fl-effiċjenza ta' l-
enerġija u biex l-espansjoni tas-sorsi li jiġġeddu ta' l-enerġija ssir l-iktar politika 
effettiva; jenfasizza l-importanza li jkun evitat il-konsum żejjed ta' enerġija, u 
għaldaqstant iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jippromwovu t-trasport pubbliku u l-
iżvilupp ta' l-infrastruttura tat-trasport pubbliku, kif ukoll l-iżvilupp u l-
modernizzazzjoni ta' tisħin ċentralizzat; f'dan ir-rigward jenfasizza li f'każ ta' kriżi 
fl-enerġija, permezz tat-tisħin ċentralizzat ikun aktar faċli li ssir qalba għal sors 
differenti ta' enerġija;

Or. en

Emenda mressqa minn Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 19
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Fil-kuntest ta' l-inċentivi għall-użu tal-bijofjuwils jew tal-bijomassa fl-UE, huwa 
essenzjali li l-UE tkun żgura li ma tkunx qed thedded is-sigurtà globali ta' l-ikel, jew 
twassal għal aktar pressjoni fuq il-foresti naturali, għall-espansjoni tal-monokulturi 
jew ta' pjantaġġuni ta' speċijiet eżotiċi, jew li taggrava l-bidla fil-klima permezz tad-
deforestazzjoni tropikali; 

Or. en

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 20
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Iqis li permezz ta' sistemi bilanċjati sew ta' taxxi/levies nazzjonali, l-effiċjenza 
enerġetika tista' tiżdied fl-Istati Membri u jista' jiġi evitat il-konsum bla bżonn ta' l-
enerġija;

Or. en
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 21
Paragrafu 6, introduzzjoni

6. Jistieden lill-UE biex tibda azzjoni internazzjonali komuni biex tnaqqas iż-żieda 
insostenibbli tad-domanda għall-enerġija u biex taqleb għal ekonomija bbażata fuq anqas 
enerġija; din l-azzjoni għandha tgħin biex jintlaħqu l-għanijiet li ġejjin:

Or. pl

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 22
Paragrafu 6, inċiż 2

- biex jingħata appoġġ għall-iżvilupp u l-użu ta' l-enerġiji li jiġġeddu (mir-riħ, mix-
xemx, mill-bijomassa, mill-ilma u mis-sħana naturali) fl-UE u f'pajjiżi terzi, flimkien 
maż-żjieda ta' aktar programmi għall-enerġija nadifa u effiċjenti fil-politika ta' 
żvilupp ta' l-Unjoni, biex ikun żgurat li jkun hemm trasferiment ġust tat-teknoloġiji u 
li ġġib magħha l-benefiċċji tat-tmexxija fl-iżvilupp tas-swieq internazzjonali;

Or. el

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 23
Paragrafu 6, inċiż 2

- biex jingħata appoġġ għall-iżvilupp u l-użu ta' l-enerġiji li jiġġeddu (mir-riħ, mix-
xemx, mill-bijomassa, mill-ilma u mis-sħana naturali) fl-UE u f'pajjiżi terzi, biex ikun 
żgurat li jkun hemm trasferiment ġust tat-teknoloġiji u li ġġib magħha l-benefiċċji tat-
tmexxija fl-iżvilupp tas-swieq internazzjonali, filwaqt li jitqies, fl-iżvilupp u fl-użu ta' 
l-enerġiji li jiġġeddu msemmija hawn fuq, li jinħtieġ ċertu żmien qabel dawn is-sorsi 
jibdew jagħtu profitt;

Or. de
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Emenda mressqa minn Justas Vincas Paleckis

Emenda 24
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Huwa konxju tal-pożizzjonijiet differenti ta' l-Istati Membri u tal-kwistjoni miftuħa 
dwar il-ġejjieni tas-settur ta' l-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea; jappella għal 
dibattitu aktar wiesa' fl-Istati Membri dwar l-irwol ta' l-enerġija nukleari fiż-żjieda 
tas-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija u fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima;

Or. en

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 25
Paragrafu 6 b (ġdid)

6b. Jistieden lill-UE sabiex tidħol fi djalogu ma' l-Istati Uniti u ma' l-Asja dwar żjieda 
sinifikanti fl-effiċjenza enerġetika u biex teżerċita influwenza akbar fuq il-pajjiżi 
tal-lvant u taċ-ċentru ta' l-Asja;

Or. de

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 26
Paragrafu 6 c (ġdid)

6c. Jistieden lill-UE sabiex teżerċita influwenza akbar fuq ir-reġjuni tal-lvant u taċ-
ċentru ta' l-Asja fl-oqsma tas-sikurezza u l-provvista ta' l-enerġija; 

Or. de

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 27
Paragrafu 7

7. Jistieden lill-UE biex tinkoraġġixxi djalogu speċjali ma' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw 
dwar kwistjonijiet ta' l-enerġija u biex tuża l-istrumenti Komunitarji (bħall-Fond Globali 
għall-Effiċjenza fl-użu ta' l-Enerġija u għall-Enerġja li Tiġġedded li kien adottat dan l-
aħħar) biex jinstabu riżorsi finanzjarji addizzjonali għat-tisħiħ ta' l-enerġiji li jiġġeddu
deċentralizzati, għall-aċċessibilità u s-sostenibilità ta' l-enerġija f'dawk ir-reġjuni, kif ukoll 
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għall-infrastruttura ta' l-enerġjia b'interess komuni, filwaqt li jkunu promossi teknoloġiji 
ta' effiċjenza enerġetika b'emissjonijiet aktar baxxi ta' karbonju.

Or. el

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 28
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jistieden lill-UE, sabiex apparti li tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, tagħmel għad-dispożizzjoni t-teknolġiji tagħha fuq livell internazzjonali 
u tidħol fi djalogu ma dawn il-pajjiżi, li fihom l-UE għandha taġixxi bħala mudell u 
sabiex l-użu ta' infrastrutturi enerġetiċi komuni jitqiesu bħala objettiv fit-tul;

Or. de

Emenda mressqa minn Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 29
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jistieden lill-UE sabiex b'mod attiv tfittex li tagħmel tipi ġodda ta' koperazzjonijiet 
dwar l-enerġija ma' pajjiżi li għandhom potenzjal kbir ta' idroġenu li jiġġedded jew 
ta' produzzjoni ta' elettriku, kif ukoll li jesportaw, fost l-oħrajn, enerġija 
kkonċentrata mix-xemx;

Or. en

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 30
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jenfasizza li d-dipendenza li qed tikber ta' l-Unjoni Ewropea fuq l-importazzjonijiet ta' 
l-enerġija tista' twassal għal żviluppi politiċi problematiċi; jesprimi t-tħassib tiegħu li l-
kritika għas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi li jfornu l-gass u ż-żejt spiss 
mhix espressa daqstant ċara daqs kemm għandha tkun minħabba l-biża' li jiġu ristretti 
l-provvisti;
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Or. de

Emenda mressqa minn Justas Vincas Paleckis

Emenda 31
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jenfasizza li l-prinċipju ta' l-iżvilupp ta' teknoloġiji b'kuxjenza ambjentali u ta' 
effiċjenza enerġetika għandhom jiddaħħlu fi ftehim ġdid bejn l-UE u r-Russja; 
jenfasizza l-importanza li titkabbar il-koperazzjoni ambjentali bejn l-UE u r-Russja 
fi ħdan il-qafas tad-Dimensjoni tat-Tramuntana;

Or. en

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 32
Paragrafu 7 b (ġdid)

7b. Jenfasizza li, minkejja l-importanza li jkunu żgurati l-provvisti ta' l-enerġija, fost l-
oħrajn, permezz ta' miżuri ta' politika barranija, l-għanijiet fundamentali tal-
politika barranija ta' l-Unjoni Ewropea u ta' l-Istati Membri tagħha, bħalma huma 
l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, il-promozzjoni tad-demokrazija u l-istat tad-dritt, 
l-isħubija transatlantika u, fuq kollox, il-garanzija tal-paċi, m'għandhom qatt ikunu 
ddubitati;

Or. de

Emenda mressqa minn Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 33
Paragrafu 7 b (ġdid)

7b. Jappella għal studju urġenti ta' impatt klimatiku ta' l-għajnuna esterna ta' l-UE u 
ta' l-appoġġ minn istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali; jirrikonoxxi l-prijorità 
li jintlaħqu l-Għanijiet tal-Millennju għall-Iżvilupp għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 
huwa konvint li t-teknoloġiji ta' l-enerġija intelliġenti, is-sorsi ta' enerġija li 
tiġġedded u partikolarment l-effiċjenza enerġetika għandhom potenzjal għoli li 
jkabbru l-aċċess għal enerġija mingħajr ma jiżdiedu l-emissjonijiet, filwaqt li 
jiżguraw anqas dipendenza enerġetika fuq is-sorsi esterni u li jintlaħqu l-objettivi 
klimatiċi f'armonija ma' l-objettivi ta' żvilupp;

Or. en
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Emenda mressqa minn Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 34
Paragrafu 7 c (ġdid)

7c. Jappoġġja l-isħubija dwar l-enerġija proposta ma' l-Afrika; madankollu 
jirrakkomanda bil-qawwi li titwaqqaf sħubija simili maċ-Ċina u ma' l-Indja wkoll, 
filwaqt li jitqies it-tkabbir b'ħeffa fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra li sar 
f'dawn il-pajjiżi u l-ħtieġa urġenti li dawn jiġu megħjuna fil-bini ta' kapaċità kif 
ukoll fl-investiment f'sorsi ta' enerġija li tiġġedded u f'teknoloġiji b'effiċjenza 
enerġetika;

Or. en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 35
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jikkunsidra li t-twaqqif ta' awtorità regolatorja Ewropea jkun ta' kontribut 
sinifikanti għall-ilħuq ta' politika barranija Ewropea dwar l-enerġija

Or. el


