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Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 1
Paragrafu -1 a (ġdid)

-1a. Jenfasizza l-importanza fuq tul ta' żmien ta' sorsi ta' enerġija konvenzjonali għall-
produzzjoni ta' l-enerġija u l-iżvilupp reġjonali fl-Ewropa;

Or. de

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 2
Paragrafu -1 b (ġdid)

-1b. Jenfasizza l-effetti ta' sorsi ta' enerġija konvenzjonali f'termini ta' impjieg u dħul 
fir-reġjuni tal-minjieri (madwar 300 000 impjieg fit-tħaffir tal-faħam biss) u f'zoni 
fejn hemm l-impjanti ta' l-enerġija; 

Or. de
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Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 3
Paragrafu -1 c (ġdid)

-1c. Jenfasizza l-importanza strateġika partikulari ta' l-enerġija tal-faħam u nukleari (li 
jgħoddu għal 29% u 31% rispettivament tal-produzzjoni ta' l-elettriċità fl-UE) fit-
taħlita ta' enerġija Ewropea preżenti u tal-ġejjieni;  jinnota l-livell għoli ħafna ta' 
dipendenza fuq l-importazzjonijiet ta' l-enerġija minn reġjuni barra l-Komunità 
b'sitwazzjonijiet ta' sigurtà problematiċi;

Or. de

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 4
Paragrafu -1 d (ġdid)

-1d. Jistieden iktar gwadanji fl-effiċjenza tat-teknoloġija ta' l-impjanti ta' enerġija mill-
fjuwils fossili, iktar titjib fl-istandards tas-sikurezza għall-impjanti ta' l-enerġija 
nukleari, żviluppi rapidi fit-teknoloġija tal-fużjoni nukleari u żidiet li jikkorrispondu 
fil-fondi għar-riċerka; 

Or. de

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 5
Paragrafu 1 

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jagħmlu kontribut 
validu għall-għan iddikjarat tal-Kummissjoni ta' ġenerazzjoni sostenibbli ta' l-
enerġija minn fjuwils fossili, li timmira għal emissjonijiet qrib iż-żero mill-faħam 
wara l-2020; jenfasizza li l-kontribuzzjoni tal-fjuwils fossili, l-iktar il-faħam, għas-
sigurtà u d-diversità ta’ l-enerġija trid tkompli b'mod li hu kompatibbli ma' l-
iżvilupp sostenibbli u mal-miri dwar il-bidla fil-klima;  

Or. el
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Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 6
Paragrafu 1 

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali li jiddiversifikaw u 
jiddeċentralizzaw il-produzzjoni ta’ l-enerġija, u jirrilokawha lejn postijiet li huma 
vantaġġjużi teknoloġikament u ekonomikament;

Or. cs

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 7
Paragrafu 1 

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali li jiddiversifikaw u 
jiddeċentralizzaw il-produzzjoni ta’ l-enerġija billi jużaw l-iktar riżorsi xierqa fir-
reġjuni varji madwar l-UE; 

Or. en

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 8
Paragrafu 1 

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali li jiddiversifikaw u 
jiddeċentralizzaw il-produzzjoni ta’ l-enerġija, waqt li jqisu l-karatteristiċi reġjonali 
speċifiċi;

Or. pl

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 9
Paragrafu 2 

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-possibilitajiet għat-tkabbir ekonomiku permezz ta' l-
innovazzjoni u politika dwar l-enerġija kompettitiva u sostenibbli li l-investiment fil-
ġenerazzjoni ta' l-enerġija sostenibbli mill-fjuwils fossili joffri lir-reġjuni kollha ta' 
l-UE; għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jistudjaw 
liema huma l-elementi li jiffavorixxu l-appoġġ għal investiment bħal dan u li 
jiffavorixxu l-iskambju ta’ prattiki tajba biex dan iseħħ;  
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Or. en

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 10
Paragrafu 2 

2. Jilqa' b'sodisfazzjon is-sejbiet tar-Raba' Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u 
Soċjali li zoni bl-ogħla livell ta' GDP per capita għandhom it-tendenza li jkollhom l-
iktar livell baxx ta' konsum ta' enerġija għal kull unità ta’ produzzjoni ekonomika; 
madankollu, jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li huwa diffiċli li wieħed jissepara t-
tkabbir ekonomiku minn mal-konsum ta’ l-enerġija, speċjalment fir-reġjuni ta’ l-
objettiv ta’ 'konverġenza';  għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri sabiex jistudjaw liema huma l-elementi li jiffavorixxu din is-separazzjoni, u li 
jiffavorixxu l-iskambju ta’ prattiki tajba għat-twettiq ta’ din is-separazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 11
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jieħdu miżuri biex 
jippromwovu l-użu razzjonali ta' l-enerġija, kemm elettrika u kemm termali, b'mod 
partikulari permezz ta' promozzjoni aktar estensiva ta' bini 'intelliġenti mil-lat ta' l-
enerġija', sistemi razzjonali ta' tidwil tat-toroq, iżolazzjoni adegwata ta' sistemi ta' 
trażmissjoni ta' enerġija termali (b'mod partikulari f'konglomerazzjonijiet urbani), 
is-sostituzzjoni ta' apparat għall-enerġija li għadda żmienu b'apparat li jiffranka l-
enerġija, eċċ;

Or. pl

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 12
Paragrafu 3

3. Jilqa’ b’sodisfazzjoni il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-9 ta’ Marzu 2007 u, 
b’mod partikulari d-deċiżjoni ta’ l-istess Kunsill li jistabilixxi għall-UE mira ta' 20% 
tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gas b'effett ta' serra sa l-2020 mil-livell ta' l-1990, jew 
30% fil-każ ta' ftehim ma' pajjiżi industrijalizzati oħra skond ftehimiet 
internazzjonali; u jistieden lill-Istati Membri sabiex jikkollaboraw mill-qrib ma’ l-
awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil u t-twettiq tal-pjanijiet nazzjonali għall-ilħiq ta’ 
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dan l-għan ambizzjuż;

Or. el

Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 13
Paragrafu 3

3. Jilqa’ b’sodisfazzjoni il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-9 ta’ Marzu 2007 u, 
b’mod partikulari, id-deċiżjoni ta’ l-istess Kunsill li jistabilixxi l-għan li 20% tal-
konsum ta' l-enerġija ta’ l-UE jiġi minn sorsi ta’ enerġija li tiġġedded; iżda jfakkar fir-
riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Diċembru 2006 dwar strateġija Ewropea għall-
kompettitività sostenibbli u enerġija sikura li tistabbilixxi l-mira ta' 25% ta' konsum 
ta' enerġija li jrid jiġi minn sorsi ta' enerġija li jiġġeddu sa l-2020 u  jistieden lill-
Istati Membri sabiex jikkollaboraw mill-qrib ma’ l-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-
tfassil u t-twettiq tal-pjanijiet nazzjonali għall-ilħiq ta’ dak l-għan ambizzjuż;

Or. en

Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 14
Paragrafu 5

5. Jinnota li l-ġenerazzjoni ta' l-enerġija permezz tal-bijomassa sostenibbli għandha xi 
potenzjal u tista’, barra minn hekk, tikkontribwixxi għal ħolqien (tħassir) ta’ impjiegi 
f’zoni rurali ta' l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 15
Paragrafu 5

5. Jinnota l-potenzjal kbir tal-produzzjoni ta’ l-enerġija permezz tal-bijomassa, xi ħaġa li 
tista’ tikkontribwixxi wkoll għal ħolqien sinjifikanti ta’ impjiegi f’zoni rurali; 
jistieden, għalhekk, strateġiji għall-politika reġjonali li huma kompatibbli ma' l-
iżgurar ta' produzzjoni ta' l-ikel li ma tqumx ħafna flus; 

Or. de
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Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 16
Paragrafu 5

5. Jinnota li l-ġenerazzjoni ta' l-enerġija permezz tal-bijomassa bħala parti mit-taħlita ta' 
l-enerġija ta' l-UE  għandha potenzjal sinifikanti u tista’, barra minn hekk, 
tikkontribwixxi għal ħolqien ta’ ħafna impjiegi f’zoni rurali; ifakkar lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri li l-produzzjoni ta' l-enerġija mill-bijomassa, kif ukoll mill-
fjuwils fossili, tirrilaxxa ammonti sinifikanti ta' CO2  u li l-Istati Membri għandhom 
jużaw ukoll teknoloġija għall-qbid tal-karbonju fejn hu possibbli; jinnota li 
kwalunkwe produzzjoni estensiva tal-bijomassa għandha titwettaq b'mod sostenibbli 
mingħajr ma tikkawża ħsara lill-ambjent la fl-UE u lanqas f'pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 17
Paragrafu 6

6. Iqis li l-UE hija mexxejja dinjija mil-lat ta’ teknoloġiji ta’ enerġiji nodfa, effiċjenti u 
bi ftit emmissjonijiet ta' karbonju, u dan jista' jkun wieħed mill-fatturi ewlenija għall-
iżvilupp reġjonali, u jħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali 
sabiex jinkoraġġixu investimenti f’dawn teknoloġiji;

Or. de

Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 18
Paragrafu 6

6. Iqis li l-UE hija mexxejja dinjija mil-lat ta’ teknoloġiji li jiġġeddu, u dan jista' jkun 
fattur ewlieni għall-iżvilupp reġjonali, u jħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet 
reġjonali u lokali sabiex jinkoraġġixxu investimenti f’dawn teknoloġiji;

Or. en
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Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 19
Paragrafu 7

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lir-reġjuni u partijiet interessati oħra biex 
jużaw l-opportunitajiet li toffrilhom il-politika ta’ koeżjoni u biex jinvestu 
f’teknoloġiji ġodda ta’ l-enerġija f'sorsi ta' enerġiji sostenibbli u li jiġġeddu (tħassir);

Or. en

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 20
Paragrafu 7

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lir-reġjuni u partijiet interessati oħra biex 
jużaw l-opportunitajiet li toffrilhom il-politika ta' koeżjoni u biex jinvestu f'teknoloġiji 
ġodda, kemm mil-lat ta’ sorsi ta' enerġija li jiġġeddu kif ukoll tat-teknoloġiji tal-
fjuwils fossili sostenibbli ('impjanti ta' l-enerġija b'emissjonijiet baxxi); 

Or. de

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 21
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali biex jieħdu miżuri biex itejbu 
s-sigurtà ta' l-enerġija permezz ta' koperazzjoni diretta mtejba mal-qasam ta' l-
enerġija, b'mod partikulari fir-reġjuni tal-fruntieri;

Or. pl

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 22
Paragrafu 8

8. Huwa tal-fehma li sabiex jiġu segwiti l-għanijiet ta' l-Aġenda ta' Liżbona huwa 
kruċjali, fost affarijiet oħra, l-investiment f’teknoloġiji ta’ enerġija sostenibbli, u 
jappoġġa l-użu tal-Fondi Strutturali bħala wieħed mill-mezzi ta' finanzjament għal 
proġetti ta’ dan it-tip; 
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Or. de

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 23
Paragrafu 8

8. Huwa tal-fehma li huwa essenzjali li jsir investiment f’teknoloġiji ta’ enerġija 
sostenibbli, u jappoġġa l-użu tal-Fondi Strutturali għal proġetti ta’ dan it-tip;

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 24
Paragrafu 10

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tevalwa - fuq il-bażi ta' l-informazzjoni pprovduta 
mill-Istati Membri dwar l-għażliet prattiċi - l-impatt territorjali tal-proposti tagħha fil-
qasam tal-politika ta’ l-enerġija, u li tpoġġi r-riżultati għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati 
Membri;  

Or. cs

Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 25
Paragrafu 11

11. Jerġa' jtenni li riżervi tal-faħam qegħdin mferrxa ħafna mad-dinja kollha, u li l-fatt li l-
Unjoni Ewropea wkoll għandha riżervi bħal dawn joffri sigurtà ta' provvista;  jinnota 
l-proposta tal-Kummissjoni li tinvesti fi proġetti ta’ wirja dwar soluzzjonijiet integrati 
ta’ teknoloġiji ta’ faħam nadif, permezz tal-ġbir u l-ħżin tas-CO2, (tħassir);

Or. en

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 26
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Huwa favur l-użu ta' baċiri ta' sedimentazzjoni għall-ħżin tal-karbonju iżda jinnota 
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li, skond il-Panel Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima tan-NU, l-Ewropa 
għandha ftit "baċiri ta' sedimentazzjoni b'potenzjal kbir" li jistgħu jintużaw għall-
ħżin tas- CO2,  u l-parti l-kbira tagħhom jinsabu fil-Baħar tat-Tramuntana, fil-
Baħar Mediterran u fil-Baħar l-Iswed;  Jenfasizza li, sabiex jittrasporta is-CO2 
maqbud minn proċessi ta' produzzjoni għar-reġjuni l-aktar adattati għall-ħżin, iridu 
jintużaw jew pajpijiet tal-gass jew trasport bil-baħar u dan għandu jitqies meta jkun 
ikkalkulat il-prezz tal-karbonju ta' tali proġetti; 

Or. en

Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 27
Paragrafu 12

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 28
Paragrafu 12

12. Jinnota li terz ta’ l-impjanti li jaħdmu bil-faħam fl-Unjoni Ewropea se jaslu għat-
tmiem taċ-ċiklu tal-ħajja tekniku qabel ma t-teknoloġiji magħrufa bħala “faħam 
sostenibbli” jkunu kummerċjalment vijabbli, u jitlob soluzzjonijiet tranżizzjonali taħt 
forma ta' leġiżlazzjoni ambjentali u miżuri finanzjarji li jkunu kompatibbli ma' 
rekwiżiti ambjentali u ekonomiċi;

Or. de

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 29
Paragrafu 12

12. Jinnota li terz ta’ l-impjanti li jaħdmu bil-faħam fl-Unjoni Ewropea se jaslu għat-
tmiem taċ-ċiklu tal-ħajja tekniku qabel ma t-teknoloġiji magħrufa bħala “faħam 
sostenibbli” jkunu kummerċjalment vijabbli, u jitlob li l-impjanti ta’ l-enerġija ġodda 
u eżistenti li jaħdmu bil-fjuwils fossili jkunu jistgħu jibbenefikaw minn għajnuniet 
nazzjonali u Komunitarji (il-Fondi Strutturali) għall-bqija taċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom;
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Or. el

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 30
Paragrafu 12

12. Jinnota li terz ta’ l-impjanti li jaħdmu bil-faħam fl-Unjoni Ewropea se jaslu għat-
tmiem taċ-ċiklu tal-ħajja tekniku qabel ma t-teknoloġiji magħrufa bħala “faħam 
sostenibbli” jkunu kummerċjalment vijabbli, u jitlob li l-impjanti ta’ l-enerġija ġodda 
li jużaw tekonoloġija ta' faħam nadif b'emissjonijiet baxxi jkunu jistgħu 
jibbenefikaw minn għajnuniet nazzjonali u Komunitarji (il-Fondi Strutturali); 

Or. cs

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 31
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Jenfasizza li, skond il-Panel Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima tan-NU, kien 
ippruvat li konċentrazzjonijiet ta' karbonju jżidu l-aċidità ta' l-ilma;  jemmen, 
għalhekk, li hemm il-ħtieġa li kwalunkwe ħżin ta' karbonju taħt l-ilma ma 
jaffettwax ħażin l-ambjent tal-baħar jew il-katina ta' l-ikel u m'għandux ikun 
permess f'zoni fejn l-ekosistema tal-baħar hija fraġli iktar minn normal; 

Or. en

Emenda mressqa minn Jill Evans

Emenda 32
Paragrafu 13

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jimpenjaw riżorsi finanzjarji għar-riċerka u l-
iżvilupp u l-innovazzjoni (tħassir).

Or. en
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 33
Paragrafu 13 a (ġdid)

13a. Jenfasizza l-importanza ta' l-informazzjoni għall-abitanti ta' zoni fejn hemm 
impjanti li jaħdmu bil-faħam dwar il-perikli inerenti f'dawn u jiġbed l-attenzjoni 
għall-utilità tal-pubblikazzjoni tal-pjanijiet għall-modernizzazzjoni ta' impjanti ta' 
enerġija eżistenti u għat-titjib ta' l-impatt ambjentali tagħhom;  

Or. el

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 34
Paragrafu 13 b (ġdid)

13b. Jitlob aktar fondi għar-reġistrazzjoni ta' l-impatti ambjentali u miżuri għat-titjib 
f'zoni fejn hemm impjanti li jaħdmu bil-faħam.  

Or. el


