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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 1
Paragrafu 1

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-effiċjenza fl-enerġija;
jiddispjaċih, madankollu, għan-nuqqas ta' viżjoni fil-livell ta’ l-Istati Membri rigward 
il-proċess ta' implimentazzjoni ta' l-azzjonijiet proposti;

Or. en

Amendment by Emanuel Jardim Fernandes

Amendment 2
Paragraph 1

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-effiċjenza fl-enerġija; 
jiddispjaċih madankollu min-nuqqas ta' viżjoni rigward il-proċess ta' implimentazzjoni 
ta' l-azzjonijiet proposti, in-nuqqas ta’ pubbliċità u informazzjoni disponibbli 
dwarhom, u l-koordinazzjoni li donnha li kienet inadegwata fost il-livelli differenti 
ta’ governanza;

Or. pt
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Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 3
Paragrafu 2

2. Jenfasizza r-rwol ewlieni li għandu jkollhom l-awtoritajiet lokali u reġjonali ta' l-UE 
fil-kisba tal-mira li tiġi ffrankata 20% ta' l-enerġija sa l-2020, primarjament permezz 
ta' l-azzjonijiet tal-konsumaturi, il-meniġers, il-fornituri, ir-regolaturi u l-konsulenti li 
jkollhom ir-responsabilità li jikkontrollaw u jinfluwenzaw deċiżjonijiet marbuta ma' l-
enerġija; jilqa' b'sodisfazzjon għalhekk l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiffaċilita l-
kuntatt bejn il-ġenerazzjoni deċentralizzata ta' l-enerġija man-netwerk ċentrali 
permezz ta’, pereżempju, miżuri għal aktar interoperabilità; jistieden lill-
Kummissjoni biex f'dan ir-rigward tikkjarifika l-istrument regolatorju li fi ħsiebha 
tipproponi, (tħassir) it-tul tal-perjodu ta’ l-implimentazzjoni, in-natura ta’ l-operaturi 
involuti, u t-termini ta’ l-involviment kuntrattwali tagħhom;

Or. pt

Amendment by Jill Evans

Emenda 4
Paragrafu 2

2. Jenfasizza r-rwol ewlieni li għandu jkollhom l-awtoritajiet lokali u reġjonali ta' l-UE
fil-kisba tal-mira li tiġi ffrankata 20% ta' l-enerġija sa l-2020, primarjament permezz 
ta' l-azzjonijiet tal-konsumaturi, il-meniġers, il-fornituri, ir-regolaturi u l-konsulenti li 
jkollhom ir-responsabilità li jikkontrollaw u jinfluwenzaw deċiżjonijiet marbuta ma' l-
enerġija; jilqa' b'sodisfazzjon għalhekk l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiffaċilita l-
kuntatt bejn il-ġenerazzjoni deċentralizzata ta' l-enerġija man-netwerk ċentrali; 
jistieden lill-Kummissjoni biex f'dan ir-rigward tagħti prijorità lill-ġenerazzjoni 
diċentralizzata ta’ l-enerġija u tikkjarifika l-istrument regolatorju li fi ħsiebha 
tipproponi, kif ukoll it-tul tal-perjodu ta’ l-implimentazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Tiberiu Bărbuleţiu

Emenda 5
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Patt tas-Sindki, li tlaqqa’ flimkien f’netwerk 
permanenti lis-Sindki ta’ bejn 20 u 30 mill-bliet li huma l-akbar u l-aktar pijunieri 
fl-Ewropa, u jitlob għal aktar dettalji rigward it-twaqqif tagħha; jenfasizza, 
madankollu, li l-Patt tas-Sindki jrid jikkumplimenta l-attività tan-netwerks simili li 
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diġà jeżistu;

Or. en

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 6
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tħaffef l-abbozzar tal-Memorandum ta’ Ftehim 
ġejjieni dwar il-koperazzjoni mal-Kunsill Ewropew tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija 
(CEER), li ser jistipula linji gwida komuni u kodiċi ta’ kondotta komuni, bil-għan li 
jtejjeb l-effiċjenza ta’ l-użu ta’ l-enerġija finali fis-setturi kollha; 

Or. pt

Amendment by Lambert van Nistelrooij

Amendment 7
Paragraph 3

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex teħtieġ l-appoġġ sistematiku għall-effiċjenza ta' l-
enerġija f'kull Stat Membru (tħassir); iħeġġeġ lill-Istati Membri l-ġodda biex 
jappoġġjaw kif xieraq l-investiment ta' fondi Komunitarji fir-restawr b’effiċjenza fl-
enerġija tal-bini fil-limiti tar-Regolament eżistenti (KE) Nru 1080/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali1;

Or. en

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 8
Paragrafu 3

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex teħtieġ l-appoġġ sistematiku għall-effiċjenza ta' l-
enerġija f'kull Stat membru meta tevalwa l-programmi operattivi li jistabbilixxu l-
prijoritajiet għall-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
ġodda biex jappoġġjaw kif xieraq l-investiment (tħassir) fl-effiċjenza enerġetika, 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ sħubijiet pubbliċi-privati (PPPs), sabiex jiffaċilitaw ir-
restawr ta' bini, (tħassir) l-immodernizzar ta' l-installazzjonijiet għat-tisħin distrettwali, 
u l-ġenerazzjoni flimkien tas-sħana u ta' l-elettriku fuq skala żgħira;

  
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1.
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Or. pt

Emenda mressqa minn Tiberiu Bărbuleţiu

Emenda 9
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jinkoraġġixxi lil atturi reġjonali u lokali sabiex jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet 
ta’ għoti ta' fondi u ta' assistenza teknika disponibbli taħt l-inizjattivi JASPERS, 
JEREMIE u JESSICA bil-għan li jmexxu 'l quddiem l-iżvilupp ta' proġetti effiċjenti 
fl-enerġija; iħeġġeġ li tkun imqassma informazzjoni aċċessibbli u preċiża dwar l-
implimentazzjoni prattika ta’ dawk l-inizjattivi fil-livell reġjonali;

Or. en

Amendment by Emanuel Jardim Fernandes

Amendment 10
Paragraph 3 a (new)

3a. Jistieden lill-Kummissjoni, bħala kwistjoni ta’ urġenza kbira, sabiex tippreżenta 
miżuri speċifiċi bl-għan li tinkiseb aktar effiċjenza fl-enerġija fl-ibgħad reġjuni, 
immirati lejn il-karatteristiċi partikulari tagħhom li jirriżultaw mill-effetti tal-
limitazzjonijiet permanenti li huma suġġetti għalihom dawn ir-reġjuni;

Or. pt

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 11
Paragrafu 4

4. Jitlob lill-Istati Membri li għadhom m’għamlux dan sabiex jitrassponu fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali id-direttiva dwar il-prestazzjoni ta' l-enerġija tal-bini; jitlob 
lill-Kummissjoni biex tiżviluppa linji ta' gwida dwar il-mekkaniżmi ta' kontroll biex 
tiżgura l-implimentazzjoni xierqa ta' din id-Direttiva, kif ukoll sistemi preċiżi ta' 
evalwazzjoni;

Or. en
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Amendment by Jill Evans

Amendment 12
Paragraph 4

4. Jitlob lill-awtoritajiet reġjonali u lokali kollha sabiex jiżviluppaw pjanijiet lokali 
għall-effiċjenza enerġetika u jinkoraġġihom biex jimplimentaw kif xieraq id-direttiva 
dwar il-prestazzjoni ta' l-enerġija tal-bini; jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa linji 
gwida dwar il-mekkaniżmi ta' kontroll biex tiżgura l-implimentazzjoni xierqa ta' din 
id-Direttiva, kif ukoll sistemi preċiżi ta' evalwazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 13
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Isemmi li l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali għandhom irwol vitali sabiex 
b’mod effettiv jippubbliċizzaw prodotti li jkunu aktar effiċjenti fl-enerġija, 
pereżempju billi jorganizzaw kampanji ta’ informazzjoni għall-pubbliku dwar il-
qafas regolatorju eżistenti u li jkollhom tikkettar dwar l-effiċjenza enerġetika;

Or. pt

Emenda mressqa minn Tiberiu Bărbuleţiu

Emenda 14
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jisħaq dwar il-ħtieġa li titjieb l-informazzjoni u l-komunikazzjoni dwar l-effiċenza 
enerġetika fil-livelli lokali u reġjonali; għal dan il-għan, jitlob għal taħriġ u 
potenzjar (empowerment) ta’ timijiet lokali bil-għan li jippromwovu l-effiċjenza fl-
enerġija;

Or. en
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