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Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 1
Paragraph 1

1. Jilqa' bi pjaċir il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Pjan ta' azzjoni għall-
effiċjenza fl-enerġija: It- twettiq tal-potenzjal" u jappoġġja l-azzjonijiet prijortarji 
previsti, filwaqt li jsejjaħ għall-implimentazzjoni immedjata tagħhom.

Or. el

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 2
Paragraph 2

2. Jilqa' bi pjaċir l-impenn li jorbot li ttieħed fis-Samit tar-Rebbiegħa 2007 li jintlaħaq l-
objettiv  biex jitnaqqas il-konsum ta' l-enerġija b'20% sa l-2020, li se jikkontribwixxi 
ukoll li jitlaħaq l-objettiv ta' tnaqqis ta' 20% fl-emissjonijiet tal-gass b'effett serra sa l-
2020, bħala impenn unilaterali min-naħa ta' l-Unjoni Ewropea, li jista' jiġi miżjud 
għal 30% f'koordinazzjoni ma' impenji simili magħmula mill-pajjiżi industrijalizzati 
l-oħra; jisħaq dwar il-ħtieġa li jiġu ffissati miri intermedjarji għal tnaqqis maqsuma 
skond is-settur ta' l-enerġija;

Or. it
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Emenda mressqa minn Vladko Todorov Panayotov

Emenda 3
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni sabiex tikkonkludi l-ftehimiet qafas ma' pajjiżi 
msieħba importanti dwar kummerċ estern u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali 
u jistieden biex jiġu konklużi ftehimiet ma' pajjiżi mhux Ewropej li għandhom 
teknoloġija żviluppati sew fil-qasam tat-trasformazzjoni, id-distribuzzjoni u l-użu ta' 
l-effiċjenza ta' l-enerġija; 

Or. en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 4
Paragraph 3

3. Jisħaq li l-implimentazzjoni  immedjata u l-monitoraġġ ta' leġiżlazzjoni attwali dwar l-
effiċjenza ta' l-enerġija (eż Direttiva 2002/91/KE dwar il-prestazzjoni ta' l-enerġija 
tal-bini, Direttiva 92/75/KE dwar tikkettar, Direttiva 2005/32/KE dwar l-Eko-disinn 
u Direttiva 2006/32/KE dwar l-effiċjenza fl-użu aħħari ta' l-enerġija u s-servizzi ta' 
l-enerġija) jaslu parzjalment biex jilħqu din il-mira; jistieden lill-Istati Membri sabiex 
jagħmlu użu intelliġenti mill-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali li jirrigwardaw l-użu 
effiċjenti ta' l-enerġija;

Or. el

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 5
Paragraph 3

3. Jenfasizza li l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-leġiżlazzjoni Komunitarja attwali fil-
qasam ta' l-effiċjenza fil-konsum ta' l-enerġija jkunu qed jikkontribwixxu parzjalment 
biex jintlaħaq l-objettiv; jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu intelliġenti tal-
Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali dwar l-użu effiċjenti ta' l-enerġija u jistieden lill-
Kummissjoni biex tiżgura t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni korretta, sa dati ta' 
skadenza, tad-direttivi li diġa ġew adottati;

Or. it
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 6
Paragraph 3

3. Jenfasizza li l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-leġiżlazzjoni Komunitarja attwali fil-
qasam ta' l-effiċjenza fil-konsum ta' l-enerġija jkunu qed jikkontribwixxu parzjalment 
biex jintlaħaq l-objettiv; jistieden lill-Istati Membri sabiex jagħmlu użu intelliġenti, 
jinfurzaw u jtejbu l-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali li jirrigwardaw l-użu effiċjenti ta' 
l-enerġija;

Or. pl

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 7
Paragraph 4

4. Jaqbel ma' l-opinjoni li l-aħjar opportunitajiet għat-tnaqqis ta' l-enerġija jistgħu 
jintlaħqu fis-setturi tal-bini u tat-trasport; jitlob għalhekk li jitwettqu azzjoniiet 
prijoritarji f'dawn is-setturi; jitlob ukoll li ssir reviżjoni tad-dispożizzjonijiet tad-
direttiva dwar il-bini sabiex jitwessa' l-ambitu tagħha u jiġu inklużi standards minimi 
ta' effiċjenza fil-livell ta' l-UE; jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri sabiex 
jippromwovu t-trasport pubbliku kif ukoll it-trasport bil-linji tal-ferrovija, bil-baħar 
u permezz tal-kanali interni;

Or. pl

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 8
Paragraph 4

4. Jaqbel ma' l-opinjoni li l-aħjar opportunitajiet għat-tnaqqis ta' l-enerġija huma fis-
setturi tal-bini u tat-trasport, waqt li jenfasizza l-possibilitajiet għal titjieb fir-trasport 
urban u fil-bini pubbliku; jitlob għalhekk li jitwettqu azzjoniiet prijoritarji f'dawn is-
setturi; jitlob ukoll li ssir reviżjoni tad-dispożizzjonijiet tad-direttiva dwar il-bini 
sabiex jitwessa' l-ambitu tagħha u jiġu inklużi standards minimi ta' effiċjenza fil-livell 
ta' l-UE;

Or. el
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Emenda mressqa minn Vladko Todorov Panayotov

Emenda 9
Paragraph 4

4. Jaqbel ma' l-opinjoni li l-aħjar opportunitajiet għat-tnaqqis ta' l-enerġija huma fis-
setturi tal-bini u tat-trasport (partikolarment vetturi tat-tagħbija u vapuri); jitlob 
għalhekk li jitwettqu azzjoniiet prijoritarji f'dawn is-setturi; jitlob ukoll li ssir reviżjoni 
tad-dispożizzjonijiet tad-direttiva dwar il-bini sabiex jitwessa' l-ambitu tagħha u jiġu 
inklużi standards minimi ta' effiċjenza fil-livell ta' l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 10
Paragraph 4

4. Jaqbel ma' l-opinjoni li l-aħjar opportunitajiet għat-tnaqqis ta' l-enerġija jistgħu 
jintlaħqu fis-setturi tal-bini u tat-trasport; jitlob għalhekk li jitwettqu azzjoniiet 
prijoritarji konkreti f'dawn is-setturi, bħal l-abolizzjoni tal-VAT fuq l-insulazzjoni, 
waħda mill-miżuri l-aktar effettivi u effiċjenti li tikkontribwixxi wkoll b'mod qawwi 
għal riduzzjonijiet tas-CO2; jitlob ukoll li ssir reviżjoni tad-dispożizzjonijiet tad-
direttiva dwar il-bini sabiex jitwessa' l-ambitu tagħha u jiġu inklużi standards minimi 
ta' effiċjenza fil-livell ta' l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 11
Paragraph 4

4. Jaqbel ma' l-opinjoni li l-aħjar opportunitajiet għat-tnaqqis ta' l-enerġija jistgħu 
jintlaħqu fis-setturi tal-bini u tat-trasport; jitlob għalhekk li jitwettqu azzjoniiet 
prijoritarji f'dawn is-setturi; jitlob ukoll li ssir reviżjoni tad-dispożizzjonijiet tad-
direttiva dwar il-bini sabiex jitwessa' l-ambitu tagħha u jiġu inklużi standards minimi 
ta' effiċjenza fil-livell ta' l-UE; jistieden lill-Kummissjoni biex tinsisti fuq żieda fl-
effiċjenza fl-enerġija mhux biss fil-każ ta' bini ġdid imma wkoll tistipula l-effiċjenza 
fl-enerġija bħala kriterju obbligatorju għat-tiġdid ta' bini qadim, u titlob li 
proporzjon sinifikanti tar-rekwiżiti ta' l-enerġija jintlaħqu minn sorsi ta' enerġija 
rinovabbli; għal dan il-għan jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi appoġġ 
partikolari, taħt forma ta' inċentivi finanzjarji, lix-xogħol tat-tiġdid tal-bini li qed 
isir b'konformità mal-kriterji ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija; waqt li bini ġdid isir 
primarjament minn investimenti finanzjarji, li l-finanzjament għalihom hu 
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disponibbli minn oqsfa oħra ta' appoġġ miżmuma għall-użu mill-impriżi konċernati, 
il-finanzjament għat-tiġdid ta' djar, li jibbenefika spektrum aktar wiesa' tal-
popolazzjoni, ħafna drabi jippreżenta piż finanzjarju impossibbli għall-konsumatur 
individwali  u jew għall-awtoritajiet lokali;

Or. hu

Emenda mressqa minn Justas Vincas Paleckis

Emenda 12
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jirrikonoxxi li l-moderizzazzjoni ta' 'blokki ta' bini forma ta' torri' (tower block 
buildings) tippreżenta problema partikolari akuta, li taffettwa mijiet ta' miljuni ta' 
ċittadini ta' l-UE; jenfasizza għalhekk il-ħtieġa li jiżdiedu l-finanzi mill-Fondi 
Strutturali ta' l-UE għall-effiċjenza ta' l-enerġija li ttejjeb ir-rinnovazzjoni ta' blokki 
ta' bini forma ta' torri;

Or. en

Emenda mressqa minn Duarte Freitas

Emenda 13
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jirrimarka li t-trasport u d-distribuzzjoni huma fost is-sorsi ta' telf ta' enerġija u ta' 
qtugħ ta' elettriku u jisħaq li l-irwol li l-mikroġenerazzjoni u l-ġenerazzjoni 
deċentralizzata u diversifikata jista' jkollhom biex jiggarantixxu provvista sigura u 
tnaqqis tat-telf;  Iqis li l-inċentivi għandhom ikunu mmirati lejn titjib fl-
infrastruttura bil-għan li jnaqqsu t-telf fit-trażmissjoni u d-distribuzzjoni.

Or. pt

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 14
Paragraph 5

5. Jenfasizza l-irwol ta' mekkaniżmi bbażati fuq is-suq (pereżempju, bħaċ-ċertifikati 
"bojod") u fuq inċentivi ekonomiċi sabiex jintlaħqu l-miri ta' użu effiċjenti ta' l-
enerġija u sabiex tissaħħaħ il-kompetittività Ewropea; Jinkoraġġixxi lill-Istati 
Membri sabiex jirrevedu l-politiki tat-taxxi tagħhom f'rabta ma' l-effiċjenża fl-
enerġija u, fejn din tkun meqjusa bħala effiċjenti, li jagħmlu użu ta' inċentivi ta' 
taxxi waqt li fl-istess ħin jieħdu miżuri biex jilqgħu għal riperkussjonijiet soċjali 
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negattivi possibbli. 

Or. el

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 15
Paragraph 5

5. Jenfasizza li l-irwol ta' mekkaniżmi bbażati fuq is-suq (pereżempju, bħaċ-ċertifikati 
"bojod") u fuq inċentivi ekonomiċi għan-negozji sabiex jintlaħqu l-miri ta' użu 
effiċjenti ta' l-enerġija u sabiex tissaħħaħ il-kompetittività Ewropea mhumiex 
biżżejjed fihom infushom, u li għalhekk fondi pubbliċi u Komunitarji ad hoc 
għandhom ikunu attivati, sabiex ikun possibbli li r-riżorsi jkunu indirizzati b'mod 
aktar effiċjenti lejn ir-riċerka, l-innovazzjoni teknoloġika u l-effiċjenza fl-enerġija, 
fuq il-bażi tal-prinċipju li 'min iniġġeż iħallas';

Or. it

Emenda mressqa minn Vladko Todorov Panayotov

Emenda 16
Paragraph 5

5. Jenfasizza l-irwol ta' mekkaniżmi bbażati fuq is-suq (pereżempju, bħaċ-ċertifikati 
"bojod") u fuq inċentivi ekonomiċi (per eżempju li tkun imħeġġa politika ta' 'green 
taxation') sabiex jintlaħqu l-miri ta' użu effiċjenti ta' l-enerġija u sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività Ewropea;

Or. en

Emenda mressqa minn Duarte Freitas

Emenda 17
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jenfasizza l-irwol li s-servizzi, bħalma huma l-verifiki ta' enerġija, jista' jkollhom 
biex tonqos il-ħela u tiġi nkoraġġita l-użu aħjar tal-potenzjal ta' l-enerġija ta' kull 
binja. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħtu l-ewwel eżempju, mhux biss fil-bini 
amministrattiv imma wkoll fil-bini pubbliku l-ieħor bħal skejjel, universitajiet u 
sptarijiet.

Or. pt
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Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 18
Paragraph 6

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi inkoraġġita r-riċerka u l-eko-innovazzjoni fl-iżvilupp tat-
teknoloġiji għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija billi jiġu inkuraġġiti l-investiment u l-
iskambju ta' prattiki tajbin għaliex dawn jistgħu jistimulaw it-tkabbir ekonomiku, iż-
żieda fl-impjiegi u joħolqu l-vantaġġ komparattiv ta' l-ekonomija Ewropea, hekk li 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-miri ta' l-Istrateġija ta' Liżbona;  Jenfasizza l-irwol 
tas-Seba' Programm ta' Qafas ta' Riċerka u ta' strumenti finanzjarji oħra tal-
Komunità.

Or. el

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 19
Paragraph 6

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi inkoraġġita r-riċerka, it-trasferiment tat-tagħrif u l-eko-
innovazzjoni fl-iżvilupp tat-teknoloġiji għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija billi jiġu 
inkuraġġiti l-investiment u l-iskambju ta' prattiki tajbin u t-trasferiment ta'  
teknoloġija għaliex dawn jistgħu jistimulaw it-tkabbir ekonomiku, iż-żieda fl-impjiegi 
u joħolqu l-vantaġġ komparattiv ta' l-ekonomija Ewropea, hekk li jikkontribwixxu 
biex jintlaħqu l-miri ta' l-Istrateġija ta' Liżbona;

Or. pl

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 20
Paragraph 6

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi inkoraġġita r-riċerka u l-eko-innovazzjoni fl-iżvilupp tat-
teknoloġiji għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija billi jiġu inkoraġġiti l-investiment u l-
iskambju ta' prattiki tajbin u ta' teknoloġiji kompatibbli ma' l-ambjent u li jiffrankaw 
l-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, sabiex jarmonizzaw il-kisba tal-mira tat-
tnaqqis ta' gassijiet b'effett serra, għaliex dawn jistgħu indirettament jistimulaw it-
tkabbir ekonomiku, iż-żieda fl-impjiegi u joħolqu l-vantaġġ komparattiv ta' l-
ekonomija Ewropea, hekk li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-miri ta' l-Istrateġija ta' 
Liżbona;

Or. it
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 21
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jisħaq dwar il-ħtieġa li jkun inkoraġġit Pjan ta' Azzjoni għall-Effiċjenza ta' l-
Enerġija f'kampanji edukattivi u ta' informazzjoni, bil-għan li tqiegħed il-
konsumatur f'pożizzjoni aħjar biex jagħmel deċiżjonijiet infurmati meta jixtri 
oġġetti u sussegwentement jużahom bil-għaqal, b'konformità mal-prinċipju ta' 
żvilupp sostenibbli;

Or. pl

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 22
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tieħu rwol ta' tmexxija fi ftehima globali dwar 
l-effiċjenza fl-enerġija. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tinkorpora l-effiċjenza fl-
enerġija fil-ftehimiet bilaterali ta' l-UE ma' pajjiżi terzi.

Or. el

Emenda mressqa minn Vladko Todorov Panayotov

Emenda 23
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jenfasizza l-ħtieġa ta' politika għall-effiċjenza fl-enerġija li tkun implimentata f'kull 
livell tal-gvern;

Or. en

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 24
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jistieden lill-Kummissjoni biex twaqqaf fond ta' appoġġ sabiex iżżid l-effiċjenza fl-
enerġija, jew li żżid l-ambitu ta' inċentivi finanzjarji attwali għal żviluppi li 
jippermettu l-enerġija magħmula minn sorsi rinovabbli biex tintuża f'netwerks 
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eżistenti li kienu jiffunzjonaw permezz ta' enerġija li ġejja minn fjuwil fossili. Ħafna 
minn netwerks il-qodma żviluppati għal distribuzzjoni ta' enerġija tradizzjonali 
għandhom bżonn jiġu mmodernizzati u jew ma jistgħux iqassmu enerġija 
magħmula minn sorsi rinovabbli jew jistgħu jagħmlu dan b'mod limitat ħafna. Il-
bini ta' netwerks ġodda mhix alternattiva realistika, speċjalment għall-Istati Membri 
l-aktar ġodda; madankollu, it-titjib ta' netwerks eżistenti jista' jżid sew l-effiċjenza 
tal-produzzjoni ta' l-enerġija minn sorsi rinovabbli fi żmien eqser u għal inqas 
spejjeż, fl-istess ħin jgħin biex tiżdied is-sigurtà tal-provvista bħala riżultat ta' titjib 
f'waqtu;

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 25
Paragrafu 8 b (ġdid)

8b. Minħabba l-importanza ta' pjani ta' azzjoni u n-natura ambizzjuża tal-mira 
stabbilita, jenfasizza l-irwol vitali tal-Kummissjoni fil-koordinament tal-pjani ta' 
azzjoni sottomessi mill-Istati Membri individwali; jenfasizza wkoll li l-kummissjoni 
għandha, permezz ta' konsultazzjoni regolari ma' l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri, tara li tiżgura li, waqt li tqis il-kundizzjonijiet varji regolatorji u ta' żvilupp, 
għandhom jitwaqqfu miri intelliġenti u realistiċi mill-Istati Membri individwali li 
jippermettu li l-Unjoni Ewropea taħdem flimkien magħhom huma u jiksbu dawn il-
miri.

Or. hu


