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Emenda mressqa minn Caroline Lucas u Margrete Auken

Emenda 1
Paragrafu 1

1. Jemmen li żvilupp sostenibbli, b’mod partikolari f’pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
eknomomiji li qed jikbu, b'emissjonijiet baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra, b'arja 
nadifa u b'sigurtà ta' l-enerġija jista' jinkiseb biss billi jiġi żgurat l-użu ta’ teknoloġiji 
li jiġġeddu li jużaw ir-riżorsi lokali ta’ enerġija u jtejbu l-aċċess għall-enerġija billi 
jiffavorixxu investiment f’forniment imbiegħed u deċentralizzat;

Or. en

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 2
Paragrafu 1

1. Jemmen li futur sostenibbli, b'emissjonijiet baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra, b'arja 
nadifa u b'sigurtà ta' l-enerġija jista' jintlaħaq biss permezz ta’ effiċjenza fl-enerġija 
aħjar u teknoloġiji b'emissjoni baxxa, bħall-enerġija li tiġġedded u, il-qabda u l-
ħażna tal-karbonju (imħassar)
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Or. en

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 3
Paragrafu 1

1. Jemmen li futur sostenibbli, b'emissjonijiet baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra, b'arja 
nadifa u b’forniment ta’ enerġija sostenibbli jista' jintlaħaq biss billi tiġi żviluppata u 
użata t-taħlita sħiħa ta' teknoloġiji b'emissjoni baxxa, inklużi effiċjenza mtejba fl-użu 
ta' l-enerġija, enerġija rinovabbli, il-qabda u l-ħażna tal-karbonju, (imħassar);

Or. en

Emenda mressqa minn Matthias Groote

Emenda 4
Paragrafu 1

1. Jemmen li futur sostenibbli, b'emissjonijiet baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra, b'arja 
nadifa u b'sigurtà ta' l-enerġija jista' jintlaħaq biss billi jiġu żviluppati u użati
(imħassar), l-enerġija li tiġġedded u, t-teknoloġiji għall-qabda u l-ħażna tal-karbonju, 
u billi tittejjeb l-effiċjenza fl-enerġija;

Or. de

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 5
Paragrafu 1

1. Jemmen li futur sostenibbli, b'emissjonijiet baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra, b'arja 
nadifa u b'sigurtà ta' l-enerġija jista' jintlaħaq biss billi tiġi żviluppata u użata t-taħlita 
sħiħa ta' teknoloġiji b'emissjoni baxxa, inklużi effiċjenza mtejba fl-użu ta' l-enerġija u 
aktar użu ta’ enerġija li tiġġedded (imħassar);

Or. el
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Emenda mressqa minn Caroline Lucas u Margrete Auken

Emenda 6
Paragrafu 2

2. Jemmen li l-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Użu ta’ l-Enerġija u għall-Enerġija li 
Tiġġedded propost jista' jkollu sehem importanti biex jiġu attratti investimenti privati 
favur proġetti għall-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija u favur l-enerġija li tiġġedded fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw; barra minn dan iqis li l-fond għandu jiffinanzja l-
implimentazzjoni biss f’pajjiżi li qed jiżviluppaw u f’ekonomiji li qed jikbru;

Or. en

Emenda mressqa minn Caroline Lucas u Margrete Auken

Emenda 7
Paragrafu 3

3. Iqis li l-fond m'għandux jiffavorixxi b’xi mod partikolari xi enerġija li tiġġedded jew 
xi teknoloġija għall-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija, imma għandu pjuttost joħloq il-
kundizzjonijiet it-tajbin biex ikun possibbli għas-suq li jagħżel is-soluzzjonijiet l-aktar 
sostenibbli u li jkunu effettivi f'sens ta' nfiq; madanakollu, jisħaq dwar l-importanza 
li jsiru evalwazzjonijiet ta’ impatt bir-reqqa fuq il-benefiċjarji fir-rigward tal-
konsegwenzi ambjentali, ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra fiċ-ċiklu kollu 
tal-ħajja, u ta'  l-impatt soċjali u ta’ saħħa  sabiex tiġi garantita l-integrità tal-fond; 
fi kwalunkwe każ iqis li l-fond m’għandux jappoġġja l-produzzjoni ta' l-agrofjuwil 
għall-esportazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 8
Paragrafu 3

3. Iqis li l-fond m'għandux jiffavorixxi b’xi mod partikolari xi enerġija li tiġġedded jew 
xi teknoloġija għall-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija, imma għandu pjuttost joħloq il-
kundizzjonijiet it-tajbin biex ikun possibbli għall-pajjiżi kollha konċernati li jagħżlu 
s-soluzzjonijiet l-aktar sostenibbli u li jkunu favur l-ambjent;

Or. en
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Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 9
Paragrafu 3

3. Iqis li l-fond m'għandux jiffavorixxi b’xi mod partikolari xi enerġija li tiġġedded jew 
xi teknoloġija għall-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija, imma għandu pjuttost joħloq il-
kundizzjonijiet it-tajbin biex ikun possibbli għas-suq , għall-Pajjiżi Membri u għal 
pajjiżi terzi li jagħżlu s-soluzzjonijiet l-aktar sostenibbli u li jkunu effettivi f'sens ta' 
nfiq;

Or. en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 10
Paragrafu 3

3. Iqis li l-fond m'għandux jiffavorixxi b’xi mod partikolari xi enerġija li tiġġedded jew 
xi teknoloġija għall-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija, imma għandu pjuttost joħloq il-
kundizzjonijiet it-tajbin biex ikun possibbli għas-suq sabiex jagħżel is-soluzzjonijiet l-
l-aktar favur l-ambjent, sikuri u li jkunu effettivi f'sens ta' nfiq;

Or. el

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 11
Paragrafu 4

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa l-irwol tal-bijomassa (imħassar) u l-użu tagħhom 
f'dawn il-pajjiżi, billi jitqiesu l-effetti kollha taċ-ċiklu sħiħ fuq l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra, fuq il-kwalità ta' l-arja, fuq il-maniġment rurali u l-
bijodiversità, inklużi l-preservazzjoni ta’ l-foresti naturali u li jiġi żgurat forniment 
ta’ l-ikel billi jittejbu l-aħjar prattiki agrikoli lokali;

Or. en
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Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 12
Paragrafu 4

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa l-importazzjoni tal-bijomassa mill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u l-użu tagħhom f'dawn il-pajjiżi, billi jitqiesu l-effetti kollha taċ-ċiklu 
sħiħ fuq l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, fuq il-kwalità ta' l-arja, fuq il-
maniġment rurali, il-kundizzjonijiet soċjo-ekonomiċi, il-produzzjoni ta’ l-ikel  u l-
bijodiversità, inklużi l-foresti naturali

Or. en

Emenda mressqa minn Caroline Lucas u Margrete Auken

Emenda 13
Paragrafu 5

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-fond jikkontribwixxi biex inaqqas it-tfixkil 
għall-użu tal-Mekkaniżmu għall-Iżvilupp Nadif f'ċertu pajjiżi, b'mod partikolari fil-
pajjiżi l-inqas żviluppati u sabiex tħeġġeġ ukoll proġġetti CDM simili sabiex ikunu 
verament addizzjonali, ikollhom impatt pożittiv fuq l-iżvilupp sostenibbli u 
jissodisfaw il-kriterji 'Gold Standard';

Or. en

Emenda mressqa minn Matthias Groote

Emenda 14
Paragrafu 7

7. Jemmen li l-fond għandu jirriżulta f'aċċess għal teknoloġiji ta’ enerġija effiċjenti u 
enerġija li tiġġedded fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u f'opportunitajiet ġodda għall-
kumpaniji Ewropej u dawk lokali, b'mod partikolari l-SMEs

Or. de
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Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 15
Paragrafu 7

7. Jemmen li l-fond għandu jirriżulta f'aċċess għall-enerġija moderna, f'emissjonijiet 
baxxi jew ebda emissjoni, fi żvilupp u innovazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
inklużi teknoloġiji applikati sabiex jingħata aċċess b’xejn għall-ilma f’dawn il-
pajjiżi kif ukoll f'opportunitajiet ġodda għall-kumpaniji Ewropej, b'mod partikolari l-
SMEs, fit-trasferiment u l-kondiviżjoni ta’ l-għarfien tagħhom dwar teknoloġiji 
sostenibbli ġodda.

Or. en

Emenda mressqa minn Caroline Lucas u Margrete Auken

Emenda 16
Paragrafu 7

7. Jemmen li l-fond għandu jirriżulta f'aċċess imtejjeb għall-enerġija nadifa u sikura, u 
kif ukoll għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp u innovazzjoni fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw (imħassar).

Or. en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 17
Paragrafu 7

7. Jemmen li l-fond għandu jirriżulta f'aċċess għall-enerġija moderna, f'emissjonijiet 
baxxi jew ebda emissjoni, fi żvilupp u innovazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
f'opportunitajiet ġodda għall-kumpaniji Ewropej, b'mod partikolari l-SMEs, billi jiġu 
promossi, inter alia, ir-riċerka, it-trasferiment ta’ l-għarfien u l-iskambju ta’ l-aħjar 
prattiki sabiex jitjieb it-tixrid ta’ teknoloġiji ta’ effiċjenza fl-enerġija f’dawk il-
pajjiżi.

Or. el
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Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 18
Paragrafu 7

7. Jemmen li l-fond għandu jirriżulta f'aċċess għall-enerġija moderna, f'emissjonijiet 
baxxi jew ebda emissjoni, fi żvilupp u innovazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
f'opportunitajiet ġodda għall-kumpaniji Ewropej u oħrajn, b'mod partikolari l-SMEs

Or. en

Emenda mressqa minn Matthias Groote

Emenda 19
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li l-fondi ma jiġux allokati lil sottofond 
wieħed jew tnejn meta jitqassmu l-approprjazzjonijiet.

Or. de

Amendment by Evangelia Tzampazi

Amendment 20
Paragraph 7 a (new)

7a. Jemmen li l-fond għandu jikkontribwixxi għat-titjib fl-immaniġġjar sostenibbli tar-
riżorsi naturali u għandu jitratta kwistjonijiet ta’ forniment ta’ enerġija u ta’ 
kwalità ta’ l-arja f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, filwaqi li jiffoka fuq iż-żieda ta’ l-
effiċjenza fl-enerġija, pereżempju, permezz tat-tiġdid ta’ power stations u binjiet 
ineffiċjenti.

Or. el
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