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Emenda 1
Jim Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li hemm bosta setturi li 
jistgħu jkollhom impatt fuq l-effiċjenza 
tal-enerġija; jisħaq fuq il-fatt li biss 
permezz ta' approċċ globali u koordinat 
bejn l-UE u l-politiki nazzjonali (bħalfl-
oqsma tal-koeżjoni, l-agrikultura, it-
trasport, l-ambjent, eċċ.) tista' tiġi definita
strateġija viżjonarja fit-tul li tiżgura l-
konsistenza fil-proġetti u tipproduċi l-aħjar 
riżultati;

1. Jenfasizza l-potenzjal sinifikanti għall-
effiċjenza tal-enerġija f'varjetà wiesgħa ta' 
setturi; jisħaq fuq il-fatt li biss permezz ta' 
approċċ ħolistiku u kkoordinat li jinvolvi l-
politiki lokali, reġjonali, nazzjonali u 
Komunitarji tista' tiġi implimentata
strateġija viżjonarja fit-tul li tiżgura l-
konsistenza fil-proġetti u tipproduċi l-aħjar 
riżultati;

Or. en

Emenda 2
Emanuel Jardim Fernandes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li hemm bosta setturi li 
jistgħu jkollhom impatt fuq l-effiċjenza tal-
enerġija; jisħaq fuq il-fatt li biss permezz 
ta' approċċ globali u koordinat bejn l-UE u 
l-politiki nazzjonali (bħalfl-oqsma tal-
koeżjoni, l-agrikultura, it-trasport, l-
ambjent, eċċ.) tista' tiġi definita strateġija 
viżjonarja fit-tul li tiżgura l-konsistenza fil-
proġetti u tipproduċi l-aħjar riżultati;

1. Jenfasizza li hemm bosta setturi li jista'
jkollhom impatt fuq l-effiċjenza tal-
enerġija; jisħaq fuq il-fatt li biss permezz 
ta' żieda fl-innovazzjoni teknoloġika u 
approċċ globali u koordinat bejn l-UE u l-
politiki nazzjonali (bħal fl-oqsma tal-
koeżjoni, l-agrikultura, it-trasport, l-
ambjent, eċċ.) tista' tiġi definita strateġija 
viżjonarja fit-tul li tiżgura l-konsistenza fil-
proġetti u tipproduċi l-aħjar riżultati;

Or. pt
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Emenda 3
Jim Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza l-fatt li l-effiċjenza fl-
enerġija għandha tiġi trattata bħala 
prijorità Ewropea u globali, filwaqt li 
jitqiesu ż-żidiet fit-talba dinjija għall-
enerġija, il-prezzijiet dejjem jogħlew taż-
żejt u tal-gass u l-impatt tal-bidla fil-
klima;

Or. en

Emenda 4
Jim Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni terrtorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 
territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-
soluzzjoni fit-tul għal reġjuni iżolati;
jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra sewwa ħafna dawn iz-zoni, 
speċjalment reġjuni muntanjużi u regjuni 
l-aktar imbiegħa, u sabiex tippreżenta 
miżuri konkreti adatti għall-karatteristiċi 
speċifiċi u l-limitazzjonijiet tagħhom bl-
iskop li tiżgura effiċjenza akbar tal-
enerġija;

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
effiċjenza tal-enerġija u l-koeżjoni 
territorjali, kif indikat mill-Green Paper 
dwar il-koeżjoni territorjali, f'termini ta' 
kontribut pożittiv ta' miżuri għall-enerġija 
effiċjenti għall-iżvilupp sostenibbli, l-
importanza ta' strateġija spazjali mfassla 
sew u l-ħolqien ta' soluzzjonijiet fuq 
medda twila ta' żmien għar-reġjuni 
kollha;

Or. en
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Emenda 5
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni terrtorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 
territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-
soluzzjoni fit-tul għal reġjuni iżolati; 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra sewwa ħafna dawn iz-zoni, 
speċjalment reġjuni muntanjużi u regjuni 
l-aktar imbiegħa, u sabiex tippreżenta 
miżuri konkreti adatti għall-karatteristiċi 
speċifiċi u l-limitazzjonijiet tagħhom bl-
iskop li tiżgura effiċjenza akbar tal-
enerġija;

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni territorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 
territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-
soluzzjoni fit-tul għal reġjuni iżolati; 

Or. cs

Emenda 6
Rolf Berend

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni terrtorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 
territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-
soluzzjoni fit-tul għal reġjuni iżolati; 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra sewwa ħafna dawn iz-zoni, 
speċjalment reġjuni muntanjużi u regjuni 
l-aktar imbiegħa, u sabiex tippreżenta 
miżuri konkreti adatti għall-karatteristiċi 
speċifiċi u l-limitazzjonijiet tagħhom bl-

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni territorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 
territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-
soluzzjoni fit-tul għal reġjuni iżolati; 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex, flimkien 
mal-Istati Membri, tikkunsidra sewwa 
ħafna dawn iz-zoni u sabiex tippreżenta 
miżuri konkreti adatti għall-karatteristiċi 
speċifiċi u l-limitazzjonijiet tagħhom bl-
iskop li tiżgura effiċjenza akbar tal-
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iskop li tiżgura effiċjenza akbar tal-
enerġija; 

enerġija; 

Or. de

Emenda 7
Emanuel Jardim Fernandes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni terrtorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 
territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-
soluzzjoni fit-tul għal reġjuni iżolati; 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra sewwa ħafna dawn iz-zoni, 
speċjalment reġjuni muntanjużi u regjuni l-
aktar imbiegħa, u sabiex tippreżenta miżuri 
konkreti adatti għall-karatteristiċi speċifiċi 
u l-limitazzjonijiet tagħhom bl-iskop li 
tiżgura effiċjenza akbar tal-enerġija;

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni territorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 
territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-
soluzzjoni fit-tul għal reġjuni iżolati; 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra sewwa ħafna dawn iz-zoni, 
speċjalment reġjuni muntanjużi u regjuni l-
aktar imbiegħa, u sabiex tippreżenta miżuri 
konkreti ulterjuri adatti għall-karatteristiċi 
speċifiċi u l-limitazzjonijiet tagħhom
b'konsultazzjoni mal-Istati Membri u fil-
kuntest tal-pjanijiet nazzjonali tal-
effiċjenza tal-enerġija, bl-iskop li tiżgura 
effiċjenza akbar tal-enerġija;

Or. pt

Emenda 8
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni terrtorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni territorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 
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territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-
soluzzjoni fit-tul għal reġjuni iżolati; 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra sewwa ħafna dawn iz-zoni, 
speċjalment reġjuni muntanjużi u regjuni l-
aktar imbiegħa, u sabiex tippreżenta miżuri 
konkreti adatti għall-karatteristiċi speċifiċi 
u l-limitazzjonijiet tagħhom bl-iskop li 
tiżgura effiċjenza akbar tal-enerġija; 

territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-
soluzzjoni fit-tul għal reġjuni iżolati; 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra sewwa ħafna dawn iz-zoni, 
speċjalment reġjuni muntanjużi u regjuni l-
aktar imbiegħa u r-reġjuni tal-Istati 
Membri l-ġodda, u sabiex tippreżenta 
miżuri konkreti adatti għall-karatteristiċi 
speċifiċi u l-limitazzjonijiet tagħhom bl-
iskop li tiżgura effiċjenza akbar tal-
enerġija;

Or. en

Emenda 9
Jill Evans

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni terrtorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 
territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll għas-
soluzzjoni fit-tul għal reġjuni iżolati; 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra sewwa ħafna dawn iz-zoni, 
speċjalment reġjuni muntanjużi u regjuni l-
aktar imbiegħa, u sabiex tippreżenta miżuri 
konkreti adatti għall-karatteristiċi speċifiċi 
u l-limitazzjonijiet tagħhom bl-iskop li 
tiżgura effiċjenza akbar tal-enerġija; 

2. Jisħaq fuq ir-relazzjoni li hemm bejn l-
enerġija u l-koeżjoni territorjali, kif indikat 
mill-Green Paper dwar il-koeżjoni 
territorjali, f'termini kemm ta' kontribut 
pożittiv ta' miżuri għall-enerġija effiċjenti 
għall-iżvilupp sostenibbli, is-sigurtà tal-
enerġija kif ukoll għas-soluzzjoni fit-tul 
għal reġjuni iżolati; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tikkunsidra sewwa 
ħafna dawn iz-zoni, speċjalment reġjuni 
muntanjużi u regjuni l-aktar imbiegħa, u 
sabiex tippreżenta miżuri konkreti adatti 
għall-karatteristiċi speċifiċi u l-
limitazzjonijiet tagħhom bl-iskop li tiżgura 
effiċjenza akbar tal-enerġija;

Or. en
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Emenda 10
Jim Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Josserva li f'bosta Stati Membri l-fondi 
allokati għal proġetti relatati mal-enerġija 
għadhom mhux suffiċjenti; iħeġġeġ lill-
Istati Membri u lir-reġjuni sabiex jagħmlu 
aktar użu mill-Fondi Strutturali għal dan 
il-għan u sabiex jorganizzaw sejħiet 
tematiċi għal proposti dwar prijoritajiet 
relatati mal-enerġija;

3. Jinnota b'dispjaċir li f'bosta Stati 
Membri l-fondi allokati għal proġetti 
relatati mal-enerġija għadhom mhux 
suffiċjenti u ma jkoprux b'mod adegwat 
id-differenzi reġjonali; peress li l-politika 
tal-koeżjoni toffri qafas għall-proġetti ta' 
finanzjament relatati mal-effiċjenza tal-
enerġija, l-użu tal-enerġija rinnovabbli kif 
ukoll l-infrastruttura tal-enerġija, iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex jikkonċentraw fuq 
l-implimentazzjoni tal-programmi 
operattivi rispettivi tagħhom dwar miżuri 
innovattivi sabiex jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet ekonomiċi għall-effiċjenza 
tal-enerġija;

Or. en

Emenda 11
Jill Evans

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Josserva li f'bosta Stati Membri l-fondi 
allokati għal proġetti relatati mal-enerġija 
għadhom mhux suffiċjenti; iħeġġeġ lill-
Istati Membri u lir-reġjuni sabiex jagħmlu 
aktar użu mill-Fondi Strutturali għal dan il-
għan u sabiex jorganizzaw sejħiet tematiċi 
għal proposti dwar prijoritajiet relatati mal-
enerġija;

3. Josserva li f'bosta Stati Membri l-fondi 
allokati għal proġetti relatati mal-enerġija, 
speċjalment proġetti għall-effiċjenza fl-
enerġija, għadhom mhux suffiċjenti; jitlob
lill-Istati Membri u lir-reġjuni sabiex 
jagħmlu aktar użu mill-Fondi Strutturali 
għal dan il-għan u sabiex jorganizzaw 
sejħiet tematiċi għal proposti dwar 
prijoritajiet relatati mal-enerġija;

Or. en
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Emenda 12
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Josserva li f'bosta Stati Membri l-fondi 
allokati għal proġetti relatati mal-enerġija 
għadhom mhux suffiċjenti; iħeġġeġ lill-
Istati Membri u lir-reġjuni sabiex jagħmlu 
aktar użu mill-Fondi Strutturali għal dan il-
għan u sabiex jorganizzaw sejħiet tematiċi 
għal proposti dwar prijoritajiet relatati mal-
enerġija;

3. Josserva li f'bosta Stati Membri l-fondi 
allokati għal proġetti relatati mal-enerġija 
għadhom mhux suffiċjenti; iħeġġeġ lill-
Istati Membri u lir-reġjuni sabiex jagħmlu 
aktar użu mill-Fondi Strutturali għal dan il-
għan u sabiex jorganizzaw sejħiet tematiċi 
għal proposti dwar prijoritajiet relatati mal-
enerġija; jenfasizza li s-settur privat, bl-
appoġġ ta' miżuri nazzjonali, għandu 
jkollu rwol iktar prominenti fl-investiment 
f'teknoloġiji tal-enerġija sostenibbli ġodda 
u fl-iżvilupp tagħhom, filwaqt li jieħu 
wkoll azzjonijiet innovattivi biex tiġi 
adottata perspettiva iktar iffokata fuq l-
effiċjenza fl-enerġija;  jemmen li dan 
jista' jwassal unikament għal sitwazzjoni 
favorevoli kemm għas-settur pubbliku kif 
ukoll għal dak privat;

Or. en

Emenda 13
Jim Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
taħdem id f'id mal-protagonisti rilevanti 
sabiex tiżgura li tingħata l-attenzjoni 
xierqa ħalli jiġu rispettati l-karatteristiċi u 
l-isfidi partikolari tar-reġjuni kollha, 
inklużi l-gżejjer, il-muntanji u l-iktar 
reġjuni mbegħda, meta jitressqu miżuri 
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għall-iżgurar ta' effiċjenza mtejba; 

Or. en

Emenda 14
Jim Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
jagħmlu użu sostanzjali mis-sorsi 
alternattivi ta' enerġija rinnovabbli bħar-
riħ, il-bijomassa, il-bijofjuwils kif ukoll l-
enerġija tal-mewġ u tal-marea, meta dan 
ikun possibbli;

Or. en

Emenda 15
Jim Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3c. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jiżviluppaw kampanji ta' tqajjim ta' 
kuxjenza rigward l-effiċjenza fl-enerġija, 
li jiffokaw fuq l-effiċjenza fil-bini, kemm 
pubbliku kif ukoll privat, kif ukoll biex 
jikkonvinċu lill-pubbliku li l-effiċjenza fl-
enerġija tista' twassal għal tifdil ta' flus 
reali; iħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri biex 
jiżviluppaw mekkaniżmi li jistimulaw l-
investimenti fi proġetti għall-effiċjenza fl-
enerġija u f'kumpaniji għas-servizz tal-
enerġija;

Or. en
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Emenda 16
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ b'mod partikulari lill-Istati 
Membri u lir-reġjuni sabiex jużaw Fondi 
Strutturali biex iniedu fit-territorji tagħhom 
netwerks tematiċi fil-qafas tal-Azzjoni 
Miftiehma sabiex ikunu infurmati dwar 
prattiċi f'reġjuni oħra tal-UE rigward l-użu 
effiċjenti tal-enerġija u sabiex jiskambjaw 
kompetenzi u esperjenza f'dan il-qasam; 

4. Iħeġġeġ b'mod partikulari lill-Istati 
Membri u lir-reġjuni sabiex jużaw Fondi 
Strutturali u ta' Koeżjoni biex iniedu fit-
territorji tagħhom netwerks tematiċi fil-
qafas tal-Azzjoni Miftiehma sabiex ikunu 
infurmati dwar prattiki tajba f'reġjuni oħra 
tal-UE rigward l-użu effiċjenti tal-enerġija 
u sabiex jiskambjaw kompetenzi u 
esperjenza f'dan il-qasam; jistieden lill-
Kummissjoni biex, fil-kuntest tal-politika 
reġjonali Ewropea, tinkoraġġixxi l-
iżvilupp ta' programmi nazzjonali u 
reġjonali għall-promozzjoni ta' 
intensifikazzjoni tal-investimenti favur it-
titjib tal-effiċjenza fl-enerġija fl-oqsma 
kollha, inklużi s-setturi tal-housing 
multifamiljari u soċjali;

Or. en

Emenda 17
Jill Evans

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Istati Membri u lir-
reġjuni biex iżidu l-użu tagħhom tal-
Fondi Strutturali għall-innovazzjoni u r-
riċerka fil-qasam tal-effiċjenza tal-
enerġija sabiex jiġu promossi t-teknoloġiji 
favur l-ambjent u l-iżvilupp ekonomiku 
lokali sostenibbli;
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Or. en

Emenda 18
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex għall-
perjodu li jmiss tal-Fondi Strutturali 
tikkunsidra kriterji prijoritarji li 
jistabbilixxu objettivi ta' effiċjenza fl-
enerġija jew li jintroduċi miżuri konkreti u 
teknoloġiji biex jekonomizzaw l-enerġija, 
inkluż permezz ta' sħubijiet, fi proġetti 
bħalma huma r-renovazzjoni ta' bini, il-
modernizzazzjoni ta' stallazzjonijiet għal 
tisħin urban u progetti ta' produzzjoni ta' 
tisħin u elettriċita;

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex għall-
perjodu li jmiss tal-Fondi Strutturali 
tikkunsidra l-promozzjoni ta' objettivi ta' 
effiċjenza fl-enerġija jew il-promozzjoni 
ta' miżuri u teknoloġiji biex jekonomizzaw 
l-enerġija u favur l-użu effiċjenti ta' din l-
enerġija, inkluż permezz tal-promozzjoni 
ta' sħubijiet, fi proġetti bħalma huma r-
renovazzjoni ta' bini, il-modernizzazzjoni 
tad-dawl fit-toroq, it-trasport li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent, il-
modernizzazzjoni ta' stallazzjonijiet għal 
tisħin urban u progetti ta' produzzjoni ta' 
tisħin u elettriċita; 

Or. cs

Emenda 19
Jill Evans

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex għall-
perjodu li jmiss tal-Fondi Strutturali 
tikkunsidra kriterji prijoritarji li 
jistabbilixxu objettivi ta' effiċjenza fl-
enerġija jew li jintroduċi miżuri konkreti u 
teknoloġiji biex jekonomizzaw l-enerġija, 
inkluż permezz ta' sħubijiet, fi proġetti 
bħalma huma r-renovazzjoni ta' bini, il-
modernizzazzjoni ta' stallazzjonijiet għal 
tisħin urban u progetti ta' produzzjoni ta' 

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex għall-
perjodu li jmiss tal-Fondi
Strutturali tiżviluppa kriterji prijoritarji li 
jistabbilixxu objettivi ta' effiċjenza fl-
enerġija flimkien ma' appoġġ għall-
implimentazzjoni ta' miżuri konkreti u 
teknoloġiji biex jekonomizzaw l-enerġija, 
inkluż permezz ta' sħubijiet, fi proġetti 
bħalma huma r-renovazzjoni ta' bini, il-
modernizzazzjoni ta' stallazzjonijiet għal 
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tisħin u elettriċita; tisħin urban u progetti ta' produzzjoni ta' 
tisħin u elettriċita;

Or. en

Emenda 20
Emanuel Jardim Fernandes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex għall-
perjodu li jmiss tal-Fondi Strutturali 
tikkunsidra kriterji prijoritarji li 
jistabbilixxu objettivi ta' effiċjenza fl-
enerġija jew li jintroduċi miżuri konkreti u 
teknoloġiji biex jekonomizzaw l-enerġija, 
inkluż permezz ta' sħubijiet, fi proġetti 
bħalma huma r-renovazzjoni ta' bini, il-
modernizzazzjoni ta' stallazzjonijiet għal 
tisħin urban u progetti ta' produzzjoni ta' 
tisħin u elettriċita;

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex għall-
perjodu li jmiss tal-Fondi Strutturali 
ssaħħaħ il-kriterji prijoritarji li 
jistabbilixxu objettivi ta' effiċjenza fl-
enerġija jew li jintroduċi miżuri konkreti u 
teknoloġiji biex jekonomizzaw l-enerġija, 
inkluż permezz ta' sħubijiet, fi proġetti 
bħalma huma r-renovazzjoni ta' bini, il-
modernizzazzjoni ta' stallazzjonijiet għal 
tisħin urban u progetti ta' produzzjoni ta' 
tisħin u elettriċita;

Or. pt

Emenda 21
Emanuel Jardim Fernandes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-irwol strateġiku li l-
awtoritajiet pubbliċi tal-UE għandhom, 
b'mod partikulari fil-livell reġjunali u 
lokali, biex jiżguraw l-appoġġ 
istituzzjonali meħtieġ għall-inizjattivi ta' 
effiċjenza fl-enerġija; jirrakkomanda li 
jitnedew kampanji kapillari ta' 
informazzjoni, pereżempju permezz tal-użu 
ta' tikketti tal-effiċjenza tal-enerġija li 

6. Jenfasizza l-irwol strateġiku li l-
awtoritajiet pubbliċi tal-UE għandhom, 
b'mod partikulari fil-livell reġjunali u 
lokali, biex tissaħħaħ l-implimentazzjoni 
tal-appoġġ istituzzjonali meħtieġ għall-
inizjattivi ta' effiċjenza fl-enerġija, hekk kif 
deskritt fid-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
April 2006 dwar effiċjenza fl-użu finali 
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jinftehmu malajr, u inizjattivi pilota relatati 
mal-effiċjenza tal-enerġija, kif ukoll taħriġ 
fit-territorji ta' dawn l-awtoritajiet reġjunali 
u lokali li jkollhom l-iskop li jqajjem il-
kuxjenza taċ-ċittadini u jibdel id-drawwiet;

tal-enerġija u dwar servizzi ta' enerġija1; 
jirrakkomanda li jissaħħu l-kampanji 
kapillari ta' informazzjoni, pereżempju 
permezz tal-użu ta' tikketti tal-effiċjenza fl-
enerġija li jinftehmu malajr, u inizjattivi 
pilota relatati mal-effiċjenza fl-enerġija, kif 
ukoll taħriġ fit-territorji ta' dawn l-
awtoritajiet reġjunali u lokali li jkollhom l-
iskop li jqajjem il-kuxjenza taċ-ċittadini u 
jibdel id-drawwiet;

Or. pt

Emenda 22
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-irwol strateġiku li l-
awtoritajiet pubbliċi tal-UE għandhom, 
b'mod partikulari fil-livell reġjunali u 
lokali, biex jiżguraw l-appoġġ istituzzjonali 
meħtieġ għall-inizjattivi ta' effiċjenza fl-
enerġija; jirrakkomanda li jitnedew 
kampanji kapillari ta' informazzjoni, 
pereżempju permezz tal-użu ta' tikketti tal-
effiċjenza tal-enerġija li jinftehmu malajr, 
u inizjattivi pilota relatati mal-effiċjenza 
tal-enerġija, kif ukoll taħriġ fit-territorji ta' 
dawn l-awtoritajiet reġjunali u lokali li 
jkollhom l-iskop li jqajjem il-kuxjenza taċ-
ċittadini u jibdel id-drawwiet;

6. Jenfasizza l-irwol strateġiku li l-
awtoritajiet pubbliċi tal-UE għandhom, 
b'mod partikulari fil-livell reġjunali u 
lokali, biex jiżguraw l-appoġġ istituzzjonali 
meħtieġ għall-inizjattivi ta' effiċjenza fl-
enerġija; jirrakkomanda li jitnedew 
kampanji kapillari ta' informazzjoni u 
edukazzjoni, pereżempju permezz tal-użu 
ta' tikketti tal-effiċjenza fl-enerġija li 
jinftehmu malajr, u inizjattivi pilota relatati 
mal-effiċjenza fl-enerġija, kif ukoll taħriġ 
fit-territorji ta' dawn l-awtoritajiet reġjunali 
u lokali li jkollhom l-iskop li jqajjem il-
kuxjenza taċ-ċittadini u jibdel id-drawwiet;

Or. en

                                               
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.
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Emenda 23
Jill Evans

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-irwol prinċipali tas-settur 
tat-trasport fit-tnaqqis tal-konsum tal-
enerġija u l-promozzjoni tal-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija; jisħaq dwar il-bżonn li l-
Istati Membri u r-reġjuni tagħhom 
jippromwovu miżuri bil-għan li jiġu 
evitati, imnaqqsa u limitati l-ammonti ta' 
traffiku fuq l-art u fl-ajru u, iktar minn 
hekk, li jittrasferixxu parti konsiderevoli 
tat-traffiku tagħhom lejn modi ta' trasport 
iktar sostenibbli (modal shift) filwaqt li 
jtejbu r-rendiment tal-modi kollha tat-
trasport;

Or. en

Emenda 24
Rolf Berend

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Iqis li fil-livelli kollha tagħhom l-
awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu minn 
tal-ewwel li jagħtu eżempju permezz ta' 
użu ta' tagħmir fil-bini tagħhom li hu 
effiċjenti fl-enerġija, l-inklużjoni ta' kriterji 
ta' sostenibilità fil-proċeduri tal-akkwisti 
pubbliċi u l-promozzjoni ta' prattiki li 
jekonomizzaw l-enerġija fl-attivitajiet ta' 
kuljum tagħhom.

7. Iqis li fil-livelli kollha tagħhom u skont 
iċ-ċirkostanzi finanzjarji tagħhom, l-
awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu minn 
tal-ewwel li jagħtu eżempju permezz ta' 
użu ta' tagħmir fil-bini tagħhom li hu 
effiċjenti fl-enerġija, l-inklużjoni ta' kriterji 
ta' sostenibilità fil-proċeduri tal-akkwisti 
pubbliċi u l-promozzjoni ta' prattiki li 
jekonomizzaw l-enerġija fl-attivitajiet ta' 
kuljum tagħhom.

Or. de
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Emenda 25
Jill Evans

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Iqis li fil-livelli kollha tagħhom l-
awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu minn 
tal-ewwel li jagħtu eżempju permezz ta' 
użu ta' tagħmir fil-bini tagħhom li hu 
effiċjenti fl-enerġija, l-inklużjoni ta' 
kriterji ta' sostenibilità fil-proċeduri tal-
akkwisti pubbliċi u l-promozzjoni ta' 
prattiki li jekonomizzaw l-enerġija fl-
attivitajiet ta' kuljum tagħhom.

7. Iqis li fil-livelli kollha tagħhom l-
awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu minn 
tal-ewwel li jagħtu eżempju permezz ta' 
użu ta' tagħmir fil-bini tagħhom li hu 
effiċjenti fl-enerġija, l-implimentazzjoni 
tal-Akkwist Pubbliku favur l-Ambjent fil-
proċeduri tagħhom u l-promozzjoni ta' 
prattiki li jekonomizzaw l-enerġija fl-
attivitajiet ta' kuljum tagħhom.

Or. en
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