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Emenda 8
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament - att li jemenda
Regolament (KE) Nru 1080/2006 
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-konsegwenzi tal-bidla fil-klima 
tirrapreżenta piż partikolari għall-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
u l-impatti negattivi tal-bidla fil-klima fuq 
ir-reġjunijiet Ewropej se jkollhom spejjeż 
finanzjarji ta' kobor immens u li jkunu 
fuq tul ta' żmien sakemm ma jiġux 
introdotti b'mod immedjat kontromiżuri 
adegwati biex titwaqqaf il-bidla fil-klima, 
u l-politika ta' koeżjoni Ewropea tkun 
konċentrata fuq dawn il-kontromiżuri.

Or. en

Emenda 9
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Regolament (KE) Nru 1080/2006 
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kull miżura għas-simplifikazzjoni u 
l-implimentazzjoni tal-programmi 
operattivi kofinanzjati mill-FEŻR 
għandhom ikunu suġġetti għal 
monitoraġġ kontinwu u għal evalwazzjoni 
fl-2010 li għandha tevalwa, in partikolari, 
il-konformità mar-rekwiżiti tat-
trasparenza.

Or. en
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Emenda 10
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Regolament (KE) Nru 1080/2006 
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Premessa 10 għandha tkun emendata 
kif miġjub hawn taħt:
(10) Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lejn l-assigurazzjoni tal-
komplementarità u l-konsistenza ma 
politiki komunitarji oħrajn, b'mod 
partikolari mal-liġi Komunitarja 
ambjentali, impenji min-naħa tal-
Komunità lejn il-protezzjoni 
internazzjonali tal-klima, is-Seba' 
Programm ta' Qafas għall-attivitajiet ta' 
riċerka, żvilupp teknoloġiku u 
dimostrazzjoni u l-Programm ta' Qafas 
għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni. 
Barra dan, għandu jkun hemm sinerġija 
bejn l-appoġġ mogħti mill-FEŻR, fuq 
naħa waħda, u dak mogħti mill-Fond 
Soċjali Ewropew skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 
2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (2), 
il-Fond ta' Koeżjoni skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1084/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li 
jistabilixxi Fond tal-Koeżjoni (3), il-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta' Settembru 
2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali 
mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (EAFRD) (4) u Fond 
Ewropew għas-Sajd, min-naħa l-oħra.

Or. en
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Emenda 11
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1080/2006 
Artikolu 7 – paragrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-infiq fuq it-titjib tal-effiċjenza fl-
enerġija u fuq l-użu ta’ enerġija rinovabbli 
fi djar eżistenti favur familji bi dħul baxx 
għandu jkun eliġibbli għall-Istati Membri 
kollha."

(1a) L-infiq fuq it-titjib tal-effiċjenza fl-
enerġija u fuq l-użu ta’ enerġija rinovabbli 
fil-bini għandu jkun eliġibbli għall-Istati 
Membri kollha." Attenzjoni speċjali 
għandha tingħata lil proġetti li għandhom 
x'jaqsmu ma' bini li huwa maħsub biex 
jakkomoda familji bi dħul baxx.

Or. ro

Emenda 12
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1080/2006 
Artikolu 7 – paragrafu 2 - kliem introdottorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infiq fuq id-djar, minbarra dak tal-
effiċjenza fl-enerġija u l-użu tal-enerġija 
rinovabbli kif stipulat fil-paragrafu 1a, 
għandu jkun eliġibbli biss għal dawk l-
Istati Membri li ssieħbu mal-Unjoni 
Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004 jew wara,
fejn il-kondizzjonijiet li ġejjin huma 
ssodisfati.

L-infiq fuq id-djar, minbarra dak tal-
effiċjenza fl-enerġija u l-użu tal-enerġija 
rinovabbli kif stipulat fil-paragrafu 1a, 
għandu jkun eliġibbli għall-Istati Membri 
kollha fejn il-kondizzjonijiet li ġejjin huma 
ssodisfati

Or. ro
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Emenda 13
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1080/2006 
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Artikolu 7(2)(b) għandu jinbidel b'dan 
li ġej:
(b) l-allokazzjoni għall-infiq fuq id-djar 
għandu jkun jew b'massimu ta' 15% tal-
allokazzjoni FEŻR għall-programmi 
operattivi kkonċernati jew 15% tal-
allokazzjoni sħiħa tal-FEŻR;

Or. ro

Emenda 14
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1080/2006 
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Artikolu 7(2)(c) għandu jinbidel 
b'dan li ġej:
"(c) l-infiq għandu jiġi limitat għal
– infiq fuq djar li jżommu iktar minn 
familja waħda ("multi-family housing"); 
jew 
– bini li jkun propjetà tal-awtoritajiet 
pubblici jew ta' operaturi mhux għall-
profitt għall-użu bħala sistemazzjoni 
maħsuba għal familji bi dħul baxx jew 
nies bi bżonnijiet speċjali
minħabba li dan l-infiq jikkontribwixxi 
pożitivament għall-protezzjoni tal-klima."


