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Emendi 1
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(4) (4) Parti importanti tal-Pjan ta’ Rkupru 
kienet proposta sabiex tiżdied in-nefqa tal-
Komunità f'setturi strateġiċi definiti, li 
jindirizzaw in-nuqqas ta' fiduċja fost l-
investituri u li tgħin fl-iżvilupp tal-pass lejn 
ekonomija iktar b'saħħitha għall-ġejjieni. 
Il-Kunsill Ewropew talab lill-Kummissjoni 
sabiex tippreżenta lista ta’ proġetti 
konkreti, tqis bilanċ ġeografiku xieraq, 
sabiex terġa’ ssaħħaħ l-investimenti għall-
iżvilupp ta, b’mod partikolari, proġetti tal-
infrastruttura.

(4) (4) Parti importanti tal-Pjan ta’ Rkupru 
kienet proposta sabiex tiżdied in-nefqa tal-
Komunità f'setturi strateġiċi definiti, li 
jindirizzaw in-nuqqas ta' fiduċja fost l-
investituri u li tgħin fl-iżvilupp tal-pass lejn 
ekonomija iktar b'saħħitha għall-ġejjieni. 
Il-Kunsill Ewropew talab lill-Kummissjoni 
sabiex tippreżenta lista ta’ proġetti 
konkreti, tqis bilanċ ġeografiku xieraq, 
sabiex terġa’ ssaħħaħ l-investimenti għall-
iżvilupp ta', b’mod partikolari, proġetti tal-
infrastruttura, inkluża l-enerġija li 
tiġġedded u investimenti fil-qasam tal-
effiċjenza tal-enerġija, b'mod partikolari 
fl-ibliet u l-bini.

Or. en

Emendi 2
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Premessa 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

L-interkonnessjonijiet tas-setturi tal-gass u 
tal-elettriku; tal-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta; u l-ġbir u l-ħżin tal-
karbonju jissodisfaw dawn il-kriterji.

L-interkonnessjonijiet tas-setturi tal-gass u 
tal-elettriku, notevolment is- super grid 
tal-UE, l-enerġija li tiġġedded u l-
effiċjenza tal-enerġija u eko-industriji
jissodisfaw dawn il-kriterji.

Or. en
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Emendi 3
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija, 
hemm potenzjal kbir, ħeġġa u kapaċità 
fost l-ibliet li jsegwu żvilupp sostenibbli li 
jwassal kemm għal stimulazzjoni ta' 
terminu qasir kif ukoll għal ristrutturar 
ta' terminu twil tal-ekonomija tal-UE, kif 
muri mis-suċċess tal-inizjattiva tal-
Konvenzjoni tas-Sindki.  L-ibliet jistgħu 
jitolbu l-għajnuna ta' sħubijiet mill-qrib  
trans-settorali eżistenti, il-ħiliet 'fil-
prattika' ġejtjoni responsabbli tal-proġett 
u r-responsabilità bħal ma huma l-
awtoritajiet tal-ippjanar, u l-irwoli 
tagħhom bħala dawk l-entitajiet li 
jinpjegaw fi skala kbira u amministraturi 
tal-infrastruttura. Proġetti innovattivi u 
sostenibbli fil-livell tal-belt għandhom 
jieħdu vantaġġ mill-kapaċità lokali biex 
iħarġu l-ħaddiema, jadottaw 
infrastruttura u jappoġġjaw lin-negożji. l-
ibliet għandhom ikunu aktar megħjuna 
biex jilħqu u jeċċedu l-miri tal-enerġija u 
l-klima tal-UE. Il-EERP għandu 
għalhekk jagħmel l-ibliet, u speċjalment l-
effiċjenza tal-enerġija u enerġija li 
tiġġedded tal-bini bħala l-prijorità tiegħu, 
permezz tal-allokazzjoni mill-ġdid ta' 
finanzjament għal 'proġetti għaqlin' li 
huma kkoordinati u implimentati b'mod 
wiesa' fil-livell tal-belt.

Or. en
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Emendi 4
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Premessa 9 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) 40% tal-enerġija kkunsmata fl-UE 
hija fis-settur tal-bini. Il-mezzi meħtieġa 
għar-rinovazzjoni u għall-kostruzzjoni tal-
bini bl-aktar mod effiċjenti fl-enerġija 
filwaqt li jintużaw is-sorsi kollha 
disponibbli tal-enerġija li tiġġedded  fuq 
il-post hija ta' importanza ewlenija biex 
jitnaqqsu l-impatti tal-bidla fil-klima, 
tiżdied is-sigurtà tal-enerġija fil-
provvista, kif ukoll ikun hemm spinta 
immedjata lill-impjiegi fl-UE . Il-pjan ta' 
rkupru għandu jipprovdi għajnuna għall-
investiment inizjali f'bini għaqli fl-
enerġija.

Or. en

Emendi 5
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistabbilixxi sub-programmi sabiex imexxu 
‘l quddiem dawk il-miri fl-oqsma tal-

Jistabbilixxi sub-programmi sabiex imexxu 
‘l quddiem dawk il-miri fl-oqsma tal-:

(a) tal-interkonnessjonijiet tal-gass u tal-
elettriku;

(a) tal-interkonnessjonijiet tal-gass u tal-
elettriku, notevolment tas-supergrid tal-
UE;

(b) tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta;
kif ukoll

(b) tal-enerġija mir riħ lil hinn mill-kosta u 
sorsi oħra ta' enerġija li tiġġedded; 

(c) il-ġbir u l-ħżin tal-karbonju (c) l-effiċjenza tal-enerġija, notevolment 
permezz ta' proġetti "bliet għaqlin";
(d) eko-industriji, notevolment bi 
produttività ta' sors ogħla. 
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Emendi 6
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) " ibliet għaqlin" għandha tfisser bliet 
li jikkommettu lilhom infushom għall-
effiċjenza fl-enerġija u enerġija li 
tiġġedded fis-setturi tal-bini u d-djar u fi  
proġetti tat-trasport pubbliku li jirrispetta 
l-klima, u li jikkoordinaw fil-livell 
Ewropew, notevolment permezz ta' 
netwerks bħal ma hi l-Konvenzjoni tas-
Sindki,  l-URBACT, l-ICLEI , il-
Eurocities;

Or. en

Emendi 7
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1. 1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-EEPR għall-2009 u l-
2010 għandu jammonta għal EUR 3,500
miljun, allokati kif ġej:

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-EEPR għall-2009 u l-
2010 għandu jammonta għal 
EUR 3,750 miljun.

Or. en
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Emendi 8
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ammont ekwivalenti għal 50% tal-
pakkett finanzjarju totali msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jingħata lill-proġetti 
li jaqgħu fl-ambitu tal-paragrafu 1c fil-
forma ta' għotjiet diretti, jiġifieri EUR 1, 
875 miljun, filwaqt li l-50% li jifdal tat-
total  tal-pakkett finanzjarju għandu 
jingħata f'forma ta' strumenti finanzjarji 
innovattivi. Fondi li ma jintefqux 
f'għotjiet fl-2009 u l-2010 ghandhom 
jintużaw biex jghinu jsaħħu l-istrumenti 
ta' finanzjament innovattivi.

Or. en

Emendi 9
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1b. Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni 
Ewropea lill-BIE, lill-EIF u banek oħrajn 
pubbliċi fir-rigward ta' strumenti ta' 
finanzjament innovattivi msemmija fil-
paragrafu 1a għandha tkun ta' EUR 
1,875 miljun. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti għandhom jikkontribwixxu 
ammont indaqs, dan ifisser żieda ta' EUR 
1875 miljun, li tgħolli l-istrumenti ta' 
finanzjament innovattivi għal total ta' 
EUR 3,750 miljun, b'aktar effett 
sinifikanti li jistimula l-investimenti 
pubbliċi u privati ta' bejn 5 u 15 skont in-
natura tal-istrument ta' finanzjament 
innovattiv. 
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Emendi 10
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1c. Is-somma totali ta' għotjiet diretti u 
strumenti  ta' finanzjament innovattivi ta' 
EUR 5,625 miljun imsemmija f'paragrafi 
1a u 1b għandhom ikunu allokati b'mod 
ugwali  u flessibbli fuq il-bażi tal-
prinċipju tal-mertu proprju bejn: 

(a) (a) proġetti għall-interkonnessjoni tal-
gass u tal-elettriku; EUR 1.750 miljun; 

(a) progetti ta' interkonnessjonijiet tal-
pipelines tal-gass u l-etettriku notevolment 
tas-supergrid tal-UE,  

(b) proġetti għall-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta: EUR 500 miljun;

(b)proġetti għall-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta u proġetti oħra ta' enerġija li 
tiġġedded;

(c)  proġetti tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju; 
EUR 1,250 miljun. 

(c) l-effiċjenza tal-enerġija, notevolment 
permezz ta' programm "bliet għaqlin";
(d) eko-industriji. 

Or. en

Emendi 11
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Kapitolu II - Titolu u artikoli minn 4 sa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Kapitolu II - titolu u Artikoli minn 4 sa 22 
huma mħassra

Or. en
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Emendi 12
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 22 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
Eliġibbilità

1. Il-Proposti għandhom ikunu eliġibbli 
biss għall-għajnuna tal-EEPR jekk 
jimplimentaw proġetti fl-oqsma koperti bl-
Artikolu 1.
2. Jiddependi min-natura tal-proġett, il-
proposti jistgħu jiġu ppreżentati:
(a) minn Stat Membru wieħed jew aktar 
jew bliet tal-UE li  jaġixxu b'mod 
konġunt;
(b) bi qbil bejn l-Istat(i) Membru(i) 
direttament u/jew awtoritajiet kompetenti 
(bliet, provinċji jew reġjuni) li 
għandu(hom) x’jaqsam(u) mal-proġett 
imsemmi, minn impriża waħda jew aktar 
kemm pubbliċi kif ukoll privati jew minn 
korpi  li jaġixxu b'mod konġunt; jew
(c) bi qbil bejn l-Istati Membri kollha 
u/jew awtoritajiet kompetenti (bliet, 
provinċji jew reġjuni) li għandhom 
x’jaqsmu b’mod dirett mal-proġett 
imsemmi, minn organizzazzjoni 
internazzjonali waħda jew aktar li jaġixxu 
b'mod konġunt; jew
(d) bi qbil bejn l-Istati Membri kollha 
u/jew awtoritajiet kompetenti (bliet, 
provinċji jew reġjuni) li għandhom 
x’jaqsmu b’mod dirett mal-proġett 
imsemmi, minn impriża konġunta; jew
(e) minn impriża waħda jew aktar, li 
jaġixxu b'mod konġunt;
3.  Il-proposti mressqa minn persuni 
naturali m'għandhomx ikunu eliġibbli.

Or. en
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Emendi 13
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 22 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22b
Kriterji tal-għażla u tal-għoti

1. Fl-evalwazzjoni tal-proposti li waslu 
permezz tas-sejħa għall-proposti, il-
Kummissjoni għandha tapplika l-
prinċipju tal-mertu proprju, li għandu 
jkun ibbażat fuq il-kriterji li ġejjin:

- maturità, partikolarment 
b'referenza għall-ħila li wieħed jibda 
x-xogħol kmieni u l-impenn li 
jitwettaq proporzjon sinifikanti tal-
infiq assoċjat sa tmiem l-2010, kif 
ukoll  ħila li tidher li jitwettqu
valutazzjonijiet ta' probabilità, studji 
preparatorji u tekniċi u li jinkisbu l-liċenzji 
u l-awtorizzazzjonijiet sa Ġunju 2010; 

- il-potenzjal għar-riżultati soċjali ta' 
terminu twil fir-rigward tas-sigurtà fl-
enerġija u l-objettivi tal-bidla fil-klima, 
partikolarment bil-promozzjoni tal-
enerġija li tiġġedded u l-effiċjenza tal-
enerġija;

- l-applikazzjoni ta' approċċ integrat 
u l-estensjoni ta' kemm is-sieħba 
pubbliċi u privati huma involuti fil-
fażijiet kollha tal-proġett, jiġifieri fil-
preparazzjoni, fl-implimentazzjoni u 
fl-evalwazzjoni;
- is-solidità u l-adegwatezza teknika tal-
approċċ u s-solidità tal-pakkett 
finanzjarju għall-fażi kollha ta' 
investiment tal-proġett, b'mod partikolari 
b'referenza għall-estensjoni possibbli tal-
ħolqien tax-xogħol u d-daqs tal-
multiplikatur domestiku fiskali u l-użu ta' 
riżorsi umani u naturali li m'humiex użati 
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Emendi 14
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 22 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22c
Kundizzjonijiet tal-finanzjament

1. l-għajnuna tal-EEPR  għandha 
tikkontribwixxi għall-ispejjeż 
assoċjati mal-għajnuna teknika u l-
bini ta' proġetti, jitqisu l-benefiċċji 
operattivi possibbli, fejn ikun il-każ.
2. Fil-każ ta' proġetti inklużi fil-lista 
indikattiva ta' proġetti mniżżla fl-Anness,  
l-għajnuna tal-EEPR, ikkalkulata bħala 
s-somma ta' għotjiet diretti u strumenti  
ta' finanzjament innovattivi mogħtija għal 
kull proġett, m'għandhiex taqbeż l-
ammonti massimi ta' għajnuna tal-EEPR 
stabbilita hemmhekk.
3. L-għajnuna tal-għotja diretta tal-
EEPR m'għandhiex taqbeż il-50% 
tal-infiq tal-investiment eliġibbli għal 
kull proġett.

Or. en
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Emendi 15
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 22 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22d
L-istrumenti

1. Wara s-sejħa għall-proposti il-
Kummissjoni, kif applikabbli, għandha 
tagħżel il-proposti, bili tieħu l-lista 
indikattiva fl-Anness bħala l-bażi, biex 
jirċievu l-għajnuna tal-EEPR wara
evalwazzjoni tal-konformità ta' dawk 
il-proposti mal-kriterji ta' eliġibbiltà 
stabbiliti fl-Artikolu 22a u l- kriterji 
tal-għażla u l-għoti stabbiliti fl-
Artikolu 22b u tiddetermina l-ammont 
ta' finanzjament tal-EEPR li għandu 
jingħata. Il-kundizzjonijiet u l-metodi 
għall-implimentazzjoni tagħhom 
għandhom ikunu speċifikati fi ftehima 
ta' koperazzjoni bejn il-Kummissjoni 
u l-benefiċċjarji. Il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-benefiċjarji 
dwar l-għoti ta’ kwalunkwe 
finanzjament tal-EEPR.
2. l-għajnuna tal-EEPR għandha tingħata 
fuq il-bażi ta' ftehimiet ta' għotja diretta 
jew strumenti ta' finanzjament innovattivi 
kif preskritt fl-Artikolu 23.

Or. en

Emendi 16
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Kapitolu III – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU III KAPITOLU III
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DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

GĦOTJIET DIRETTI U STRUMENTI 
TA' FINANZJAMENT INNOVATTIVI

Or. en

Emendi 17
Gisela Kallenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għal proġetti għall-effiċjenza fl-
enerġija, il-kumitat stabbilit bl-Artikolu 
16 tad-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u bl-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2002/91/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

Or. en
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