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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. jiddeċiedi wkoll li jieħu azzjoni rigward 

il-kriżi attwali li qed taffettwa l-bdiewa 

Ewropej, b'mod partikolari fis-settur tal-

ħalib, u biex jintegra diġà fil-pożizzjoni 

tiegħu dwar il-baġit 2016 il-

EUR 500 miljun f'miżuri ta' appoġġ 

f'emerġenza mħabbra mill-Kummissjoni; 

jistenna li fl-Ittra Emendatorja 2/2016, il-

Kummissjoni se tippermetti li jiġu 

determinati l-linji baġitarji preċiżi li se 

jiżdiedu f'dan il-kuntest; jilqa' 

b'sodisfazzjon id-deċiżjoni mill-

Kummissjoni biex tirriporta 

approprjazzjonijiet mhux użati mir-riżerva 

għall-kriżijiet mill-baġit tal-2015 għall-

baġit tal-2016 u jinnota li dawn il-fondi 

mhux minfuqa se jintużaw għal rimborżi 

lill-benefiċjarji ta' pagamenti diretti kif 

previst fir-Regolament (UE) 

Nru 1306/2013; 

6. Jiddeċiedi wkoll li jieħu azzjoni rigward 

il-kriżi attwali li qed taffettwa l-bdiewa 

Ewropej, b'mod partikolari fis-settur tal-

ħalib, u biex jintegra diġà fil-pożizzjoni 

tiegħu l-fondi addizzjonali għall-

baġit 2016 li jikkontribwixxu għall-

EUR 500 miljun f'miżuri ta' appoġġ 

f'emerġenza mħabbra mill-Kummissjoni; 

jistenna li fl-Ittra Emendatorja 2/2016, il-

Kummissjoni se tippermetti li jiġu 

determinati l-linji baġitarji preċiżi li se 

jiżdiedu f'dan il-kuntest u sa liema punt; 

ifakkar li mingħajr miżuri bħall-ġestjoni 

tal-provvista, l-għajnuna ta’ emerġenza se 

tkun ineffikaċi meta tiġi biex issolvi n-

nuqqas ta’ sostenibbiltà attwali tas-swieq 

agrikoli filwaqt li, barra minn hekk, id-

dipendenza fuq strumenti qodma biex 

jesportaw b’mod effikaċi s-surplus 

strutturali tagħna diġà wriet li hija ta’ 

detriment għas-swieq u l-bdiewa fid-dinja 

li qed tiżviluppa; għaldaqstant jemmen li 

finanzjament addizzjonali m'għandux 

iwassal għal aktar esportazzjonijiet tal-UE 

lejn pajjiżi li qed jiżviluppaw bi prezzijiet li 

jdgħajfu s-swieq u l-għajxien f’dawk il-

pajjiżi; 

   

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 10a. Jiddispjaċiħ li l-gruppi ta’ esperti tal-

Kummissjoni jkomplu jonqsu mill-bilanċ 

peress li huma ddominati b'mod eċċessiv 

minn interessi korporattivi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-

programm ITER u jimpenja ruħu li 

jiżgura l-finanzjament xieraq tiegħu; 
jinsab imħasseb, madankollu, dwar il-

possibbiltà ta' aktar dewmien u spejjeż 

addizzjonali għal dan il-programm kif 

ukoll ir-riperkussjonijiet potenzjali relatati 

fuq il-baġit tal-Unjoni; jiddispjaċih, 

għalhekk, li ma kienx f'qagħda li jivvaluta 

l-livell tal-approprjazzjonijiet tal-ITER tal-

2016 fir-rigward tal-pjan u l-iskeda ta' 

pagament aġġornati, li mistennija jiġu 

ppreżentati fil-Kunsill tal-ITER 

f'Novembru 2015; jistenna, madankollu, li 

dan il-pjan rivedut se jipprovdi biżżejjed 

evidenza li r-rakkomandazzjonijiet tal-

Parlament, kif stabbiliti fir-riżoluzzjoni ta' 

kwittanza rilevanti tal-2013
1
, ġew 

ikkunsidrati kif xieraq u li l-istabbiltà 

finanzjarja u l-effiċjenza tal-infiq se jkunu 

żgurati; għandu l-ħsieb iqajjem din il-

kwistjoni fil-konċiljazzjoni baġitarja tal-

2016; barra minn hekk, jinsisti dwar il-

ħtieġa ta' trasparenza sħiħa rigward l-użu 

ta' kontribuzzjonijiet tal-Fużjoni għall-

Enerġija, għall-programm ITER; jitlob li 

jkun hemm mekkaniżmu ta' responsabbiltà 

xierqa li tagħti stampa ċara tal-ammont ta' 

riżorsi finanzjarji pprovduti għall-proġett 

internazzjonali u li jevalwa l-użu effiċjenti 

tagħhom; 

20. Jinsab imħasseb dwar il-probabbiltà ta' 

aktar dewmien u spejjeż addizzjonali 

għall-programm ITER kif ukoll ir-

riperkussjonijiet potenzjali relatati fuq il-

baġit tal-Unjoni; jiddispjaċih, għalhekk, li 

ma kienx f'qagħda li jivvaluta l-livell tal-

approprjazzjonijiet tal-ITER tal-2016 fir-

rigward tal-pjan u l-iskeda ta' pagament 

aġġornati, li mistennija jiġu ppreżentati fil-

Kunsill tal-ITER f'Novembru 2015; jinsab 

imħasseb li dan il-pjan rivedut mhuwiex se 

jipprovdi biżżejjed evidenza li r-

rakkomandazzjonijiet tal-Parlament, kif 

stabbiliti fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza 

rilevanti tal-2013
1
, ġew ikkunsidrati kif 

xieraq u li l-istabbiltà finanzjarja u l-

effiċjenza tal-infiq se jkunu żgurati; 

għandu l-ħsieb iqajjem din il-kwistjoni fil-

konċiljazzjoni baġitarja tal-2016; barra 

minn hekk, jinsisti dwar il-ħtieġa ta' 

trasparenza sħiħa rigward l-użu ta' 

kontribuzzjonijiet tal-Fużjoni għall-

Enerġija, għall-programm ITER; jitlob li 

jkun hemm mekkaniżmu ta' responsabbiltà 

xierqa li tagħti stampa ċara tal-ammont ta' 

riżorsi finanzjarji pprovduti għall-proġett 

internazzjonali u li jevalwa l-użu effiċjenti 

tagħhom; 
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1 
Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 

tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti 

li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni 

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni 

tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER 

u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-

sena finanzjarja 2013 (Testi adottati, 

P8_TA(2015)0168). 

1 
Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 

tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti 

li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni 

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni 

tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER 

u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-

sena finanzjarja 2013 (Testi adottati, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-programm 

ITER u jimpenja ruħu li jiżgura l-

finanzjament xieraq tiegħu; jinsab 

imħasseb, madankollu, dwar il-possibbiltà 

ta' aktar dewmien u spejjeż addizzjonali 

għal dan il-programm kif ukoll ir-

riperkussjonijiet potenzjali relatati fuq il-

baġit tal-Unjoni; jiddispjaċih, għalhekk, li 

ma kienx f'qagħda li jivvaluta l-livell tal-

approprjazzjonijiet tal-ITER tal-2016 fir-

rigward tal-pjan u l-iskeda ta' pagament 

aġġornati, li mistennija jiġu ppreżentati fil-

Kunsill tal-ITER f'Novembru 2015; 

jistenna, madankollu, li dan il-pjan rivedut 

se jipprovdi biżżejjed evidenza li r-

rakkomandazzjonijiet tal-Parlament, kif 

stabbiliti fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza 

rilevanti tal-2013
1
, ġew ikkunsidrati kif 

xieraq u li l-istabbiltà finanzjarja u l-

effiċjenza tal-infiq se jkunu żgurati; 

għandu l-ħsieb iqajjem din il-kwistjoni fil-

konċiljazzjoni baġitarja tal-2016; barra 

minn hekk, jinsisti dwar il-ħtieġa ta' 

trasparenza sħiħa rigward l-użu ta' 

kontribuzzjonijiet tal-Fużjoni għall-

Enerġija, għall-programm ITER; jitlob li 

jkun hemm mekkaniżmu ta' responsabbiltà 

xierqa li tagħti stampa ċara tal-ammont ta' 

riżorsi finanzjarji pprovduti għall-proġett 

internazzjonali u li jevalwa l-użu effiċjenti 

tagħhom; 

20. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-programm 

ITER u jimpenja ruħu li jiżgura l-

finanzjament xieraq tiegħu; jinsab 

imħasseb, madankollu, dwar il-possibbiltà 

ta' aktar dewmien u spejjeż addizzjonali 

għal dan il-programm kif ukoll ir-

riperkussjonijiet potenzjali relatati fuq il-

baġit tal-Unjoni; jiddispjaċih, għalhekk, li 

ma kienx f'qagħda li jivvaluta l-livell tal-

approprjazzjonijiet tal-ITER tal-2016 fir-

rigward tal-pjan u l-iskeda ta' pagament 

aġġornati, li mistennija jiġu ppreżentati fil-

Kunsill tal-ITER f'Novembru 2015; 

jistenna, madankollu, li dan il-pjan rivedut 

se jipprovdi biżżejjed evidenza li r-

rakkomandazzjonijiet tal-Parlament, kif 

stabbiliti fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza 

rilevanti tal-2013
1
, ġew ikkunsidrati kif 

xieraq u li l-istabbiltà finanzjarja u l-

effiċjenza tal-infiq se jkunu żgurati; 

għandu l-ħsieb iqajjem din il-kwistjoni fil-

konċiljazzjoni baġitarja tal-2016; barra 

minn hekk, jinsisti dwar il-ħtieġa ta' 

trasparenza sħiħa rigward l-użu ta' 

kontribuzzjonijiet tal-Fużjoni għall-

Enerġija, għall-programm ITER; jitlob li 

jkun hemm mekkaniżmu ta' responsabbiltà 

xierqa li tagħti stampa ċara tal-ammont ta' 

riżorsi finanzjarji pprovduti għall-proġett 

internazzjonali u li jevalwa l-użu effiċjenti 

tagħhom; jipproponi li l-
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approprjazzjonijiet jitqiegħdu fir-riżerva, 

u jiġu rilaxxati biss jekk il-pjan ta’ proġett 

aġġornat li għandu jiġi ppreżentat 

f’Novembru 2015 jipprovdi biżżejjed 

evidenza li r-rakkomandazzjonijiet tal-

Parlament ġew meqjusa kif xieraq; 

1 
Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 

tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti 

li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni 

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni 

tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER 

u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-

sena finanzjarja 2013 (Testi adottati, 

P8_TA(2015)0168). 

1 
Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 

tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti 

li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni 

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni 

tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER 

u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-

sena finanzjarja 2013 (Testi adottati, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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Paragrafu 20a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 20a. Jinsab allarmat bl-affermazzjoni 

reċenti mill-gvern Ġermaniż, fost oħrajn, 

li la l-iskeda tal-ħin tal-ITER u lanqas il-

pjan ta’ nfiq tiegħu, li diġà ġie rivedut ‘l 

fuq, ma huma realistiċi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 20b. Jissottolinja d-diskrepanza enormi 

bejn il-finanzjament għal attivitajiet 

nukleari fil-baġit tal-UE u l-appoġġ għal 

enerġija rinnovabbli orjentata lejn il-

ġejjieni; għalhekk jemmen li l-abbandun 

tal-proġett ITER jeħles riżorsi tant 

meħtieġa, li jisgħu jintużaw għall-

investiment fit-teknoloġiji tal-enerġija 

rinnovabbli li diġà qed jaħdmu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 20c. Jemmen li l-linja baġitarja tal-

Euratom dwar il-fissjoni nukleari u l-

ħarsien mir-radjazzjoni għandha tiġi 

orjentata mill-ġdid lejn id-

dekummissjonar tal-impjanti nukleari, u 

fl-istess waqt, li l-approprjazzjonijiet għal 

attivitajiet nukleari taċ-Ċentru tar-

Riċerka Konġunta għandhom jintużaw 

biss għal attivitajiet meħtieġa għall-

implimentazzjoni tas-salvagwardji; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jirriżerva parti mill-approprjazzjonijiet 

għall-istandardizzazzjoni tar-rappurtar 

finanzjarju u l-awditjar u jappella għall-

implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

tar-rapport Maystadt li jirreferu għall-

kompiti u r-responsabbiltajiet tal-Grupp 

Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar 

Finanzjarju (EFRAG), u b'hekk tissaħħaħ l-

influwenza tal-Unjoni fl-istipular tal-

kontabilità internazzjonali; 

21. Jirriżerva parti mill-approprjazzjonijiet 

għall-istandardizzazzjoni tar-rappurtar 

finanzjarju u l-awditjar u jappella għall-

implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

tar-rapport Maystadt li jirreferu għall-

kompiti u r-responsabbiltajiet tal-Grupp 

Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar 

Finanzjarju (EFRAG), u b'hekk tissaħħaħ l-

influwenza tal-Unjoni fl-istipular tal-

kontabilità internazzjonali; jinsab 

imħasseb ukoll dwar il-finanzjament 

sinifikanti tal-UE mogħti lill-fondazzjoni 

IFRS li ma jaqbilx mat-titjib meħtieġ fir-

rigward tar-responsabbiltà, it-trasparenza 

u d-demokrazija; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-preżentazzjoni mill-

Kummissjoni ta' pakkett komprensiv ta' 

EUR 500 miljun għal miżuri ta' emerġenza 

biex jappoġġaw il-bdiewa Ewropej 

prinċipalment fis-settur tal-ħalib, u dan fid-

dawl ta' tnaqqis fil-prezzijiet tal-prodotti 

bażiċi u produzzjoni akbar tal-ħalib; jisħaq 

li l-effetti huma l-aktar gravi f'żoni remoti, 

fejn m'hemm l-ebda dubju dwar l-

importanza soċjo-ekonomika tas-settur tal-

ħalib; jinkorpora dan l-ammont fil-qari 

tiegħu bħala turija ta' appoġġ għal dak li 

ħabbret il-Kummissjoni, u jistenna bil-

ħerqa l-inklużjoni sħiħa tiegħu matul il-

proċedura ta' konċiljazzjoni abbażi tal-Ittra 

Emendatorja; jissottolinja li dan il-pakkett 

għandu jkompli jżid mal-firxa ta' miżuri 

mmirati li jindirizzaw it-telf u l-effetti fit-

tul fuq il-bdiewa Ewropej tal-embargo 

Russu fuq il-prodotti agrikoli, billi r-Russja 

s'issa hija t-tieni l-aktar destinazzjoni 

importanti għall-esportazzjonijiet agrikoli 

tal-Unjoni; 

28. Jieħu nota tal-preżentazzjoni mill-

Kummissjoni ta' pakkett komprensiv ta' 

EUR 500 miljun għal miżuri ta' emerġenza 

biex jappoġġaw il-bdiewa Ewropej 

prinċipalment fis-settur tal-ħalib, u dan fid-

dawl ta' tnaqqis fil-prezzijiet tal-prodotti 

bażiċi u produzzjoni akbar tal-ħalib; jisħaq 

li l-effetti huma l-aktar gravi f'żoni remoti, 

fejn m'hemm l-ebda dubju dwar l-

importanza soċjo-ekonomika tas-settur tal-

ħalib; jinkorpora dan l-ammont fil-qari 

tiegħu u jistenna bil-ħerqa l-inklużjoni 

sħiħa tiegħu matul il-proċedura ta' 

konċiljazzjoni abbażi tal-Ittra Emendatorja; 

ifakkar li mingħajr miżuri bħall-ġestjoni 

tal-provvista, l-għajnuna ta’ emerġenza se 

tkun ineffikaċi meta tiġi biex issolvi n-

nuqqas ta’ sostenibbiltà attwali tas-swieq 

agrikoli u riskji li jwasslu għal aktar 

dumping tal-prodotti agrikoli tal-UE fil-

pajjiżi li qed jiżviluppaw; jissottolinja li 

dan il-pakkett għandu jkompli jżid mal-

firxa ta' miżuri mmirati li jindirizzaw it-telf 

u l-effetti fit-tul fuq il-bdiewa Ewropej tal-

embargo Russu fuq il-prodotti agrikoli, 

billi r-Russja s'issa hija t-tieni l-aktar 

destinazzjoni importanti għall-

esportazzjonijiet agrikoli tal-Unjoni; 

Or. en 
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Paragrafu 28a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28a. Iqis ir-rifużjonijiet fuq l-

esportazzjoni bħala distorsjonijiet tal-

kummerċ u f’kuntradizzjoni għall-

għanijiet ta’ żvilupp tal-UE; għaldaqstant 

jappoġġja l-eliminazzjoni totali tagħhom; 

Or. en 

 

 


