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Paragrafu 15 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jenfasizza li, b'rispons għal din il-

problema urġenti, il-Kummissjoni l-ġdida 

fl-2014 ipproponiet pjan ta' investiment 

għall-Ewropa u l-istabbiliment tal-FEIS, 

bl-għan li jiġu mobilizzati EUR 315 biljun 

f'investiment ġdid fl-ekonomija reali; 

itenni l-impenn qawwi tiegħu fir-rigward 

tal-FEIS li mistenni jagħti stimolu qawwi 

u mmirat lis-setturi ekonomiċi li jwasslu 

għat-tkabbir u l-impjiegi; josserva li għadd 

ta' proġetti diġà ġew approvati u qed jiġu 

implimentati; jinnota li l-garanzija 

mogħtija mill-Unjoni għall-FEIS hija 

koperta minn Fond ta' Garanzija ta' EUR 8 

biljun kostitwit fil-baġit tal-UE; 

 Jenfasizza li, b'rispons għal din il-

problema urġenti, il-Kummissjoni l-ġdida 

fl-2014 ipproponiet pjan ta' investiment 

għall-Ewropa u l-istabbiliment tal-FEIS, 

bl-għan li jiġu mobilizzati EUR 315 biljun 

f'investiment ġdid fl-ekonomija reali; 

josserva li għadd ta' proġetti diġà ġew 

approvati u qed jiġu implimentati; jinnota 

li l-garanzija mogħtija mill-Unjoni għall-

FEIS hija koperta minn Fond ta' Garanzija 

ta' EUR 8 biljun kostitwit fil-baġit tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Huwa konvint li, filwaqt li jikkonferma l-

kunċett ta' appoġġ politiku u finanzjarju 

fuq skala kbira għall-FEIS, il-baġit tal-UE 

m'għandux jiffinanzja inizjattivi ġodda 

għad-detriment tal-programmi u politiki 

eżistenti tal-Unjoni; għandu l-intenzjoni 

jissodisfa l-impenji tiegħu għat-tpaċija bis-

sħiħ tat-tnaqqis relatat mal-FEIS li 

jaffettwa l-inizjattiva Orizzont 2020 u s-

CEF, sabiex ikunu jistgħu jilħqu l-objettivi 

tagħhom kif maqbul sentejn ilu biss, u biex 

jippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri tagħha 

ta' riċerka u innovazzjoni; jenfasizza, f'dan 

il-kuntest, li l-livell ta' finanzjament tal-

programmi l-oħra fis-Subintestatura 1a 

("Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi") 

m'għandux ikun affettwat minn dan il-

kumpens, minħabba l-kontribut 

inkontestabbli tagħhom lit-tkabbir, l-

impjiegi u l-kompetittività; jemmen li l-

marġnijiet fis-Subintestatura 1a mhumiex 

suffiċjenti biex jiġu ssodisfati dawn il-

ħtiġijiet, għalhekk jitlob għal żieda fil-

limitu massimu f'din is-Subintestatura; 

  Jenfasizza għalhekk li l-pożizzjoni ta' 

approċċ massimalista tar-reviżjoni tal-

QFP tista' twassal għal żieda fir-reviżjoni 

tal-QFP sal-limitu massimu tar-riżorsi 

proprji tal-UE (1.29% tal-ING tal-UE 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn) li jwasslu 

għal żieda ta' madwar EUR 150 biljun ta' 

investiment fi ħdan l-UE u lil hinn 

minnha sabiex jintlaħqu l-miri tal-

istrateġija UE2020 u biex jkunu sodisfatti 

l-impenji internazzjonali tal-UE, bħall-

COP21 u l-objettivi tal-Għanijiet ta' 

Żvilupp tal-Millennju;  Għalhekk itenni l-

fehma tiegħu li l-proposta tal-

Kummissjoni, li mbagħad ġiet imnaqqsa 

b'EUR 85 biljun, ma kinitx biżżejjed biex 

tiffinanzja l-prijoritajiet politiċi eżistenti 

marbutin mal-istrateġija tal-Ewropa għal 

tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 

il-kompiti l-ġodda previsti mit-Trattat ta' 

Lisbona, jew avvenimenti mhux imbassra, 

oltre l-objettivi u l-impenji politiċi 

stabbiliti mill-Kunsill Ewropew innifsu; 

għalhekk iqis li l-eżitu tar-reviżjoni 

loġikament għandu jispiċċa bejn dawn iż-

żewġ limiti minimi u massimi; Huwa 

konvint li, filwaqt li jikkonferma l-kunċett 

ta' appoġġ politiku u finanzjarju fuq skala 

kbira għall-FEIS, il-baġit tal-UE 

m'għandux jiffinanzja inizjattivi ġodda 
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għad-detriment tal-programmi u politiki 

eżistenti tal-Unjoni; għandu l-intenzjoni 

jissodisfa l-impenji tiegħu għat-tpaċija bis-

sħiħ tat-tnaqqis relatat mal-FEIS li 

jaffettwa l-inizjattiva Orizzont 2020 u s-

CEF, sabiex ikunu jistgħu jilħqu l-objettivi 

tagħhom kif maqbul sentejn ilu biss, u biex 

jippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri tagħha 

ta' riċerka u innovazzjoni; jenfasizza, f'dan 

il-kuntest, li l-livell ta' finanzjament tal-

programmi l-oħra fis-Subintestatura 1a 

("Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi") 

m'għandux ikun affettwat minn dan il-

kumpens, minħabba l-kontribut 

inkontestabbli tagħhom lit-tkabbir, l-

impjiegi u l-kompetittività; jemmen li l-

marġnijiet fis-Subintestatura 1a mhumiex 

suffiċjenti biex jiġu ssodisfati dawn il-

ħtiġijiet, għalhekk jitlob għal żieda fil-

limitu massimu f'din is-Subintestatura; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

    Itenni li azzjonijiet maħsuba biex 

jindirizzaw l-isfidi umanitarji 

m'għandhomx isiru għad-detriment tal-

finanzjament tal-iżvilupp u tal-politiki tal-

UE f'setturi oħra; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

   Jemmen li l-prijoritajiet politiċi ġodda 

m'għandhomx jiġu proposti akkost tal-

programmi maqbula tal-QFP attwali, 

bħall-H2020, is-CEF, il-COSME u l-

Galileo u l-Copernicus, u l-kwadri 

finanzjarji nazzjonali allokati minn qabel, 

li għandhom jiġu implimentati bis-sħiħ; 

jindika madankollu l-fatt li l-baġit tal-

ITER huwa akbar minn kwalunkwe 

investiment ieħor tar-R&Ż fil-qasam tal-

enerġija; jiddispjaċih bil-kbir li xi Stati 

Membri huma mġiegħla jirrevedu l-

prijoritajiet tal-finanzjament tagħhom 

għar-riċerka, minħabba ż-żieda fl-ispejjeż 

tal-ITER; jenfasizza li l-Parlament 

Ewropew ivvota biex ma jagħtix l-

approvazzjoni għall-kontijiet tal-2014 tal-

ITER fuq il-bażi ta' nuqqas ta' koerenza 

fil-ġestjoni baġitarja u finanzjarja; 
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Paragrafu 47 c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

   Jemmen bis-sħiħ li l-ITER huwa l-akbar 

investiment tal-UE fir-R&Ż tal-enerġija 

b’allokazzjoni mhux adegwata; jitlob biex 

jitwaqqaf l-investiment iddedikat għall-

ITER u jiġi allokat mill-ġdid għall-

iżvilupp u t-tnedija ta' soluzzjonijiet tal-

enerġija sostenibbli li diġà huma 

disponibbli, jew se jkunu disponibbli fil-

futur prevedibbli biex jintlaħqu l-għanijiet 

dwar il-klima u l-enerġija għall-2020; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

   Jitlob għal iżjed appoġġ finanzjarju għat-

tliet programmi Ewropej li jikkonċernaw 

direttament liċ-ċittadini - Ewropa 

Kreattiva, Ewropa għaċ-Ċittadini u 

Erasmus+, peress li dawn il-programmi 

jiżviluppaw linji ġodda ta' sussidju li 

jindirizzaw is-sitwazzjoni attwali tal-

integrazzjoni tar-refuġjati, l-edukazzjoni u 

huma priorità f'azzjonijiet immexxija 

mill-Unjoni u mill-Istati Membri biex 

itejbu s-sitwazzjoni soċjali inġenerali, il-

fehim reċiproku u l-għajxien flimkien 

f'soċjetajiet differenti tagħna; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Iqis li, bħala kwistjoni ta' prijorità, hija 

meħtieġa azzjoni biex jiġi evitat li sseħħ 

kriżi ġdida tal-pagamenti lejn it-tmiem tal-

QFP attwali; jemmen bis-sħiħ li għandu 

jsir kull sforz sabiex jiġi evitat l-akkumulu 

ta' arretrati fil-kontijiet mhux imħallsa bħal 

dak li ġie osservat matul il-perjodu 

preċedenti; jenfasizza madankollu li, fl-

istess żmien li l-ħtiġijiet ta' pagament 

għandhom jilħqu l-quċċata tagħhom 

normali, diġà tista' tiġi antiċipata pressjoni 

sinifikanti fuq pagamenti fit-tieni nofs tal-

QFP; iqis li l-pressjoni addizzjonali hija 

dovuta, inter alia, għat-tpaċija tal-Marġini 

ta' Kontinġenza mal-limiti massimi diġà 

stretti għall-2018-2020, għad-dewmien 

konsiderevoli fil-varar tal-programmi l-

ġodda taħt ġestjoni konġunta, inkluża l-

YEI, il-profil tal-pagamenti tal-FEIS, u l-

pagamenti addizzjonali li jikkorrispondu 

għaż-żidiet riċenti f'impenji b'rabta mal-

kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati; 

 Jenfasizza għalhekk li l-approċċ 

massimalista tar-reviżjoni tal-QFP jista' 

jwassal għal żieda 'l fuq fir-reviżjoni tal-

MFF sal-limitu massimu tar-riżorsi 

proprji (1,23% tal-ING tal-UE 

f'pagamenti) li se jwasslu għal żieda ta' 

bejn wieħed u ieħor EUR 120 biljun 

aktar; Għalhekk itenni l-fehma tiegħu li l-

proposta tal-Kummissjoni, li tnaqqset bi 

EUR 91 biljun f'pagamenti, ma kienitx 

biżżejjed biex tneħħi d-distakk bejn l-

impenji u l-pagamenti u biex tnaqqas ir-

RAL; għalhekk iqis li l-eżitu tar-reviżjoni 

loġikament għandu jispiċċa bejn dawn iż-

żewġ limiti minimi u massimi; Iqis li, 

bħala kwistjoni ta' prijorità, hija meħtieġa 

azzjoni biex jiġi evitat li sseħħ kriżi ġdida 

tal-pagamenti lejn it-tmiem tal-QFP 

attwali; jemmen bis-sħiħ li għandu jsir kull 

sforz sabiex jiġi evitat l-akkumulu ta' 

arretrati fil-kontijiet mhux imħallsa bħal 

dak li ġie osservat matul il-perjodu 

preċedenti; jenfasizza madankollu li, fl-

istess żmien li l-ħtiġijiet ta' pagament 

għandhom jilħqu l-quċċata tagħhom 

normali, diġà tista' tiġi antiċipata pressjoni 

sinifikanti fuq pagamenti fit-tieni nofs tal-

QFP; iqis li l-pressjoni addizzjonali hija 

dovuta, inter alia, għat-tpaċija tal-Marġini 

ta' Kontinġenza mal-limiti massimi diġà 
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stretti għall-2018-2020, għad-dewmien 

konsiderevoli fil-varar tal-programmi l-

ġodda taħt ġestjoni konġunta, inkluża l-

YEI, il-profil tal-pagamenti tal-FEIS, u l-

pagamenti addizzjonali li jikkorrispondu 

għaż-żidiet riċenti f'impenji b'rabta mal-

kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Jan OlbrychtJan OlbrychtJan OlbrychtJan 

OlbrychtEmenda 

 Jinnota li l-ftehim COP 21 li ntlaħaq 

f'Pariġi huwa ftehim universali, dinamiku u 

differenzjat bl-għan li tiġi affrontata l-

isfida tat-tibdil fil-klima; jissottolinja li, 

skont dan il-ftehim, jeħtieġ li jiġi allokat 

finanzjament tal-UE sabiex tiġi appoġġata 

azzjoni klimatika fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw; jenfasizza li kwalunkwe 

finanzjament għall-miżuri possibbli li 

joriġinaw mill-COP 21 għandu jkun 

addizzjonali għall-infiq attwali fuq l-

azzjonijiet dwar il-klima, u jistieden lill-

Kummissjoni tippreżenta l-istrateġija ta' 

implimentazzjoni tagħha u l-ewwel 

evalwazzjoni tal-impatt possibbli tal-ftehim 

COP 21 fuq il-baġit tal-UE fi żmien debitu 

għar-reviżjoni; jissottolinja, barra minn 

hekk, li r-reviżjoni tal-QFP toħloq 

opportunità eċċellenti biex jiġi żgurat li l-

mira ta' 20 % ta' nfiq fuq azzjonijiet 

relatati mal-klima tintlaħaq u biex tiġi 

prevista żieda possibbli ta' dan is-soll 

f'konformità mal-impenji internazzjonali 
tal-UE meħuda waqt il-COP 21; jistieden 

lill-Kummissjoni tiżgura li l-mekkaniżmu 

ta' mainstreaming tal-azzjoni klimatika 

jkun kompletament operattiv u li l-metodu 

attwali ta' traċċar ta' tali nfiq jittejjeb; 

ifakkar, barra minn hekk, li l-UE hija 

 Jinnota li l-ftehim COP 21 li ntlaħaq 

f'Pariġi huwa ftehim universali, dinamiku u 

differenzjat bl-għan li tiġi affrontata l-

isfida tat-tibdil fil-klima; jissottolinja li, 

skont dan il-ftehim, jeħtieġ li jiġi allokat 

finanzjament tal-UE sabiex tiġi appoġġata 

azzjoni klimatika fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw; jenfasizza li kwalunkwe 

finanzjament għall-miżuri possibbli li 

joriġinaw mill-COP 21 għandu jkun 

addizzjonali għall-infiq attwali fuq l-

azzjonijiet dwar il-klima, u jistieden lill-

Kummissjoni tippreżenta l-istrateġija ta' 

implimentazzjoni tagħha u l-ewwel 

evalwazzjoni tal-impatt possibbli tal-ftehim 

COP 21 fuq il-baġit tal-UE fi żmien debitu 

għar-reviżjoni; jenfasizza, barra minn 

hekk, li r-reviżjoni tal-MFF joħloq 

opportunità eċċellenti biex jiżdied l-infiq 

marbut mat-tibdil fil-klima minnufih fil-

baġit tal-UE minn 20 % għal 30 % biex 

jirrifletti l-impenji li l-UE ħadet f’Pariġi 

f’Diċembru 2015; jistieden lill-

Kummissjoni tiżgura li l-mekkaniżmu ta' 

mainstreaming tal-azzjoni klimatika jkun 

kompletament operattiv u li l-metodu 

attwali ta' traċċar ta' tali nfiq jittejjeb; 

ifakkar, barra minn hekk, li l-UE hija 

impenjata wkoll li timplimenta l-Pjan 
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impenjata wkoll li timplimenta l-Pjan 

Strateġiku għall-Bijodiversità tal-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, u 

jissottolinja li għandha tiddedika biżżejjed 

riżorsi biex tissodisfa l-impenji tagħha 

f'dak ir-rigward; 

Strateġiku għall-Bijodiversità tal-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, u 

jissottolinja li għandha tiddedika biżżejjed 

riżorsi biex tissodisfa l-impenji tagħha 

f'dak ir-rigward; 

Or. en 
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Paragrafu 86 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jinsisti li l-proċess leġiżlattiv għall-

adozzjoni tal-QFP li jmiss għandu jkun 

konkluż sa tmiem l-2018, wara negozjati 

sostanzjali bejn il-Parlament u l-Kunsill; 
jenfasizza li ftehim QFP f'waqtu 

jippermetti l-adozzjoni rapida tar-

regolamenti settorjali kollha, u jippermetti 

li l-programmi l-ġodda jibdew mingħajr 

dewmien fl-1 ta' Jannar 2021; jenfasizza l-

importanza li l-parlamenti nazzjonali u ċ-

ċittadini Ewropej jiġu infurmati aħjar dwar 

l-isfidi tal-QFP li jmiss permezz tal-

organizzazzjoni, meta jkun xieraq, ta' 

konferenza interistituzzjonali, 

interparlamentari; 

 jenfasizza li ftehim QFP f'waqtu 

jippermetti l-adozzjoni rapida tar-

regolamenti settorjali kollha, u jippermetti 

li l-programmi l-ġodda jibdew mingħajr 

dewmien fl-1 ta' Jannar 2021; jenfasizza l-

importanza li l-parlamenti nazzjonali u ċ-

ċittadini Ewropej jiġu infurmati aħjar dwar 

l-isfidi tal-QFP li jmiss permezz tal-

organizzazzjoni, meta jkun xieraq, ta' 

konferenza interistituzzjonali, 

interparlamentari; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 86 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

   Jinnota li l-ftehim li ntlaħaq fit-

12 ta' Diċembru 2015 f'Pariġi mill-

196 parti għall-Konvenzjoni Qafas tan-

NU dwar it-Tibdil fil-Klima huwa ftehim 

universali, vinkolanti, dinamiku u 

differenzjat li għandu l-għan li jiffaċċja l-

isfida tat-tibdil fil-klima; jistieden lill-

Kummissjoni tippreżenta l-ewwel 

evalwazzjoni tagħha tal-impatt possibbli 

tal-ftehim COP21 fuq il-baġit tal-UE fi 

żmien xieraq għar-reviżjoni; jappella lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri bi jżidu 

għal 50% l-infiq QFP relatat mal-klima 

wara l-2020 fil-baġit tal-UE, u biex itejbu 

l-metodu ta' intraċċar attwali, bħall-infiq 

fid-dawl tal-ftehim ta' Pariġi dwar azzjoni 

globali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 

biex juru tmexxija Ewropea f'dan ir-

rigward; 

Or. en 

 

 


