
 

AM\1100103MT.doc  PE585.330v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

4.7.2016 A8-0224/31 

Emenda  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-

proposta tal-Kummissjoni 

2015/2353(INI) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. 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; 

15. 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, 

madankollu, li l-Kummissjoni, permezz ta' 

programmi ta' investiment progressiv 

għanda tagħti prijorità lil pajjiżi li jirċievu 

assistenza finanzjarja, u għandha 

tindirizza speċifikament dawk ir-reġjuni fi 

kriżi ekonomika u f'reċessjoni b'livelli 

għoljin ta' qgħad u faqar, biex tagħti 

spinta lit-tkabbir u l-impjiegi, tappoġġja l-

intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju u 

tiżgura żvilupp ekonomiku sod u koeżjoni 

soċjali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  19a. Jenfasizza l-fatt li l-programmi ta' 

investiment tal-Unjoni ma kkontribwewx 

b'mod sinifikanti sabiex jiġi żgurat l-

aċċess għall-finanzjament għall-

maġġoranza tal-SMEs fl-UE u b'mod 

speċjali għal dawk li joperaw f'pajjiżi li 

qed jiffaċċjaw kriżi finanzjarja severa u 

persistenti; jitlob sabiex tingħata aktar 

kunsiderazzjoni lil modi li jiżguraw li d-

diversi ħtiġijiet urġenti tal-SMEs u b'mod 

speċjali ta' dawk f'periklu li jagħlqu, 

jintlaħqu b'mod aktar adegwat; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Jenfasizza li l-qgħad fost iż-żgħażagħ 

jibqa' kunsidervolment għoli u 

jirrappreżenta waħda mill-aktar problemi 

urġenti u serji li qed tiffaċċja l-UE 

bħalissa; jenfasizza li 4,4 miljun żagħżugħ 

taħt il-25sena kienu bla xogħol fl-Unjoni fi 

Frar 2016 u dan jikkorrispondi għal 

proporzjon ta' aktar minn 40 % f'bosta Stati 

Membri u jilħaq il-quċċata ta' aktar minn 

60 % f'bosta reġjuni jew żoni tal-UE; 

jissottolinja li r-rata ta' impjieg fl-UE hija 

tferm taħt il-mira tal-Ewropa 2020; 

konsegwentement jenfasizza li hemm wisq 

żgħażagħ li huma f'riskju ta' esklużjoni 

soċjali u li għandhom jittieħdu aktar 

azzjonijiet speċifiċi dwar l-inklużjoni ta' 

żgħażagħ li huma barra mill-edukazzjoni, 

impjieg jew taħriġ; jiġbed l-attenzjoni 

għall-fatt li l-volum ta' riżorsi umani 

mħarrġa sewwa u bi kwalifiki għolja 

għandu impatt qawwi fuq il-kompetittività 

tal-Ewropa, il-kapaċità innovattiva u l-

produttività, u jenfasizza, f'dan ir-rigward, 

il-ħtieġa li jsir investiment fl-edukazzjoni, 

it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-kultura; 

jirrikonoxxi, barra minn hekk, l-importanza 

ta' strateġija tal-UE dwar iż-Żgħażagħ 

2010-2018 tal-UE; 

20. Jenfasizza li l-qgħad fost iż-żgħażagħ 

jibqa' kunsidervolment għoli u 

jirrappreżenta waħda mill-aktar problemi 

urġenti u serji li qed tiffaċċja l-UE 

bħalissa; jenfasizza li 4,4 miljun żagħżugħ 

taħt il-25 sena kienu bla xogħol fl-Unjoni fi 

Frar 2016 u dan jikkorrispondi għal 

proporzjon ta' aktar minn 40 % f'bosta Stati 

Membri u jilħaq il-quċċata ta' aktar minn 

60 % f'bosta reġjuni jew żoni tal-UE fejn 

għandhom ikunu intensifikati l-isforzi 

permezz ta' proġetti msaħħa; jissottolinja 

li r-rata ta' impjieg fl-UE hija ferm taħt il-

mira tal-Ewropa 2020; konsegwentement 

jenfasizza li hemm wisq żgħażagħ li huma 

f'riskju ta' esklużjoni soċjali u li għandhom 

jittieħdu aktar azzjonijiet speċifiċi dwar l-

inklużjoni ta' żgħażagħ li huma barra mill-

edukazzjoni, impjieg jew taħriġ; jiġbed l-

attenzjoni għall-fatt li l-volum ta' riżorsi 

umani mħarrġa sewwa u bi kwalifiki għolja 

għandu impatt qawwi fuq il-kompetittività 

tal-Ewropa, il-kapaċità innovattiva u l-

produttività, u jenfasizza, f'dan ir-rigward, 

il-ħtieġa li jsir investiment fl-edukazzjoni, 

it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-kultura; 

jirrikonoxxi, barra minn hekk, l-importanza 

tal-Istrateġija tal-UE dwar iż-Żgħażagħ 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  20a. Ifakkar fir-rapport tal-Qorti Ewropea 

tal-Awdituri li wera ġestjoni ħażina ta' 

Timijiet ta' Azzjoni għaż-Żgħażagħ u 

direzzjoni mill-ġdid ta' aktar minn 

EUR 1.3 biljun bħala konsegwenza ta' 

proposti limitati; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tipprovdi l-assistenza teknika għal użu 

aktar effiċjenti tal-programmi tat-Timijiet 

ta' Azzjoni għaż-Żgħażagħ u biex talloka 

aktar fondi għal pajjiżi u żoni li huma 

affettwati l-aktar minn inugwaljanzi u 

qgħad fost iż-żgħażagħ; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23. Ifakkar l-attakki terroristi riċenti fi 

Franza u l-Belġju u l-livelli ikbar ta' 

theddid fl-Istati Membri l-oħrajn, li jitolbu 

azzjoni u mezzi aktar koordinati u msaħħa 

fil-livell tal-UE; jenfasizza li l-Unjoni diġà 

għandha l-Fond għas-Sigurtà Interna bħala 

strument xieraq u għandha bosta aġenziji li 

joperaw f'dan il-qasam u li qed ijiffaċċjaw 

dejjem aktar pressjoni; jikkunsidra li aktar 

azzjoni Ewropea, u għalhekk iktar 

finanzjament, humaa meħtieġa f'dan il-

qasam biex jingħata rispons adegwat għal 

din it-theddida; jisħaq fuq il-fatt li aktar 

kooperazzjoni f'dan il-qasam teħtieġ 

tisħiħ tal-persunal tal-aġenziji rilevanti, 

fatt li jista' jkompli jżid il-pressjoni fuq il-

baġit tal-UE, u jfakkar fit-tisħiħ limitat 

tal-livelli tal-persunal taċ-Ċentru 

Ewropew għall-Ġlieda Kontra t-

Terroriżmu fl-Europol iffinanzjat mir-

riallokazzjoni mill-Fond għas-Sigurtà 

Interna; 

23. Ifakkar l-attakki terroristi riċenti fi 

Franza u l-Belġju u l-livelli ikbar ta' 

theddid fl-Istati Membri l-oħrajn, li jitolbu 

azzjoni u mezzi aktar koordinati u msaħħa 

fil-livell tal-UE; jenfasizza li l-Unjoni diġà 

għandha l-Fond għas-Sigurtà Interna bħala 

strument xieraq u għandha bosta aġenziji li 

joperaw f'dan il-qasam; jikkunsidra li aktar 

azzjoni Ewropea, u għalhekk iktar 

finanzjament, huma meħtieġa f'dan il-

qasam biex jingħata rispons adegwat għal 

din it-theddida, prinċipalment permezz ta' 

miżuri intiżi biex iwaqqfu kwalunkwe 

relazzjoni ekonomika u kummerċjali ma' 

dawk l-atturi ekonomiċi li jinnegozjaw 

mal-hekk imsejjaħ Daesh, u billi 

jissanzjonaw lil dawk il-kumpaniji jew 

Stati li jieħdu vantaġġ mill-bejgħ tal-

armamenti jew mix-xiri ta' żejt u gass bi 

prezz baxx; 

Or. en 



 

AM\1100103MT.doc  PE585.330v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

4.7.2016 A8-0224/36 

Emenda  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Barbara 

Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-

proposta tal-Kummissjoni 

2015/2353(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  24a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 

implimentati l-istrumenti tar-Regolament 

tal-offerta peress li dan huwa l-uniku 

mezz effikaċi sabiex jiġu stabbilizzati l-

prezzijiet u d-dħul tal-bdiewa; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jenfasizza li l-limiti stretti stabbiliti 

għall-PAK  sal-2020 jinvolvu marġnijiet 

ħafna aktar baxxi minn dawk li kien hemm 

fil-QFP preċedenti, filwaqt li s-settur 

qiegħed iħabbat wiċċu ma' aktar sfidi; 

ifakkar li din il-politika hija kruċjali għas-

sitwazzjoni tad-dħul ta' ħafna bdiewa, 

b'mod partikolari fi żminijiet ta' kriżi, u 

jindika rata annwali għolja ta' assorbiment 

ta' kważi 100 %; ifakkar fil-bosta kriżijiet li 

ffaċċjaw il-bdiewa Ewropej sa mill-bidu 

tal-QFP attwali, b'mod partikolari fis-settur 

tal-prodotti tal-ħalib, fs-setturi tal-laħam 

tal-majjal, taċ-ċanga u tal-frott u l-ħaxix, u 

l-effetti negattivi fit-tul fuq il-bdiewa 

Ewropej li ġejjin mit-telf ikkawżat mill-

embargo Russu fuq il-prodotti agrikoli; 

jinnota t-tneħħija tal-kwoti taz-zokkor fl-

2017 u l-effett possibbli tagħha fuq is-

settur taz-zokkor, waqt li tingħata l-

attenzjoni dovuta għall-ħtiġijiet partikolari 

tar-reġjuni l-aktar imbiegħda; jenfasizza l-

impatt baġitarju tal-miżuri ta' emerġenza li 

ttieħdu b'rispons għal dawn il-kriżijiet, li 

jinvolvu EUR 500 miljun fil-baġit tal-2016 

u EUR 300 miljun fl-2015, u li kienu 

ffinanzjati mill-marġnijiet tal-Intestatura 2; 

jenfasizza li kwalunkwe tnaqqis f'dan il-

25. Jenfasizza li l-limiti stretti stabbiliti 

għall-PAK sal-2020 jinvolvu marġnijiet 

ħafna aktar baxxi minn dawk li kien hemm 

fil-QFP preċedenti, filwaqt li s-settur 

qiegħed iħabbat wiċċu ma' aktar sfidi; 

ifakkar li din il-politika hija kruċjali għas-

sitwazzjoni tad-dħul ta' ħafna bdiewa, 

b'mod partikolari fi żminijiet ta' kriżi, u 

jindika rata annwali għolja ta' assorbiment 

ta' kważi 100 %; ifakkar fil-bosta kriżijiet li 

ffaċċjaw il-bdiewa Ewropej sa mill-bidu 

tal-QFP attwali, b'mod partikolari fis-settur 

tal-prodotti tal-ħalib, fis-setturi tal-laħam 

tal-majjal, taċ-ċanga u tal-frott u l-ħaxix, u 

l-effetti negattivi fit-tul fuq il-bdiewa 

Ewropej li ġejjin mit-telf ikkawżat mill-

embargo Russu fuq il-prodotti agrikoli; 

jinnota t-tneħħija tal-kwoti taz-zokkor fl-

2017 u l-effett possibbli tagħha fuq is-

settur taz-zokkor, waqt li tingħata l-

attenzjoni dovuta għall-ħtiġijiet partikolari 

tar-reġjuni l-aktar imbiegħda; jenfasizza l-

impatt baġitarju tal-miżuri ta' emerġenza li 

ttieħdu b'rispons għal dawn il-kriżijiet, li 

jinvolvu EUR 500 miljun fil-baġit tal-2016 

u EUR 300 miljun fl-2015, u li kienu 

ffinanzjati mill-marġnijiet tal-Intestatura 2; 

jenfasizza li kwalunkwe tnaqqis f'dan il-
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qasam jipperikola l-koeżjoni territorjali fl-

UE, b'mod partikolari fir-rigward taż-żoni 

rurali; huwa, barra minn hekk, kontra 

kwalunkwe ċaqliq lejn ir-

rinazzjonalizzazzjoni tal-politika agrikola, 

li toħloq distorsjoni fis-suq u 

kompetizzjoni inġusta għall-bdiewa; 

qasam jipperikola l-koeżjoni territorjali fl-

UE, b'mod partikolari fir-rigward taż-żoni 

rurali; jinsisti li l-ammont attwali taħt l-

intestatura 2, fil-QFP attwali għandu 

jiżdied, fid-dawl tal-kriżi attwali; 

jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat id-dritt ta' 

kull Stat Membru li jiżgura s-sovranità 

tal-ikel; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  25a. Jenfasizza l-ħtieġa li tinbidel ix-xejra 

fuq terminu twil ta' tnaqqis ta' introjtu 

tal-bdiewa ta' dawn l-aħħar għexieren ta' 

snin; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  26a. Jemmen bis-sħiħ li ċ-ċittadini 

Ewropej jistennew li l-UE jkollha rwol 

b'saħħtu u rwol imsaħħaħ fil-protezzjoni 

tal-ambjent u tal-kwalità tal-ħajja 

tagħhom; jistieden lill-Istati Membri u 

lill-Kummissjoni biex iwittu t-triq għall-

ħolqien ta' Qorti Ewropea tad-Drittijiet 

Ambjentali, u biex iniedu Fond ġdid 

Ewropew ta' tranżizzjoni ekoloġika; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni hija l-

politika ewlenija tal-Unjoni rigward l-

investiment li timmira li tnaqqas id-

disparitajiet ekonomiċi, soċjali u territorjali 

bejn ir-reġjuni kollha Ewropej u, b'hekk, 

ittejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini 

Ewropej; jenfasizza r-rwol importanti 

tagħha fit-twettiq tal-Istrateġija Ewropa 

2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 

inklużiv, b'mod partikolari permezz ta' 

allokazzjoni ċara ta' riżorsi għal azzjonijiet 

marbutin mal-klima u l-objettivi soċjali, 

speċjalment għall-ġlieda kontra ż-żieda tal-

faqar, inkluż il-faqar tat-tfal, l-inugwaljanzi 

u l-esklużjoni soċjali, u biex jiġu stimulati 

l-impjiegi; jistieden lill-Kummissjoni 

tissorvelja l-implimentazzjoni sħiħa tal-

miri msemmija hawn fuq; iqis, barra minn 

hekk, li, filwaqt li jiġu rrispettati l-pakketti 

nazzjonali allokati minn qabel, il-fondi 

strutturali jistgħu jagħtu wkoll kontribut 

prezzjuż għal sfidi li jinqalgħu, bħalma 

huma l-konsegwenzi tal-kriżi tar-rifuġjati; 

27. Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni hija l-

politika ridistributtiva ewlenija tal-Unjoni 

li timmira li tnaqqas id-disparitajiet 

ekonomiċi, soċjali u territorjali bejn ir-

reġjuni kollha Ewropej u, b'hekk, ittejjeb 

il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej; 

jenfasizza r-rwol importanti tagħha fit-

twettiq tal-Istrateġija Ewropa 2020 għal 

tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 

b'mod partikolari permezz ta' allokazzjoni 

ċara ta' riżorsi għal azzjonijiet marbutin 

mal-klima u l-objettivi soċjali, speċjalment 

għall-ġlieda kontra ż-żieda tal-faqar, inkluż 

il-faqar tat-tfal, l-inugwaljanzi u l-

esklużjoni soċjali, u biex jiġu stimulati l-

impjiegi; jistieden lill-Kummissjoni 

tissorvelja l-implimentazzjoni sħiħa tal-

miri msemmija hawn fuq; iqis, barra minn 

hekk, li, filwaqt li jiġu rrispettati l-pakketti 

nazzjonali allokati minn qabel, il-fondi 

strutturali jistgħu jagħtu wkoll kontribut 

prezzjuż għal sfidi li jinqalgħu, bħalma 

huma l-konsegwenzi tal-kriżi tar-rifuġjati; 

Or. en 

 

 


