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8.3.2018 A8-0048/21 

Emenda  21 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Da (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Da. billi skont l-Artikolu 8 tat-TFUE, 

l-UE ħadet impenn li tippromwovi l-

ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u tiżgura 

l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-

azzjonijiet kollha tagħha bħala prinċipju 

fundamentali; billi d-dikjarazzjoni 

konġunta interistituzzjonali dwar l-

integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri 

hija mehmuża mal-QFP;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Emenda  22 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jilqa' pożittivament id-diskussjoni 

dwar il-QFP li jmiss bħala opportunità biex 

jitqiegħdu l-pedamenti għal Ewropa aktar 

b'saħħitha u aktar sostenibbli permezz tal-

istrument fost dawk l-aktar konkreti, il-

baġit tal-Unjoni; jemmen li l-QFP li jmiss 

għandu jkun integrat fi strateġija u 

f'narrazzjoni usa' għall-futur tal-Ewropa; 

iqis li l-QFP jrid ikun it-tisrif tal-

prijoritajiet politiċi tal-proġetti u l-politika 

tal-UE f'mezzi baġitarji;  

3. Jilqa' pożittivament id-diskussjoni 

dwar il-QFP li jmiss bħala opportunità biex 

jitqiegħdu l-pedamenti għal Ewropa aktar 

b'saħħitha u aktar sostenibbli permezz tal-

istrument fost dawk l-aktar konkreti, il-

baġit tal-Unjoni; jemmen li l-QFP li jmiss 

għandu jkun integrat fi strateġija u 

f'narrazzjoni usa' għall-futur tal-Ewropa; 

iqis li l-QFP jrid ikun it-tisrif tal-

prijoritajiet politiċi tal-proġetti u l-politika 

tal-UE f'mezzi baġitarji; jappella, 

għaldaqstant, li jiġu pprovduti riżorsi 

adegwati għall-iżvilupp sostenibbli, għall-

progress soċjali u għall-ħajja aħjar taċ-

ċittadini; 

Or. en 
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2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  6a. Jisħaq, barra minn hekk, li l-UE 

trid tkun konsistenti mal-impenji 

internazzjonali tagħha u għandha tieqaf 

tissussidja l-infiq li huwa ta' ħsara għall-

klima; jappella lill-Kummissjoni biex 

ittemm kull infiq dirett relatat man-

nukleari, fil-karburant fossili u dak 

relatat mad-difiża mill-baġit tal-UE fil-

QFP li jmiss;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jappella, għaldaqstant, għal appoġġ 

kontinwu għall-politiki eżistenti, 

partikolarment il-politiki tal-UE li ilhom 

stabbiliti u li huma minquxa fit-Trattati, 

pereżempju l-politika agrikola komuni, il-

politika komuni tas-sajd, u l-politika ta' 

koeżjoni, peress li dawn iwasslu għal 

benefiċċji tanġibbli tal-proġett Ewropew 

liċ-ċittadini tal-UE; jirrifjuta kull tentattiv 

maħsub biex jerġa' jinnazzjonalizza dawn 

il-politiki, peress li dan la jnaqqas il-piż 

finanzjarju fuq il-kontribwenti u l-

konsumaturi u lanqas jikseb riżultati aħjar, 

anzi jxekkel it-tkabbir, is-solidarjetà u l-

funzjonament tas-suq uniku filwaqt li fl-

istess ħin japprofondixxi l-inugwaljanzi u 

jkabbar id-disparitajiet bejn it-territorji u s-

setturi ekonomiċi; biħsiebu jiggarantixxi l-

istess livell ta' finanzjament għall-UE-27 

għal dawn il-politiki fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss filwaqt li jkompli 

jtejjeb l-effikaċja tagħhom u jissemplifika 

l-proċeduri assoċjati magħhom;  

8. Jappella, għaldaqstant, għal appoġġ 

kontinwu għall-politiki eżistenti, 

partikolarment il-politiki tal-UE li ilhom 

stabbiliti u li huma minquxa fit-Trattati, 

pereżempju l-politika agrikola komuni, il-

politika komuni tas-sajd, u l-politika ta' 

koeżjoni, peress li dawn iwasslu għal 

benefiċċji tanġibbli tal-proġett Ewropew 

liċ-ċittadini tal-UE; jirrifjuta kull tentattiv 

maħsub biex jerġa' jinnazzjonalizza dawn 

il-politiki, peress li dan la jnaqqas il-piż 

finanzjarju fuq il-kontribwenti u l-

konsumaturi u lanqas jikseb riżultati aħjar, 

anzi jxekkel it-tkabbir, is-solidarjetà u l-

funzjonament tas-suq uniku filwaqt li fl-

istess ħin japprofondixxi l-inugwaljanzi u 

jkabbar id-disparitajiet bejn it-territorji u s-

setturi ekonomiċi; biħsiebu jiggarantixxi l-

istess livell ta' finanzjament għall-UE-27 

għal dawn il-politiki fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss filwaqt li jitlob 

riforma sinifikanti u robusta tagħhom 

sabiex joffru r-riżultati meħtieġa għall-

isfidi li qegħdin niffaċċjaw, jkompli jtejjeb 

l-effikaċja tagħhom u jissemplifika l-

proċeduri assoċjati magħhom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10 – inċiż 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 – billi tipprovdi sigurtà komuni 

interna liċ-ċittadini Ewropej u takkomuna 

r-riċerka u l-kapaċitajiet fil-qasam tad-

difiża, filwaqt li tenfasizza li l-azzjonijiet 

meħuda f'dawn l-oqsma m'għandhomx 

isiru askapitu tal-politiki ta' żvilupp tal-UE; 

– billi tipprovdi sigurtà komuni 

interna liċ-ċittadini Ewropej filwaqt li 

tenfasizza li l-azzjonijiet meħuda f'dan il-

qasam m'għandhomx isiru askapitu tal-

politiki ta' żvilupp tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75.  Jemmen li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi aktar konċentrazzjoni tar-riżorsi 

baġitarji f'oqsma li juru valur miżjud 

Ewropew ċar u jistimulaw it-tkabbir 

ekonomiku, il-kompetittività, is-

sostenibbiltà u l-impjiegi madwar ir-

reġjuni kollha tal-UE; jisħaq, f'dan il-

kuntest, fuq il-fatt li l-importanza tar-

riċerka u tal-innovazzjoni fil-ħolqien ta' 

ekonomija sostenibbli bbażata fuq l-

għarfien u fuq quddiem nett fil-livell dinji, 

u jiddispjaċih li, minħabba n-nuqqas ta' 

finanzjamenti adegwati, parti żgħira biss 

tal-proġetti ta' kwalità għolja f'dan il-qasam 

ibbenefikat minn finanzjamenti tal-UE fl-

ambitu tal-QFP attwali; 

75.  Jemmen li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi aktar konċentrazzjoni tar-riżorsi 

baġitarji f'oqsma li jippromwovu żvilupp 

sostenibbli u xogħlijiet deċenti, juru valur 

miżjud Ewropew ċar u jistimulaw it-

tkabbir ekonomiku, il-kompetittività, is-

sostenibbiltà u l-impjiegi, u jippromwovu 

solidarjetà madwar ir-reġjuni kollha tal-

UE; jisħaq, f'dan il-kuntest, fuq il-fatt li l-

importanza tar-riċerka u tal-innovazzjoni 

fil-ħolqien ta' ekonomija sostenibbli 

bbażata fuq l-għarfien u fuq quddiem nett 

fil-livell dinji, u jiddispjaċih li, minħabba 

n-nuqqas ta' finanzjamenti adegwati, parti 

żgħira biss tal-proġetti ta' kwalità għolja 

f'dan il-qasam ibbenefikat minn 

finanzjamenti tal-UE fl-ambitu tal-QFP 

attwali; 

Or. en 
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Paragrafu 86 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

86. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, appoġġ kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi u tar-rotot tal-enerġija, iż-żieda 

tas-sigurtà enerġetika u l-indipendenza 

enerġetika, u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika u l-użu ta' enerġija rinnovabbli, 

anki permezz tal-Enerġija tas-CEF; jisħaq, 

partikolarment, fuq l-importanza li jingħata 

appoġġ komprensiv, speċjalment lir-

reġjuni b'livell għoli ta' emissjonijiet ta' 

karbonju, għat-tranżizzjoni enerġetika, 

għat-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, għall-

modernizzazzjoni tal-ġenerazzjoni ta' 

enerġija, għat-titjib ta' interkonnessjonijiet 

transfruntieri u għall-użu tal-grilji 

intelliġenti, għat-teknoloġiji għall-ġbir, 

użu u ħżin tal-karbonju u għall-

modernizzazzjoni tat-tisħin distrettwali; 

iqis li t-trasformazzjoni tas-settur tal-

enerġija fid-dawl tal-objettivi dwar il-klima 

għandha tiġi appoġġjata kif xieraq, 

speċjalment f'reġjuni u pajjiżi dipendenti 

fuq il-faħam, sabiex jikkontribwixxu b'mod 

effikaċi għal tranżizzjoni strateġika lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet; 

jappella għall-istabbiliment ta' fond 

86. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, appoġġ kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi u tar-rotot tal-enerġija, iż-żieda 

tas-sigurtà enerġetika u l-indipendenza 

enerġetika, u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika u l-użu ta' enerġija rinnovabbli, 

anki permezz tal-Enerġija tas-CEF; jisħaq, 

partikolarment, fuq l-importanza li jingħata 

appoġġ komprensiv, speċjalment lir-

reġjuni b'livell għoli ta' emissjonijiet ta' 

karbonju, għat-tranżizzjoni enerġetika, 

għat-tranżizzjoni lejn ekonomija mingħajr 

nukleari u b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 

karbonju, għall-modernizzazzjoni tal-

ġenerazzjoni ta' enerġija, għat-titjib ta' 

interkonnessjonijiet transfruntieri, għall-

użu tal-grilji intelliġenti u għat-teknoloġiji 

għall-użu, u għall-modernizzazzjoni tat-

tisħin distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni 

tas-settur tal-enerġija fid-dawl tal-objettivi 

dwar il-klima għandha tiġi appoġġjata kif 

xieraq, speċjalment f'reġjuni u pajjiżi 

dipendenti fuq il-faħam, sabiex 

jikkontribwixxu b'mod effikaċi għal 

tranżizzjoni strateġika lejn ekonomija 

b'livell baxx ta' emissjonijiet; jappella 

għall-istabbiliment ta' fond komprensiv 
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komprensiv sabiex tiġi appoġġjata 

tranżizzjoni ġusta, partikolarment permezz 

tal-iżvilupp u t-tqassim ta' sorsi 

rinnovabbli, soluzzjonijiet ta' enerġija 

effiċjenti, ħżin tal-enerġija, soluzzjonijiet 

elettromobbli u infrastruttura, 

modernizzazzjojni tal-ħolqien tal-enerġija 

u l-grilji, teknoloġiji avvanzati għall-

ħolqien tal-enerġija, inkluż il-ġbir u l-ħżin 

tad-diossidu tal-karbonju (CCS), il-ġbir, l-

użu u l-ħżin tal-karbonju (CCU) u l-

gassifikazzjoni tal-faħam, l-

immodernizzar tat-tisħin distrettwali, 

inkluża l-koġenerazzjoni b'effiċjenza 

għolja, l-addatament bikri għal standards 

ambjentali futuri u r-ristrutturar tal-

industrijiet intensivi fl-użu tal-enerġija, kif 

ukoll jiġu indirizzati l-impatti soċjali, 

ekonomiċi u ambjentali; 

sabiex tiġi appoġġjata tranżizzjoni ġusta, 

partikolarment permezz tal-iżvilupp u t-

tqassim ta' sorsi rinnovabbli, soluzzjonijiet 

ta' enerġija effiċjenti, ħżin tal-enerġija, 

soluzzjonijiet elettromobbli u 

infrastruttura, modernizzazzjoni tal-ħolqien 

tal-enerġija u l-grilji, teknoloġiji avvanzati 

għall-ħolqien tal-enerġija, l-immodernizzar 

tat-tisħin distrettwali, inkluża l-

koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, l-

adattament bikri għal standards ambjentali 

futuri u r-ristrutturar tal-industriji intensivi 

fl-użu tal-enerġija, kif ukoll jiġu indirizzati 

l-impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali; 

Or. en 
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Paragrafu 87 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

87. Jissottolinja l-importanza strateġika 

ta' proġetti infrastrutturali fuq skala kbira, 

bħar-Reattur Termonukleari Sperimentali 

Internazzjonali (ITER), is-Sistema 
Ewropea ta' Navigazzjoni b'Kopertura 

Ġeostazzjonarja (EGNOS), is-Sistema 

Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita 

(Galileo), il-Programm ta' Osservazzjoni 

tad-Dinja (Copernicus) u l-

Komunikazzjonijiet Governattivi bis-

Satellita (GOVSATCOM) għall-

kompetittività, is-sikurezza u s-setgħa 

politika futuri tal-UE; jindika li l-baġit tal-

UE jeħtieġ li mhux biss jiżgura l-

finanzjament ta' dawn il-proġetti l-kbar, 

iżda wkoll jipprevedi għal dan il-għan 

fondi delimitati (ring-fenced) biex l-

ispejjeż possibbli li jkunu akbar minn dak 

ippjanat ma jheddux il-finanzjament u l-

implimentazzjoni b'suċċess ta' politiki 

oħrajn tal-Unjoni, kif intwera fil-QFP 

preċedenti f'ċerti każijiet individwali; 

ifakkar li, għal dan l-iskop, l-ammont 

massimu għal dawn il-proġetti bħalissa 

huwa ffissat fir-Regolament dawn il-QFP, 

u jitlob dispożizzjonijiet simili fir-

regolament il-ġdid; 

87. Jissottolinja l-importanza strateġika 

ta' proġetti infrastrutturali fuq skala kbira, 

bħas-Sistema Ewropea ta' Navigazzjoni 

b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS), is-

Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-

Satellita (Galileo), il-Programm ta' 

Osservazzjoni tad-Dinja (Copernicus) u l-

Komunikazzjonijiet Governattivi bis-

Satellita (GOVSATCOM) għall-

kompetittività, is-sikurezza u s-setgħa 

politika futuri tal-UE; jindika li l-baġit tal-

UE jeħtieġ li mhux biss jiżgura l-

finanzjament ta' dawn il-proġetti l-kbar, 

iżda wkoll jipprevedi għal dan il-għan 

fondi delimitati (ring-fenced) biex l-

ispejjeż possibbli li jkunu akbar minn dak 

ippjanat ma jheddux il-finanzjament u l-

implimentazzjoni b'suċċess ta' politiki 

oħrajn tal-Unjoni, kif intwera fil-QFP 

preċedenti f'ċerti każijiet individwali; 

ifakkar li, għal dan l-iskop, l-ammont 

massimu għal dawn il-proġetti bħalissa 

huwa ffissat fir-Regolament dawn il-QFP, 

u jitlob dispożizzjonijiet simili fir-

regolament il-ġdid; 

Or. en 
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Paragrafu 86 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

88. jisħaq l-importanza tar-rwol tat-

tmexxija tal-UE f'li tippreserva, tipproteġi 

u ttejjeb il-kwalità tal-ambjent u l-

indirizzar tat-tibdil fil-klima, id-

degradazzjoni tal-ekosistemi u t-telf tal-

bijodiversità; iqis li finanzjament stabbli u 

xieraq huwa essenzjali għall-kisba tal-

impenji internazzjonali tal-UE, bħal 

pereżempju l-Ftehim ta' Pariġi; ifakkar li l-

QFP li jmiss għandu jgħin lill-Unjoni 

tilħaq dawk l-objettivi u għandu 

jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju sal-

2050; jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li jmorru 

kontra l-ilħuq ta' dawn l-objettivi; jitlob 

integrazzjoni totali tal-aspetti marbuta mal-

klima tal-infiq futur tal-UE; jitlob, f'dan ir-

rigward, għal programmi kkonċernati, 

bħal-LIFE+, li jkunu ffinanzjati b'mod 

xieraq u biex jitkomplew u jiżdiedu, u 

għall-istabbiliment ta' pakketti ddedikati 

għall-bijodiversità u l-ġestjoni tan-netwerk 

Natura 2000; 

88. jisħaq l-importanza tar-rwol tat-

tmexxija tal-UE f'li tippreserva, tipproteġi 

u ttejjeb il-kwalità tal-ambjent u l-

indirizzar tat-tibdil fil-klima, id-

degradazzjoni tal-ekosistemi u t-telf tal-

bijodiversità; iqis li finanzjament stabbli u 

xieraq huwa essenzjali għall-kisba tal-

impenji internazzjonali tal-UE, bħal 

pereżempju l-Ftehim ta' Pariġi; ifakkar li l-

QFP li jmiss għandu jgħin lill-Unjoni 

tilħaq dawk l-objettivi u għandu 

jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju u 

mingħajr nukleari sal-2050; jissottolinja li 

l-UE ma għandhiex tiffinanzja proġetti u 

investimenti li jmorru kontra l-ilħuq ta' 

dawn l-objettivi; jitlob integrazzjoni totali 

tal-aspetti marbuta mal-klima tal-infiq 

futur tal-UE; jitlob, f'dan ir-rigward, għal 

programmi kkonċernati, bħal-LIFE+, li 

jkunu ffinanzjati b'mod xieraq u biex 

jitkomplew u jiżdiedu, u għall-

istabbiliment ta' pakketti ddedikati għall-

bijodiversità u l-ġestjoni tan-netwerk 

Natura 2000; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

88. jisħaq l-importanza tar-rwol tat-

tmexxija tal-UE f'li tippreserva, tipproteġi 

u ttejjeb il-kwalità tal-ambjent u l-

indirizzar tat-tibdil fil-klima, id-

degradazzjoni tal-ekosistemi u t-telf tal-

bijodiversità; iqis li finanzjament stabbli u 

xieraq huwa essenzjali għall-kisba tal-

impenji internazzjonali tal-UE, bħal 

pereżempju l-Ftehim ta' Pariġi; ifakkar li l-

QFP li jmiss għandu jgħin lill-Unjoni 

tilħaq dawk l-objettivi u għandu 

jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju sal-

2050; jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li jmorru 

kontra l-ilħuq ta' dawn l-objettivi; jitlob 

integrazzjoni totali tal-aspetti marbuta mal-

klima tal-infiq futur tal-UE; jitlob, f'dan ir-

rigward, għal programmi kkonċernati, 

bħal-LIFE+, li jkunu ffinanzjati b'mod 

xieraq u biex jitkomplew u jiżdiedu, u 

għall-istabbiliment ta' pakketti ddedikati 

għall-bijodiversità u l-ġestjoni tan-netwerk 

Natura 2000; 

88. jisħaq l-importanza tar-rwol tat-

tmexxija tal-UE f'li tippreserva, tipproteġi 

u ttejjeb il-kwalità tal-ambjent u l-

indirizzar tat-tibdil fil-klima, id-

degradazzjoni tal-ekosistemi u t-telf tal-

bijodiversità; iqis li finanzjament stabbli u 

xieraq huwa essenzjali għall-kisba tal-

impenji internazzjonali tal-UE, bħal 

pereżempju l-Ftehim ta' Pariġi; ifakkar li l-

QFP li jmiss għandu jgħin lill-Unjoni 

tilħaq dawk l-objettivi u għandu 

jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju sal-

2050; jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li jmorru 

kontra l-ilħuq ta' dawn l-objettivi; jitlob 

integrazzjoni totali tal-aspetti marbuta mal-

klima tal-infiq futur tal-UE; jitlob, f'dan ir-

rigward, għal programmi kkonċernati, 

bħal-LIFE+, li jkunu ffinanzjati b'mod 

xieraq u biex tal-inqas ir-riżorsi 

finanzjarji tagħhom jiġu rduppjati, u 

għall-istabbiliment ta' pakketti ddedikati 

għall-bijodiversità u l-ġestjoni tan-netwerk 

Natura 2000; 

Or. en 

 

 


