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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 7a. Jappella għal pjanijiet speċifiċi 

biex jappoġġaw l-ekonomiji ta' dawk il-

pajjiżi b'defiċits kummerċjali u fil-

kontijiet kurrenti u djun insostenibbli, li 

jipprovdu riżorsi finanzjarji u d-derogi 

meħtieġa għall-funzjonament tas-suq 

uniku u l-politiki komuni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 7b. Jappella biex jinħolqu programmi 

ta' appoġġ għall-Istati Membri li jkunu 

jixtiequ jinnegozjaw ħruġ miż-żona tal-

euro minħabba li l-parteċipazzjoni 

tagħhom tkun saret insostenibbli u 

insupportabbli; jikkunsidra li dawn il-

programmi għandhom jagħmlu 

provvediment għal kumpens adegwat 

għad-danni soċjali u ekonomiċi mġarrba 

minħabba l-adeżjoni mal-munita unika; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 5a. Jisħaq fuq il-bżonn għal strateġija 

ta' investiment tal-Unjoni koerenti fil-

forma ta' programm ta' investiment tal-

Unjoni għall-iżvilupp sostenibbli u l-

impjiegi, li għandha tingħata mill-inqas 

2 % tal-PDG mill-baġit tal-Unjoni fis-

sena fuq għaxar snin, programm li jkun 

tajjeb li jikkomplementa sforzi simili li 

saru fl-investiment pubbliku mill-Istati 

Membri; jinnota li tali programm ta' 

investiment jiffinanzja lilu nnifsu 

parzjalment permezz ta' rati ogħla ta' 

tkabbir tal-PDG u ta' dħul fiskali; jitlob 

lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jinkludu 

riżorsi finanzjarji addizzjonali fil-proposta 

għall-baġit tagħha għall-2018; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 25a. Jenfasizza, b'dispjaċir, li d-diżastri 

ġeneralment jolqtu lil dawk li għandhom 

inqas mezzi biex jipproteġu ruħhom, 

kemm fil-każ ta' persuni individwali kif 

ukoll fil-każ ta' Stati; jinnota li r-rispons 

għad-diżastri naturali u dawk magħmula 

mill-bniedem jenħtieġ li jkun rapidu 

kemm jista' jkun biex il-ħsara tkun 

minima u n-nies u l-proprjetà jiġu salvati; 

jenfasizza l-ħtieġa għal żieda addizzjonali 

fil-fondi, b'mod partikolari fil-linji 

baġitarji marbuta mal-prevenzjoni tad-

diżastri u l-istat ta' tħejjija fl-Unjoni, 

filwaqt li jitqiesu, b'mod partikolari, in-

nirien fil-Greċja, Spanja u l-Portugall (li 

rriżultaw fit-telf traġiku ta' ħajjiet), li 

għandhom impatt drammatiku u 

sostanzjali fuq in-nies; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 36a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 36a. Jargumenta favur aktar 

responsabilità tal-Komunità fis-

salvagwardja tal-valuri naturali fin-

netwerk Natura 2000, b'mod partikolari 

f'termini tal-finanzjament tiegħu; jinnota 

d-diffikultajiet li esperjenzaw diversi Stati 

Membri fl-oqsma tal-livell tal-ġestjoni 

inklużi fin-netwerk Natura 2000 

minħabba n-nuqqas ta' strument 

finanzjarju speċifiku dirett għal tali 

ġestjoni, li jikkomplementa l-inklużjoni 

tal-bijodiversità fil-politiki settorjali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 36b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 36b. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament ħalli jittaffa l-

impatt tal-kriżijiet u tal-volatilità fuq is-

swieq agrikoli, li kienu u għadhom is-sors 

ta' fallimenti numerużi ta' impriżi żgħar, 

li jikkontribwixxu għad-deżertifikazzjoni 

tal-inħawi rurali u l-konċentrazzjoni tal-

produzzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 36c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 36c. Jissottolinja li l-iżbilanċi 

persistenti fil-katina ta' provvista tal-ikel, 

fejn il-pożizzjoni tal-produtturi primarji hi 

konsiderevolment aktar dgħajfa minn dik 

ta' atturi oħra, għandhom iwasslu lill-

Kummissjoni biex tieħu passi biex ittejjeb 

it-trasparenza tal-prezzijiet u l-marġnijiet 

fil-katina tal-provvista tal-ikel, b'tali mod 

li jiġi ggarantit prezz ġust għall-

produzzjoni u jiġi żgurat titjib fl-introjtu 

tal-bdiewa ta' daqs żgħir u medju; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 36d (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 36d. Jinnota bi tħassib li, f'diversi Stati 

Membri, in-numru annwali ta' proġetti 

ffinanzjati taħt il-Programm LIFE+ hu 

anqas mill-allokazzjoni indikattiva; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 36e (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

xx 36e.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatturi 

ta' theddida li huma ta' piż fuq diversi 

ekosistemi forestali, pereżempju, fost 

oħrajn, it-tixrid ta' speċijiet aljeni 

invażivi, ta' organiżmi ta' ħsara (bħan-

nematodu tal-injam tal-arżnu u oħrajn) u 

ta' nirien forestali; jikkunsidra li jkun 

tajjeb li jiġu indirizzati biżżejjed riżorsi 

finanzjarji permezz ta' programmi u 

miżuri ta' appoġġ komunitarju għall-

evalwazzjoni tal-istat ta' saħħa ekoloġika 

u tal-pjanti tal-foresti u għar-

riabilitazzjoni tagħhom, inkluża r-

riforestazzjoni; jinnota li dawn ir-riżorsi 

huma partikolarment importanti u urġenti 

għal xi Stati Membri, partikolarment 

għall-Portugall, il-Greċja u Spanja wara 

nirien suċċessivi preċedenti madwar dawk 

it-territorji; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 71a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 71a.  Jappella għal żieda fir-Riżerva ta' 

Għajnuna f'Emerġenza (EAR) u l-Fond 

ta' Solidarjetà tal-UE (FSUE) fid-dawl 

tad-diżastri l-aktar riċenti u traġiċi, 

partikolarment in-nirien u n-nixfa 

estrema fil-Greċja, il-Portugall u Spanja; 

Or. en 

 

 


