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Emenda  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 50 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

50. Huwa favur ukoll semplifikazzjoni 

reali tar-regoli ta' implimentazzjoni għall-

benefiċjarji kif ukoll tnaqqis tal-piżijiet 

amministrattivi; 

50. Huwa favur ukoll semplifikazzjoni 

reali tar-regoli ta' implimentazzjoni 

settorjali għall-benefiċjarji kif ukoll 

tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi, filwaqt 

li tiġi żgurata interpretazzjoni 

armonizzata u jiġi inkorporat aċċess aktar 

faċli għall-għotjiet permezz ta' tnaqqis fil-

piż amministrattiv u proċeduri aktar 

sempliċi fl-istrumenti ta' finanzjament 

kollha, flimkien ma' aktar bini ta' 

kapaċità, informazzjoni u għajnuna 

teknika speċjalment għal applikanti 

żgħar, filwaqt li jiġi żgurat użu xieraq tal-

fondi permezz ta' regoli ċari dwar l-infiq, 

monitoraġġ u evalwazzjoni fl-istess ħin; 

Or. en 

 

Emenda  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 50 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

50. Huwa favur ukoll semplifikazzjoni 

reali tar-regoli ta' implimentazzjoni għall-

benefiċjarji kif ukoll tnaqqis tal-piżijiet 

amministrattivi; 

50. Huwa favur ukoll semplifikazzjoni 

reali tar-regoli ta' implimentazzjoni għall-

benefiċjarji kif ukoll tnaqqis tal-piżijiet 

amministrattivi; jitlob li ssir bidla lejn 

evalwazzjoni bbażata fuq ir-riskju fejn ir-

riżorsi ta' kontroll jistgħu jkunu ffukati 

aktar fuq dawk ir-reġjuni u l-oqsma ta' 

politika fejn ir-riskji ta' irregolaritajiet 

urew li huma aktar sinifikanti; 

Or. en 
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Emenda  275 

Siegfried Mureşan 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 50 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

50. Huwa favur ukoll semplifikazzjoni 

reali tar-regoli ta' implimentazzjoni għall-

benefiċjarji kif ukoll tnaqqis tal-piżijiet 

amministrattivi; 

50. Huwa favur ukoll semplifikazzjoni 

reali tar-regoli ta' implimentazzjoni għall-

benefiċjarji kif ukoll tnaqqis tal-piżijiet 

amministrattivi permezz ta' aktar 

standardizzazzjoni u simplifikazzjoni ta' 

dokumenti ta' programmazzjoni fil-livell 

nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  276 

Indrek Tarand 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 51 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

51. Ifakkar li l-prinċipju tal-unità tal-

baġit, skont liema d-dħul u n-nefqa kollha 

tal-Unjoni għandhom jidhru fil-baġit, huwa 

rekwiżit previst mit-Trattat u kundizzjoni 

demokratika bażika, jekk jeħtieġ li jkun 

hemm baġit trasparenti, leġittimu u 

responsabbli; jiddispjaċih li dan il-

prinċipju maż-żmien mhuwiex qiegħed jiġi 

osservat aktar, storikament fil-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp, wara għadda mit-

twaqqif tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' 

Stabbiltà, sal-inflazzjoni reċenti ta' 

mekkaniżmi barra mill-baġit fil-forma ta' 

strumenti finanzjarji innovattivi u fondi 

fiduċjarji jew strumenti esterni; 

51. Ifakkar li l-prinċipju tal-unità tal-

baġit, skont liema d-dħul u n-nefqa kollha 

tal-Unjoni għandhom jidhru fil-baġit, huwa 

rekwiżit previst mit-Trattat u kundizzjoni 

demokratika bażika, jekk jeħtieġ li jkun 

hemm baġit trasparenti, leġittimu u 

responsabbli; jiddispjaċih li dan il-

prinċipju maż-żmien mhuwiex qiegħed jiġi 

osservat aktar, storikament fil-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp, wara għadda mit-

twaqqif tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' 

Stabbiltà, sal-inflazzjoni reċenti ta' 

mekkaniżmi barra mill-baġit fil-forma ta' 

strumenti finanzjarji innovattivi u fondi 

fiduċjarji jew strumenti esterni; itenni l-

importanza ta' baġit disponibbli 

pubblikament għaċ-ċittadini kollha, 

sabiex jiġu żgurati t-trasparenza u l-

obbligu ta' rendikont, b'mod partikolari 
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f'każijiet ta' ġestjoni konġunta mal-Istati 

Membri; 

Or. en 

 

Emenda  277 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 52 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

52. Għandu dubji dwar il-

ġustifikazzjoni u l-valur miżjud tal-ħolqien 

ta' strumenti barra mill-baġit tal-Unjoni; 

iqis li d-deċiżjonijiet biex jinħolqu u 

jinżammu dawn l-istrumenti huma fir-

realtà xprunati mit-tentattiv li jinħbew il-

bżonnijiet finanzjarji reali u li jkunu evitati 

r-restrizzjonijiet tal-QFP u tal-limiti 

massimi tar-riżorsi proprji; jiddeplora l-fatt 

li dawn l-istrumenti spiss jippermettu wkoll 

li jiġi evitat il-Parlament u l-awtorità 

leġiżlattiva, baġitarja u ta' kontroll tiegħu; 

52. Għandu dubji dwar il-

ġustifikazzjoni u l-valur miżjud tal-ħolqien 

ta' strumenti barra mill-baġit tal-Unjoni; 

iqis li d-deċiżjonijiet biex jinħolqu u 

jinżammu dawn l-istrumenti huma fir-

realtà xprunati mit-tentattiv li jinħbew il-

bżonnijiet finanzjarji reali u li jkunu evitati 

r-restrizzjonijiet tal-QFP u tal-limiti 

massimi tar-riżorsi proprji; jiddeplora l-fatt 

li dawn l-istrumenti spiss jippermettu wkoll 

li jiġi evitat il-Parlament u l-awtorità 

leġiżlattiva, baġitarja u ta' kontroll tiegħu; 

huwa, għalhekk, tal-opinjoni soda li l-

istrumenti kollha jenħtieġ li jiġu stabbiliti 

fil-baġit tal-UE b'aġġustament tal-limiti 

massimi tal-QFP kif xieraq;  

Or. en 

 

Emenda  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 52 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

52. Għandu dubji dwar il-

ġustifikazzjoni u l-valur miżjud tal-ħolqien 

52. Għandu dubji dwar il-

ġustifikazzjoni u l-valur miżjud tal-ħolqien 
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ta' strumenti barra mill-baġit tal-Unjoni; 

iqis li d-deċiżjonijiet biex jinħolqu u 

jinżammu dawn l-istrumenti huma fir-

realtà xprunati mit-tentattiv li jinħbew il-

bżonnijiet finanzjarji reali u li jkunu evitati 

r-restrizzjonijiet tal-QFP u tal-limiti 

massimi tar-riżorsi proprji; jiddeplora l-fatt 

li dawn l-istrumenti spiss jippermettu wkoll 

li jiġi evitat il-Parlament u l-awtorità 

leġiżlattiva, baġitarja u ta' kontroll tiegħu; 

ta' strumenti barra mill-baġit tal-Unjoni; 

iqis li d-deċiżjonijiet biex jinħolqu u 

jinżammu dawn l-istrumenti huma fir-

realtà xprunati mit-tentattiv li jinħbew il-

bżonnijiet finanzjarji reali u li jkunu evitati 

r-restrizzjonijiet tal-QFP u tal-limiti 

massimi tar-riżorsi proprji; jiddeplora l-fatt 

li dawn l-istrumenti spiss jippermettu wkoll 

li jiġi evitat il-Parlament u l-awtorità 

leġiżlattiva, baġitarja u ta' kontroll tiegħu u 

jwasslu għal inqas trasparenza lejn il-

pubbliku ġenerali u l-benefiċjarji; 

Or. en 

 

Emenda  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 52 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

52. Għandu dubji dwar il-

ġustifikazzjoni u l-valur miżjud tal-ħolqien 

ta' strumenti barra mill-baġit tal-Unjoni; 

iqis li d-deċiżjonijiet biex jinħolqu u 

jinżammu dawn l-istrumenti huma fir-

realtà xprunati mit-tentattiv li jinħbew il-

bżonnijiet finanzjarji reali u li jkunu evitati 

r-restrizzjonijiet tal-QFP u tal-limiti 

massimi tar-riżorsi proprji; jiddeplora l-fatt 

li dawn l-istrumenti spiss jippermettu wkoll 

li jiġi evitat il-Parlament u l-awtorità 

leġiżlattiva, baġitarja u ta' kontroll tiegħu; 

52. Għandu dubji dwar il-

ġustifikazzjoni u l-valur miżjud tal-ħolqien 

ta' strumenti barra mill-baġit tal-Unjoni; 

iqis li d-deċiżjonijiet biex jinħolqu u 

jinżammu dawn l-istrumenti huma fir-

realtà xprunati mit-tentattiv li jinħbew il-

bżonnijiet finanzjarji reali u li jkunu evitati 

r-restrizzjonijiet tal-QFP u tal-limiti 

massimi tar-riżorsi proprji; jiddeplora l-fatt 

li dawn l-istrumenti spiss jippermettu wkoll 

li jiġi evitat il-Parlament u l-awtorità 

leġiżlattiva, baġitarja u ta' kontroll tiegħu u 

jwasslu għal inqas trasparenza lejn il-

pubbliku ġenerali u l-benefiċjarji; 

Or. en 

 

Emenda  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 53 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

53. Itenni, għaldaqstant, il-pożizzjoni 

li ilu li adotta dwar il-fatt li l-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp, flimkien mal-

istrumenti l-oħra barra mill-QFP, għandu 

jiġi integrat fil-baġit tal-Unjoni; 

jissottolinja, madankollu, li l-pakketti 

finanzjarji rispettivi tagħhom għandhom 

jiżdiedu oltre l-limiti massimi maqbula 

tal-QFP b'tali mod li l-inklużjoni fil-baġit 

ta' dawn l-istrumenti ma tħalli l-ebda 

impatt negattiv fuq il-finanzjament 

tagħhom, jew fuq programmi u politiki 

oħrajn tal-UE; jilqa' favorevolment, fil-

prinċipju, il-proposta li l-Mekkaniżmu 

Ewropew ta' Stabbiltà tiġi inkorporata fil-

finanzi tal-Unjoni fil-forma ta' Fond 

Monetarju Ewropew, mingħajr 

preġudizzju għall-proġettazzjoni futura 

tiegħu; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  281 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 53 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

53. Itenni, għaldaqstant, il-pożizzjoni li 

ilu li adotta dwar il-fatt li l-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp, flimkien mal-istrumenti l-

oħra barra mill-QFP, għandu jiġi integrat 

fil-baġit tal-Unjoni; jissottolinja, 

madankollu, li l-pakketti finanzjarji 

rispettivi tagħhom għandhom jiżdiedu 

oltre l-limiti massimi maqbula tal-QFP 

b'tali mod li l-inklużjoni fil-baġit ta' dawn 

l-istrumenti ma tħalli l-ebda impatt 

negattiv fuq il-finanzjament tagħhom, jew 

fuq programmi u politiki oħrajn tal-UE; 

jilqa' favorevolment, fil-prinċipju, il-

proposta li l-Mekkaniżmu Ewropew ta' 

53. Itenni, għaldaqstant, il-pożizzjoni li 

ilu li adotta dwar il-fatt li l-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp, flimkien mal-istrumenti l-

oħra barra mill-QFP, għandu jiġi integrat 

fil-baġit tal-Unjoni; 
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Stabbiltà tiġi inkorporata fil-finanzi tal-

Unjoni fil-forma ta' Fond Monetarju 

Ewropew, mingħajr preġudizzju għall-

proġettazzjoni futura tiegħu; 

Or. it 

 

Emenda  282 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 54 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

54. Iqis ukoll li, meta ċerta parti ta' 

operazzjonijiet barra mill-baġit tkun 

ikkunsidrata neċessarja biex jintlaħqu 

ċerti objettivi speċifiċi, pereżempju 

permezz tal-użu ta' strumenti finanzjarji 

jew fondi fiduċjarji, dawn għandhom 

jinżammu f'livell limitat, ikunu totalment 

trasparenti u appoġġati minn 

dispożizzjonijiet sodi fil-qasam tat-teħid 

tad-deċiżjonijiet u tal-obbligu ta' 

rendikont; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 54 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

54. Iqis ukoll li, meta ċerta parti ta' 

operazzjonijiet barra mill-baġit tkun 

ikkunsidrata neċessarja biex jintlaħqu ċerti 

objettivi speċifiċi, pereżempju permezz tal-

użu ta' strumenti finanzjarji jew fondi 

fiduċjarji, dawn għandhom jinżammu 

f'livell limitat, ikunu totalment trasparenti u 

54. Iqis ukoll li, meta ċerta parti ta' 

operazzjonijiet barra mill-baġit tkun 

ikkunsidrata neċessarja biex jintlaħqu ċerti 

objettivi speċifiċi, pereżempju permezz tal-

użu ta' strumenti finanzjarji jew fondi 

fiduċjarji, dawn għandhom jinżammu 

f'livell limitat, ikunu totalment trasparenti u 
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appoġġati minn dispożizzjonijiet sodi fil-

qasam tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-

obbligu ta' rendikont; 

appoġġati minn dispożizzjonijiet sodi fil-

qasam tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-

obbligu ta' rendikont; ifakkar li l-fondi 

fiduċjarji tal-UE jenħtieġ li jappoġġjaw 

biss azzjonijiet barra mill-Unjoni; ifakkar 

li l-Parlament jenħtieġ li jkun jista' 

jeżerċita s-setgħa ta' skrutinju tiegħu 

mhux biss fuq il-ħolqien ta' tali fondi 

fiduċjarji tal-UE, iżda wkoll fuq l-iżborż 

kollu tagħhom; 

Or. en 

 

Emenda  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 54 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

54. Iqis ukoll li, meta ċerta parti ta' 

operazzjonijiet barra mill-baġit tkun 

ikkunsidrata neċessarja biex jintlaħqu ċerti 

objettivi speċifiċi, pereżempju permezz tal-

użu ta' strumenti finanzjarji jew fondi 

fiduċjarji, dawn għandhom jinżammu 

f'livell limitat, ikunu totalment trasparenti 

u appoġġati minn dispożizzjonijiet sodi fil-

qasam tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-

obbligu ta' rendikont; 

54. Iqis ukoll li, meta ċerta parti ta' 

operazzjonijiet barra mill-baġit tkun 

ikkunsidrata neċessarja biex jintlaħqu ċerti 

objettivi speċifiċi, pereżempju permezz tal-

użu ta' strumenti finanzjarji jew fondi 

fiduċjarji, dawn għandhom jinżammu 

f'livell u perjodu ta' żmien limitati, ikunu 

totalment trasparenti u appoġġati minn 

dispożizzjonijiet sodi fil-qasam tat-teħid 

tad-deċiżjonijiet u tal-obbligu ta' rendikont; 

Or. en 

 

Emenda  285 

John Howarth 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 55 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

55. Jemmen li l-QFP li jmiss għandu 

jippermetti lill-Unjoni tagħti soluzzjonijiet 

u toħroġ aktar b'saħħitha mill-kriżijiet tad-

55. Jemmen li l-QFP li jmiss għandu 

jippermetti lill-Unjoni tagħti soluzzjonijiet 

u toħroġ aktar b'saħħitha mill-kriżijiet tad-
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deċennju: it-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u 

finanzjarju, il-fenomenu tal-migrazzjoni u 

tar-rifuġjati, it-tibdil fil-klima u d-diżastri 

naturali, it-terroriżmu u l-instabbiltà, fost 

oħrajn; jissottolinja li dawn l-isfidi globali 

u transfruntieri, b'implikazzjonijiet interni, 

jiżvelaw l-interdipendenza tal-ekonomiji u 

tas-soċjetajiet tagħna, u jindikaw il-bżonn 

ta' azzjonijiet konġunti; 

deċennju: it-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u 

finanzjarju, il-fenomenu tal-migrazzjoni u 

tar-rifuġjati, it-tibdil fil-klima u d-diżastri 

naturali, it-terroriżmu u l-instabbiltà, fost 

oħrajn; jissottolinja li dawn l-isfidi globali 

u transfruntieri, b'implikazzjonijiet interni, 

jiżvelaw l-interdipendenza tal-ekonomiji u 

tas-soċjetajiet tagħna, u jindikaw il-bżonn 

ta' azzjonijiet konġunti; jenfasizza f'dan ir-

rigward li l-parteċipazzjoni ta' pajjiż(i) 

terz(i) fi programmi tal-UE jenħtieġ li tiġi 

appoġġjata meta l-parteċipazzjoni ġġib 

magħha benefiċċji sostanzjali għall-UE 

kif ukoll għall-pajjiż(i) terz(i); 

Or. en 

 

Emenda  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 55 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

55. Jemmen li, fil-QFP li jmiss, il-baġit 

tal-Unjoni għandu juri b'eżattezza akbar il-

kobor tad-dħul assenjat u l-impatt tiegħu 

fuq in-nefqa reali, b'mod partikolari dawk 

li ġejjin mill-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi 

terzi; jissottolinja li dan huwa saħansitra 

aktar rilevanti fid-dawl tax-xewqa tar-

Renju Unit li jipparteċipa f'xi programmi 

tal-baġit tal-Unjoni tal-QFP ta' wara l-2020 

il-ġdid bħala Stat mhux Membru, kif 

espress fil-kuntest tan-negozjati dwar il-

ħruġ tiegħu mill-Unjoni; 

55. Jemmen li, fil-QFP li jmiss, il-baġit 

tal-Unjoni għandu juri b'eżattezza akbar il-

kobor tad-dħul assenjat u l-impatt tiegħu 

fuq in-nefqa reali, b'mod partikolari dawk 

li ġejjin mill-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi 

terzi; jissottolinja li dan huwa saħansitra 

aktar rilevanti fid-dawl tax-xewqa tar-

Renju Unit li jipparteċipa f'xi programmi 

tal-baġit tal-Unjoni tal-QFP ta' wara l-2020 

il-ġdid bħala Stat mhux Membru, kif 

espress fil-kuntest tan-negozjati dwar il-

ħruġ tiegħu mill-Unjoni; jenfasizza, 

madankollu, li jenħtieġ li fil-baġit tiġi 

evitata r-rabta bejn entrati speċifiċi ta' 

dħul u entrati speċifiċi ta' nefqa; 

Or. en 

 

Emenda  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 55a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 55a. Jemmen1a li huwa importanti li 

tissaħħaħ it-trasparenza tal-QFP fil-

perjodu li jmiss, u, f'dan ir-rigward, 

jenfasizza l-potenzjal mhux sfruttat li 

tinħoloq rabta mal-aġenda diġitali tal-UE 

bl-użu ta' pjattaformi diġitali Ewropej 

innovattivi sabiex l-informazzjoni dwar l-

objettivi, il-benefiċjarji u r-riżultati tal-

infiq u tas-self tal-UE ssir aktar viżibbli u 

aċċessibbli għaċ-ċittadini u l-investituri; 

 __________________ 

 1a Emenda ssuġġerita minn NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Emenda  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 56 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

56. Ifakkar bl-akkumulu ta' kontijiet 

mhux imħallsa fi tmiem il-QFP preċedenti, 

li waqa' fuq dak attwali, u laħaq quċċata 

bla preċedent ta' EUR 24,7 biljun fi tmiem 

l-2014, prinċipalment fil-qasam tal-politika 

ta' koeżjoni, minħabba l-bidu tard tal-

programmi preċedenti, approprjazzjonijiet 

inadegwati u limiti massimi ta' pagament 

insuffiċjenti; jiddispjaċih li l-

konċentrazzjoni fuq l-assorbiment ta' dan l-

akkumulu marbut mal-perjodu 2007-2013 

irriżultat fi sforzi deliberati biex 

jiddewwem il-bidu ta' ċerti programmi 

2014-2020 u kkontribwiet għat-tendenza 

opposta ta' sottoeżekuzzjoni fil-baġits tal-

56. Ifakkar bl-akkumulu ta' kontijiet 

mhux imħallsa fi tmiem il-QFP preċedenti, 

li waqa' fuq dak attwali, u laħaq quċċata 

bla preċedent ta' EUR 24,7 biljun fi tmiem 

l-2014, prinċipalment fil-qasam tal-politika 

ta' koeżjoni, minħabba l-bidu tard tal-

programmi preċedenti, approprjazzjonijiet 

inadegwati u limiti massimi ta' pagament 

insuffiċjenti; jiddispjaċih li l-

konċentrazzjoni fuq l-assorbiment ta' dan l-

akkumulu marbut mal-perjodu 2007-2013 

irriżultat fi sforzi deliberati biex 

jiddewwem il-bidu ta' ċerti programmi 

2014-2020 u kkontribwiet għat-tendenza 

opposta ta' sottoeżekuzzjoni fil-baġits tal-
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2016 u tal-2017; jistieden lill-Kummissjoni 

u lill-Istati Membri jfasslu miżuri konkreti 

biex jaċċeleraw l-implimentazzjoni tal-

programmi 2014-2020 u jwissi kontra r-

ripetizzjoni tal-kriżi tal-pagamenti fit-

tranżizzjoni bejn żewġ oqfsa finanzjarji 

pluriennali; 

2016 u tal-2017; jistieden lill-Kummissjoni 

u lill-Istati Membri jfasslu miżuri konkreti 

biex jaċċeleraw l-implimentazzjoni tal-

programmi 2014-2020 u jwissi kontra r-

ripetizzjoni tal-kriżi tal-pagamenti fit-

tranżizzjoni bejn żewġ oqfsa finanzjarji 

pluriennali; jistieden lill-ministri 

nazzjonali tal-finanzi tal-Istati Membri 

kollha biex jattendu l-laqgħat dwar il-

format ta' pagamenti regolari bejn it-tliet 

istituzzjonijiet tal-UE, sabiex ikollhom 

diskussjoni produttiva dwar miżuri 

possibbli biex tittejjeb l-implimentazzjoni 

ta' programmi taħt ġestjoni konġunta; 

Or. en 

 

Emenda  289 

Tamás Deutsch 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 56 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

56. Ifakkar bl-akkumulu ta' kontijiet 

mhux imħallsa fi tmiem il-QFP preċedenti, 

li waqa' fuq dak attwali, u laħaq quċċata 

bla preċedent ta' EUR 24,7 biljun fi tmiem 

l-2014, prinċipalment fil-qasam tal-politika 

ta' koeżjoni, minħabba l-bidu tard tal-

programmi preċedenti, approprjazzjonijiet 

inadegwati u limiti massimi ta' pagament 

insuffiċjenti; jiddispjaċih li l-

konċentrazzjoni fuq l-assorbiment ta' dan l-

akkumulu marbut mal-perjodu 2007-2013 

irriżultat fi sforzi deliberati biex 

jiddewwem il-bidu ta' ċerti programmi 

2014-2020 u kkontribwiet għat-tendenza 

opposta ta' sottoeżekuzzjoni fil-baġits tal-

2016 u tal-2017; jistieden lill-Kummissjoni 

u lill-Istati Membri jfasslu miżuri konkreti 

biex jaċċeleraw l-implimentazzjoni tal-

programmi 2014-2020 u jwissi kontra r-

ripetizzjoni tal-kriżi tal-pagamenti fit-

tranżizzjoni bejn żewġ oqfsa finanzjarji 

56. Ifakkar bl-akkumulu ta' kontijiet 

mhux imħallsa fi tmiem il-QFP preċedenti, 

li waqa' fuq dak attwali, u laħaq quċċata 

bla preċedent ta' EUR 24,7 biljun fi tmiem 

l-2014, prinċipalment fil-qasam tal-politika 

ta' koeżjoni, minħabba l-bidu tard tal-

programmi preċedenti, approprjazzjonijiet 

inadegwati u limiti massimi ta' pagament 

insuffiċjenti; jiddispjaċih li l-

konċentrazzjoni fuq l-assorbiment ta' dan l-

akkumulu marbut mal-perjodu 2007-2013 

irriżultat fi sforzi deliberati biex 

jiddewwem il-bidu ta' ċerti programmi 

2014-2020 u kkontribwiet għat-tendenza 

opposta ta' sottoeżekuzzjoni fil-baġits tal-

2016 u tal-2017; jistieden lill-Kummissjoni 

u lill-Istati Membri jfasslu miżuri konkreti 

biex jaċċeleraw l-implimentazzjoni tal-

programmi 2014-2020 u jwissi kontra r-

ripetizzjoni tal-kriżi tal-pagamenti fit-

tranżizzjoni bejn żewġ oqfsa finanzjarji 

pluriennali; ifakkar lill-Kummissjoni li s-
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pluriennali; simplifikazzjoni tar-regoli ta' 

implimentazzjoni, il-minimizzazzjoni tal-

piż amministrattiv fuq l-Istati Membri u 

fl-istess ħin il-bini fuq strutturi eżistenti 

jistgħu jqassru ż-żmien li matulu 

programmi ġodda jilħqu ritmu normali; 

Or. en 

 

Emenda  290 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 56 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

56. Ifakkar bl-akkumulu ta' kontijiet 

mhux imħallsa fi tmiem il-QFP preċedenti, 

li waqa' fuq dak attwali, u laħaq quċċata 

bla preċedent ta' EUR 24,7 biljun fi tmiem 

l-2014, prinċipalment fil-qasam tal-politika 

ta' koeżjoni, minħabba l-bidu tard tal-

programmi preċedenti, approprjazzjonijiet 

inadegwati u limiti massimi ta' pagament 

insuffiċjenti; jiddispjaċih li l-

konċentrazzjoni fuq l-assorbiment ta' dan l-

akkumulu marbut mal-perjodu 2007-2013 

irriżultat fi sforzi deliberati biex 

jiddewwem il-bidu ta' ċerti 

programmi 2014-2020 u kkontribwiet għat-

tendenza opposta ta' sottoeżekuzzjoni fil-

baġits tal-2016 u tal-2017; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu 

miżuri konkreti biex jaċċeleraw l-

implimentazzjoni tal-programmi 2014-

2020 u jwissi kontra r-ripetizzjoni tal-kriżi 

tal-pagamenti fit-tranżizzjoni bejn żewġ 

oqfsa finanzjarji pluriennali; 

56. Ifakkar bl-akkumulu ta' kontijiet 

mhux imħallsa fi tmiem il-QFP preċedenti, 

li waqa' fuq dak attwali, u laħaq quċċata 

bla preċedent ta' EUR 24,7 biljun fi tmiem 

l-2014, prinċipalment fil-qasam tal-politika 

ta' koeżjoni, minħabba l-bidu tard tal-

programmi preċedenti; jiddispjaċih li l-

konċentrazzjoni fuq l-assorbiment ta' dan l-

akkumulu marbut mal-perjodu 2007-2013 

irriżultat fi sforzi deliberati biex 

jiddewwem il-bidu ta' ċerti 

programmi 2014-2020 u kkontribwiet għat-

tendenza opposta ta' sottoeżekuzzjoni fil-

baġits tal-2016 u tal-2017; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu 

miżuri konkreti biex jaċċeleraw l-

implimentazzjoni tal-programmi 2014-

2020 u jwissi kontra r-ripetizzjoni tal-kriżi 

tal-pagamenti fit-tranżizzjoni bejn żewġ 

oqfsa finanzjarji pluriennali; 

Or. it 

 

Emenda  291 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 58 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

58. Jitlob li l-limiti massimi ta' 

pagament futuri jkunu stabbiliti f'livell 

xieraq, u titħalla biss diskrepanza limitata 

u realistika bejn il-livell tal-

approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 

pagament u b'kont meħud tal-bżonn li jiġu 

onorati l-impenji li jiġu mill-perjodu 

finanzjarju attwali li se jinbidlu f'pagamenti 

wara l-2020 biss; 

58. Jitlob li l-limiti massimi ta' 

pagament futuri jkunu stabbiliti fl-istess 

livell tal-limiti massimi tal-impenji; 

ifakkar li l-pagamenti huma loġika u 

konsegwenzi legali tal-impenji u għalhekk 

l-impenji se jinbidlu f'pagamenti; 

jenfasizza li l-limiti massimi tal-

pagamenti ma jiffissawx il-livell ta' 

pagament għall-baġits annwali, li għandu 

jiġi adottat miż-żewġ fergħat tal-awtorità 

baġitarja, iżda l-livell massimu li jista' jsir 

qbil dwaru; iqis għalhekk li jenħtieġ li 

tintuża kwalunkwe miżura teknika sabiex 

jiġi evitat li jsir pagament; - speċjalment 

sabiex jitqies il-bżonn li jiġu onorati l-

impenji li jiġu mill-perjodu finanzjarju 

attwali li se jinbidlu f'pagamenti wara l-

2020 biss; 

Or. en 

 

Emenda  292 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 59 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

59. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu 

għad-dispożizzjoni tiegħu firxa wiesgħa 

ta' strumenti li jiffinanzjaw il-proġett 

Ewropew u li jistgħu jinqassmu f'żewġ 

kategoriji: għotjiet u strumenti finanzjarji 

fil-forma ta' garanziji, self, qsim ta' riskji 

jew ekwità; ifakkar ukoll fil-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, li l-

għan tiegħu huwa l-mobilizazzjoni tal-

kapital privat fl-UE kollha favur proġetti 

f'setturi ewlenin għall-ekonomija tal-UE 

maħsub biex jintegra l-fondi pubbliċi 

59. ifakkar ukoll fil-Fond Ewropew 

għall-Investimenti Strateġiċi li naqas milli 

jimla l-vojt tad-domanda, l-impjiegi u l-

inflazzjoni l-aktar fil-pajjiżi periferiċi taż-

żona tal-euro, li jeħtieġu li jżidu l-

investimenti pubbliċi fis-setturi 

b'potenzjal għoli; 
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limitati; 

Or. it 

 

Emenda  293 

Bernd Kölmel 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 59 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

59. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu 

għad-dispożizzjoni tiegħu firxa wiesgħa ta' 

strumenti li jiffinanzjaw il-proġett 

Ewropew u li jistgħu jinqassmu f'żewġ 

kategoriji: għotjiet u strumenti finanzjarji 

fil-forma ta' garanziji, self, qsim ta' riskji 

jew ekwità; ifakkar ukoll fil-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, li 

l-għan tiegħu huwa l-mobilizazzjoni tal-

kapital privat fl-UE kollha favur proġetti 

f'setturi ewlenin għall-ekonomija tal-UE 

maħsub biex jintegra l-fondi pubbliċi 

limitati; 

59. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu 

għad-dispożizzjoni tiegħu firxa wiesgħa ta' 

strumenti li jiffinanzjaw attivitajiet fil-

livell tal-UE u li jistgħu jinqassmu f'żewġ 

kategoriji: għotjiet u strumenti finanzjarji 

fil-forma ta' garanziji, self, qsim ta' riskji 

jew ekwità; jemmen li tali strumenti huma 

maħsuba biex jintegraw il-fondi pubbliċi 

limitati; 

Or. en 

 

Emenda  294 

José Manuel Fernandes 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 59 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

59. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu 

għad-dispożizzjoni tiegħu firxa wiesgħa ta' 

strumenti li jiffinanzjaw il-proġett 

Ewropew u li jistgħu jinqassmu f'żewġ 

kategoriji: għotjiet u strumenti finanzjarji 

fil-forma ta' garanziji, self, qsim ta' riskji 

jew ekwità; ifakkar ukoll fil-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, li l-

għan tiegħu huwa l-mobilizazzjoni tal-

59. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu 

għad-dispożizzjoni tiegħu firxa wiesgħa ta' 

strumenti li jiffinanzjaw il-proġett 

Ewropew u li jistgħu jinqassmu f'żewġ 

kategoriji: għotjiet u strumenti finanzjarji 

fil-forma ta' garanziji, self, qsim ta' riskji 

jew ekwità; ifakkar ukoll fil-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, li l-

għan tiegħu huwa l-mobilizazzjoni tal-
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kapital privat fl-UE kollha favur proġetti 

f'setturi ewlenin għall-ekonomija tal-UE 

maħsub biex jintegra l-fondi pubbliċi 

limitati; 

kapital privat u pubbliku fl-UE kollha 

favur proġetti f'setturi ewlenin għall-

ekonomija tal-UE, sabiex jiġi integrat il-

finanzjament pubbliku limitat; 

Or. en 

 

Emenda  295 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 60 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

60. Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-

istrumenti finanzjarji biex iżidu l-impatt 

ekonomiku u politiku tal-baġit tal-Unjoni; 

jenfasizza, madankollu, li dawn l-

istrumenti jistgħu jkunu applikati biss għal 

proġetti li jiġġeneraw dħul u għaldaqstant 

jikkostitwixxu biss forma ta' finanzjament 

komplementari minflok alternativa meta 

mqabbel mal-għotjiet, billi ċerti proġetti 

jistgħu jkunu ffinanzjati bis-saħħa biss tas-

sussidji; 

60. Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-

istrumenti finanzjarji biex iżidu l-impatt 

ekonomiku u politiku tal-baġit tal-Unjoni; 

jenfasizza, madankollu, li dawn l-

istrumenti jistgħu jkunu applikati biss għal 

proġetti li jiġġeneraw dħul u għaldaqstant 

jikkostitwixxu biss opzjoni komplementari 

għas-sistema tal-għotjiet u jenħtieġ li ma 

jitqisux bħala forma ta' finanzjament 

alternattiva meta mqabbel mal-għotjiet, 

billi ċerti proġetti jistgħu jkunu ffinanzjati 

bis-saħħa biss tas-sussidji; jenfasizza 

għalhekk li l-Istrumenti Finanzjarji 

mhumiex marbuta bl-Objettivi u l-

għanijiet; jistieden lill-Kummissjoni 

tirrevedi l-Istrumenti Finanzjarji kollha, 

inkluż il-FEIS, sabiex dawn jintrabtu bl-

istrateġija tal-UE, l-għanijiet u l-objettivi 

ta' wara l-2020 u jsiru kompatibbli mal-

ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima u/jew l-

Aġenda 2030; 

Or. en 

 

Emenda  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 60 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

60. Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-

istrumenti finanzjarji biex iżidu l-impatt 

ekonomiku u politiku tal-baġit tal-Unjoni; 

jenfasizza, madankollu, li dawn l-

istrumenti jistgħu jkunu applikati biss għal 

proġetti li jiġġeneraw dħul u għaldaqstant 

jikkostitwixxu biss forma ta' finanzjament 

komplementari minflok alternativa meta 

mqabbel mal-għotjiet, billi ċerti proġetti 

jistgħu jkunu ffinanzjati bis-saħħa biss tas-

sussidji; 

60. Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-

istrumenti finanzjarji biex iżidu l-impatt 

ekonomiku u politiku tal-baġit tal-Unjoni; 

jitlob flessibbiltà akbar fl-użu 

transsettorjali ta' strumenti finanzjarji 

differenti, sabiex jingħelbu r-regoli 

restrittivi li jipprevjenu lill-benefiċjarji 

milli jieħdu vantaġġ ta' programmi 

multipli għal proġetti b'għanijiet 

korrispondenti; jenfasizza, madankollu, li 

dawn l-istrumenti jistgħu jkunu applikati 

biss għal proġetti li jiġġeneraw dħul u 

għaldaqstant jikkostitwixxu biss forma ta' 

finanzjament komplementari minflok 

alternativa meta mqabbel mal-għotjiet, billi 

ċerti proġetti jistgħu jkunu ffinanzjati bis-

saħħa biss tas-sussidji; 

Or. en 

 

Emenda  297 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 60 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

60. Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-

istrumenti finanzjarji biex iżidu l-impatt 

ekonomiku u politiku tal-baġit tal-Unjoni; 

jenfasizza, madankollu, li dawn l-

istrumenti jistgħu jkunu applikati biss għal 

proġetti li jiġġeneraw dħul u għaldaqstant 

jikkostitwixxu biss forma ta' finanzjament 

komplementari minflok alternativa meta 

mqabbel mal-għotjiet, billi ċerti proġetti 

jistgħu jkunu ffinanzjati bis-saħħa biss tas-

sussidji; 

60. Jenfasizza li l-istrumenti 

finanzjarji jistgħu jkunu applikati biss għal 

proġetti li jiġġeneraw dħul u għaldaqstant 

jikkostitwixxu biss forma ta' finanzjament 

komplementari minflok alternativa meta 

mqabbel mal-għotjiet, billi ċerti proġetti 

jistgħu jkunu ffinanzjati bis-saħħa biss tas-

sussidji; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li 

f'ċerti każijiet l-użu tal-istrumenti 

finanzjarji jista' jikkostitwixxi mezz biex 

it-telf ekonomiku ġġenerat mill-kumpaniji 

privati jkollu jintrefa' mill-komunità; 

Or. it 
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Emenda  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 60 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

60. Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-

istrumenti finanzjarji biex iżidu l-impatt 

ekonomiku u politiku tal-baġit tal-Unjoni; 

jenfasizza, madankollu, li dawn l-

istrumenti jistgħu jkunu applikati biss għal 

proġetti li jiġġeneraw dħul u għaldaqstant 

jikkostitwixxu biss forma ta' finanzjament 

komplementari minflok alternativa meta 

mqabbel mal-għotjiet, billi ċerti proġetti 

jistgħu jkunu ffinanzjati bis-saħħa biss 

tas-sussidji; 

60. Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-

istrumenti finanzjarji biex iżidu l-impatt 

ekonomiku u politiku tal-baġit tal-Unjoni; 

jenfasizza, madankollu, li dawn l-

istrumenti jistgħu jkunu applikati biss f'każ 

ta' kundizzjoni ta' investiment subottimali 

jew falliment tas-suq għal investiment 

finanzjarjament vijabbli; ifakkar li l-għan 

tagħhom jenħtieġ li ma jkunx li 

jissostitwixxu skemi pubbliċi jew 
finanzjament privat eżistenti; 

Or. en 

 

Emenda  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 61 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

61. Ifakkar fir-rikjesta lill-Kummissjoni 

biex tidentifika l-oqsma kollha tal-politika 

tal-UE fejn l-għotjiet jistgħu jiġu 

kkombinati ma' strumenti finanzjarji u 

tirrifletti dwar bilanċ xieraq bejn it-tnejn; 

jinsab konvint li s-sussidji għandhom 

jibqgħu l-metodu predominanti għall-

finanzjament tal-proġetti tal-UE fil-QFP 

li jmiss; jissottolinja li s-self, il-garanziji, 

il-qsim tar-riskji u l-finanzjament mill-

bejgħ ta' ishma għandhom jintużaw 

b'kawtela, fuq il-bażi ta' valutazzjonijiet 

ex ante xierqa u biss meta l-użu tagħhom 

jista' juru valur miżjud ċar u effett ta' 

lieva; 

61. Ifakkar fir-rikjesta lill-Kummissjoni 

għal diviżjoni aktar ċara bejn l-

istrumenti; jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tidentifika l-oqsma tal-politika tal-UE, li 

jinqdew l-aħjar b'għotjiet, dawk li jistgħu 

jkunu adattati aħjar bi strumenti 

finanzjarji, u dawk fejn l-għotjiet jistgħu 

jiġu kkombinati ma' strumenti finanzjarji u 

tirrifletti dwar bilanċ xieraq bejn it-tnejn; 

jissottolinja li l-użu tas-self, il-garanziji, il-

qsim tar-riskji u l-finanzjament mill-bejgħ 

ta' ishma fil-QFP li jmiss irid ikun 

akkumpanjat bi sforzi kbar sabiex jiġi 

ffaċilitat l-aċċess tal-benefiċjarji għal 

dawn l-istrumenti, b'mod partikolari għal 

negozji ġodda, SMEs u kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja; 
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Or. en 

 

Emenda  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 61 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

61. Ifakkar fir-rikjesta lill-Kummissjoni 

biex tidentifika l-oqsma kollha tal-politika 

tal-UE fejn l-għotjiet jistgħu jiġu 

kkombinati ma' strumenti finanzjarji u 

tirrifletti dwar bilanċ xieraq bejn it-tnejn; 

jinsab konvint li s-sussidji għandhom 

jibqgħu l-metodu predominanti għall-

finanzjament tal-proġetti tal-UE fil-QFP li 

jmiss; jissottolinja li s-self, il-garanziji, il-

qsim tar-riskji u l-finanzjament mill-bejgħ 

ta' ishma għandhom jintużaw b'kawtela, 

fuq il-bażi ta' valutazzjonijiet ex ante 

xierqa u biss meta l-użu tagħhom jista' juru 

valur miżjud ċar u effett ta' lieva; 

61. Ifakkar fir-rikjesta lill-Kummissjoni 

biex tidentifika l-oqsma kollha tal-politika 

tal-UE fejn l-għotjiet jistgħu jiġu 

kkombinati ma' strumenti finanzjarji u 

tirrifletti dwar bilanċ xieraq bejn it-tnejn; 

jinsab konvint li s-sussidji għandhom 

jibqgħu l-metodu predominanti għall-

finanzjament tal-proġetti tal-UE fil-QFP li 

jmiss; jinnota li jista' jittejjeb l-użu tal-

istrumenti finanzjarji u s-sinerġiji mal-

għotjiet; jissottolinja, f'dan il-kuntest, li 

jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lir-

regoli dwar l-għajnuna mill-istat, sabiex 

jiġu pprovduti kundizzjonijiet ekwivalenti 

ta' kompetizzjoni għall-għotjiet u l-

istrumenti finanzjarji; jissottolinja li s-

self, il-garanziji, il-qsim tar-riskji u l-

finanzjament mill-bejgħ ta' ishma 

għandhom jintużaw b'kawtela, fuq il-bażi 

ta' valutazzjonijiet ex ante xierqa u biss 

meta l-użu tagħhom jista' juru valur miżjud 

ċar u effett ta' lieva; 

Or. en 

 

Emenda  301 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 61 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

61. Ifakkar fir-rikjesta lill-Kummissjoni 61. Ifakkar fir-rikjesta lill-Kummissjoni 
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biex tidentifika l-oqsma kollha tal-politika 

tal-UE fejn l-għotjiet jistgħu jiġu 

kkombinati ma' strumenti finanzjarji u 

tirrifletti dwar bilanċ xieraq bejn it-tnejn; 

jinsab konvint li s-sussidji għandhom 

jibqgħu l-metodu predominanti għall-

finanzjament tal-proġetti tal-UE fil-QFP li 

jmiss; jissottolinja li s-self, il-garanziji, il-

qsim tar-riskji u l-finanzjament mill-bejgħ 

ta' ishma għandhom jintużaw b'kawtela, 

fuq il-bażi ta' valutazzjonijiet ex ante 

xierqa u biss meta l-użu tagħhom jista' juru 

valur miżjud ċar u effett ta' lieva; 

biex tidentifika l-oqsma kollha tal-politika 

tal-UE fejn l-għotjiet jistgħu jiġu 

kkombinati ma' strumenti finanzjarji u 

tirrifletti dwar bilanċ xieraq bejn it-tnejn; 

jinsab konvint li s-sussidji għandhom 

jibqgħu l-metodu predominanti għall-

finanzjament tal-proġetti tal-UE fil-QFP li 

jmiss; jenfasizza n-nuqqas ta' obbligu ta' 

rendikont u l-livell baxx ta' rapportar 

dwar ir-riżultati miksuba fl-ekonomija 

reali u l-miżati għolja tal-ġestjoni tal-

istrumenti finanzjarji; iqis għalhekk li s-

self, il-garanziji, il-qsim tar-riskji u l-

finanzjament mill-bejgħ ta' ishma 

għandhom jintużaw b'kawtela, fuq il-bażi 

ta' valutazzjonijiet ex ante xierqa u biss 

meta l-użu tagħhom jista' juru valur miżjud 

ċar u effett ta' lieva; 

Or. en 

 

Emenda  302 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 61 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

61. Ifakkar fir-rikjesta lill-Kummissjoni 

biex tidentifika l-oqsma kollha tal-politika 

tal-UE fejn l-għotjiet jistgħu jiġu 

kkombinati ma' strumenti finanzjarji u 

tirrifletti dwar bilanċ xieraq bejn it-tnejn; 

jinsab konvint li s-sussidji għandhom 

jibqgħu l-metodu predominanti għall-

finanzjament tal-proġetti tal-UE fil-QFP li 

jmiss; jissottolinja li s-self, il-garanziji, il-

qsim tar-riskji u l-finanzjament mill-bejgħ 

ta' ishma għandhom jintużaw b'kawtela, 

fuq il-bażi ta' valutazzjonijiet ex ante 

xierqa u biss meta l-użu tagħhom jista' juru 

valur miżjud ċar u effett ta' lieva; 

61. Ifakkar fir-rikjesta lill-Kummissjoni 

biex tidentifika l-oqsma kollha tal-politika 

tal-UE fejn l-għotjiet jistgħu jiġu 

kkombinati ma' strumenti finanzjarji u 

tirrifletti dwar bilanċ xieraq bejn it-tnejn; 

jinsab konvint li s-sussidji għandhom 

jibqgħu l-metodu predominanti għall-

finanzjament tal-proġetti tal-UE fil-QFP li 

jmiss; jissottolinja li s-self, il-garanziji, il-

qsim tar-riskji u l-finanzjament mill-bejgħ 

ta' ishma għandhom jintużaw b'kawtela, 

fuq il-bażi ta' valutazzjonijiet ex ante 

xierqa u indipendenti u biss meta l-użu 

tagħhom jista' juru valur miżjud ċar u effett 

ta' lieva; 

Or. it 
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Emenda  303 

Monika Hohlmeier 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' 

fond uniku li jintegra l-istrumenti 

finanzjarji fil-livell tal-UE li huma ġestiti 

b'mod ċentralizzat fl-ambitu tal-

programmi bħall-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa (CEF), Orizzont 2020, COSME, 

Ewropa Kreattiva u l-Programm għall-

Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) 

minn naħa, u l-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, 

proposta li trid tkun diskussa aktar; huwa 

tal-fehma li soluzzjoni umbrella bħal din 

għandha tipprovdi struttura ċara għall-

għażla ta' tipi differenti ta' strumenti 

finanzjarji għal oqsma politiċi u tipi ta' 

azzjonijiet differenti; jissottolinja, 

madankollu, li fond bħal dan ma jista' 

qatt jintegra l-istrumenti finanzjarji ġestiti 

mill-Istati Membri fil-qafas tal-politika ta' 

koeżjoni; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 62. Jistieden lill-Kummissjoni 
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tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, Ewropa Kreattiva 

u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, u l-

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li trid 

tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra li fond uniku li 

jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-livell tal-

UE li huma ġestiti b'mod ċentralizzat fl-

ambitu tal-programmi bħall-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), Orizzont 

2020, COSME, Ewropa Kreattiva u l-

Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni 

Soċjali (EaSI) minn naħa, u l-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 

(FEIS) mill-oħra, jista' jippermetti li 

jintlaħqu objettivi ta' effiċjenza, 

sempliċità, u flessibbiltà fil-ġestjoni tal-

baġit tal-UE; huwa tal-fehma li soluzzjoni 

umbrella bħal din għandha tipprovdi 

struttura ċara għall-għażla ta' tipi differenti 

ta' strumenti finanzjarji għal oqsma politiċi 

u tipi ta' azzjonijiet differenti; jemmen li, 

sabiex tiġi ggarantita addizzjonalità vera 

ta' fond uniku li jintegra l-istrumenti 

finanzjarji kollha, jenħtieġ li l-istruttura 

ta' governanza tiegħu tippermetti l-użu 

sħiħ tal-għarfien lokali billi tappoġġja lill-

BEI u lill-banek jew istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali biex joriġinaw u 

jiżviluppaw operazzjonijiet, filwaqt li jiġu 

żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 

kompetizzjoni bejniethom; jissottolinja, 

madankollu, li fond bħal dan ma jista' qatt 

jintegra l-istrumenti finanzjarji ġestiti mill-

Istati Membri fil-qafas tal-politika ta' 

koeżjoni; 

Or. en 

 

Emenda  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 62. Jistieden lill-Kummissjoni 
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tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi 

bħall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 

(CEF), Orizzont 2020, COSME, Ewropa 

Kreattiva u l-Programm għall-Impjiegi u 

l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, 

u l-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li 

trid tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma 

li soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' 

tipi differenti ta' strumenti finanzjarji 

għal oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jieħu nota li l-Kummissjoni 

tista' tipproponi fond uniku li jintegra l-

istrumenti finanzjarji fil-livell tal-UE li 

huma ġestiti b'mod ċentralizzat; iwissi li 

tali proposta tkun teħtieġ diskussjoni 

profonda; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

Or. en 

 

Emenda  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji 

fil-livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi 

bħall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 

(CEF), Orizzont 2020, COSME, Ewropa 

Kreattiva u l-Programm għall-Impjiegi u 

l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; huwa tal-fehma li jenħtieġ li tiġi 

pprovduta struttura ċara għall-għażla ta' 

tipi differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti u li jenħtieġ li l-istrumenti 

finanzjarji rilevanti jkomplu jiġu 

bbaġitjati taħt linji baġitarji separati, 

sabiex tiġi pprovduta ċarezza tal-
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u l-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li 

trid tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-

istrumenti finanzjarji ġestiti mill-Istati 

Membri fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

istrumenti; jissottolinja, madankollu, li tali 

armonizzazzjoni tar-regoli ma tistax 

taffettwa l-istrumenti finanzjarji ġestiti 

mill-Istati Membri fil-qafas tal-politika ta' 

koeżjoni; 

Or. en 

 

Emenda  307 

Ivana Maletić 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, Ewropa Kreattiva 

u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, u l-

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li trid 

tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, Ewropa Kreattiva 

u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, u l-

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li trid 

tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; jenfasizza li 

fi ħdan l-istruttura tal-QFP ta' wara l-
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2020, dawn il-programmi ma jistgħux jiġu 

inklużi taħt linja waħda individwali għal 

strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti; 

Or. en 

 

Emenda  308 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, Ewropa Kreattiva 

u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, u l-

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li trid 

tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, Ewropa Kreattiva 

u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, u l-

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li trid 

tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni jew 

jiffinanzja proġetti li jmorru kontra l-

impenji domestiċi u internazzjonali tal-

UE; 

Or. en 
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Emenda  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, Ewropa Kreattiva 

u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, u l-

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li trid 

tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, Ewropa Kreattiva 

u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, u l-

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, kif ukoll fond 

Ewropew intern futur għad-demokrazija u 

d-drittijiet tal-bniedem, proposta li trid 

tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

Or. en 

 

Emenda  310 

Bernd Kölmel 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 
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jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, Ewropa Kreattiva 

u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, u 

l-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li 

trid tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, u Ewropa 

Kreattiva u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI), proposta li 

trid tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

Or. en 

 

Emenda  311 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, Ewropa Kreattiva 

u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, u l-

62. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jikkunsidra l-possibbiltà ta' fond 

uniku li jintegra l-istrumenti finanzjarji fil-

livell tal-UE li huma ġestiti b'mod 

ċentralizzat fl-ambitu tal-programmi bħall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

Orizzont 2020, COSME, Ewropa Kreattiva 

u l-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) minn naħa, u l-
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Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li trid 

tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din għandha 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) mill-oħra, proposta li trid 

tkun diskussa aktar; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni umbrella bħal din tista' 

tipprovdi struttura ċara għall-għażla ta' tipi 

differenti ta' strumenti finanzjarji għal 

oqsma politiċi u tipi ta' azzjonijiet 

differenti; jissottolinja, madankollu, li fond 

bħal dan ma jista' qatt jintegra l-istrumenti 

finanzjarji ġestiti mill-Istati Membri fil-

qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

Or. en 

 

Emenda  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 64 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

64. Jikkunsidra li jkun tajjeb li l-

istruttura tal-QFP li jmiss tipprevedi aktar 

viżibbiltà tal-prijoritajiet politiċi u baġitarji 

tal-UE għaċ-ċittadini Ewropej, u jagħmel 

appell għal preżentazzjoni aktar ċara tal-

oqsma kollha tal-infiq tal-UE; jinsab 

konvint li l-pilastri prinċipali tal-infiq futur 

tal-Unjoni spjegati f'din ir-riżoluzzjoni 

għandhom ikunu riflessi konsegwentement; 

64. Jirrimarka li l-istruttura tal-QFP 

il-ġdid jenħtieġ li tikkorrispondi aħjar 

għall-ħames prijoritajiet politiċi ewlenin 

tal-UE; jikkunsidra li jkun tajjeb li l-

istruttura tal-QFP li jmiss tipprevedi aktar 

viżibbiltà tal-prijoritajiet politiċi u baġitarji 

tal-UE għaċ-ċittadini Ewropej, u jagħmel 

appell għal preżentazzjoni aktar ċara tal-

oqsma kollha tal-infiq tal-UE; jinsab 

konvint li l-pilastri prinċipali tal-infiq futur 

tal-Unjoni spjegati f'din ir-riżoluzzjoni 

għandhom ikunu riflessi konsegwentement; 

jitlob li jkun hemm aktar koerenza bejn il-

finanzjament tal-baġit tal-UE u l-objettivi 

tagħha, jekk ikun hemm bżonn billi 

jinkiser is-saqaf tal-ħġieġ tal-

kontribuzzjonijiet ta' 1 % mill-PDG tal-

Istati Membri u/jew billi jiġu adattati u 

jitnaqqsu l-objettivi tal-UE; 

Or. en 
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Emenda  313 

Helga Trüpel 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 64a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 64a. Jistieden lill-Kummissjoni 

tistabbilixxi ragruppament diġitali taħt il-

QFP li jmiss, li jintegra l-programmi 

kollha tal-UE li jipprovdu tweġibiet 

komplementari għall-isfidi diġitali fl-

Unjoni, filwaqt li jinkludi attivitajiet 

bħad-diġitalizzazzjoni tal-industrija, ħiliet 

diġitali avvanzati, riċerka fis-settur 

diġitali, innovazzjoni tal-midja u 

azzjonijiet multimedjali, litteriżmu fil-

midja, informatika ta' prestazzjoni għolja, 

ċibersigurtà, Gvern elettroniku u 

infrastruttura tas-servizz diġitali; 

Or. en 

 

Emenda  314 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 64a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 64a. Iqis li l-istruttura tal-QFP li jmiss 

jenħtieġ li tirrifletti wkoll l-ekonomija tal-

UE u tinkludi programm u strumenti li 

jappoġġjaw l-intraprenditorija u l-forom 

kummerċjali kollha tagħha minn proġetti 

individwali għal proġetti konġunti, bħal 

intrapriżi kooperattivi; 

Or. en 

 

Emenda  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 64a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 64a. Huwa tal-fehma, għalhekk, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi xi titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata, u 

b'dan il-ħsieb jitlob li n-nefqa fuq il-

politika agrikola komuni tinżamm bħala 

intestatura baġitarja separata; 

Or. pl 

 

Emenda  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

imħassar 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  

taħt ġestjoni diretta  

- ir-riċerka u l-innovazzjoni  

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju 

 

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar  

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

 

- l-ambjent u l-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali  

- l-affarijiet marittimi u s-sajd  
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- strumenti (finanzjarji) orizzontali 

li jsostnu l-investimenti fl-Ewropa 

(strument finanzjarju umbrella possibbli 

fil-livell tal-UE, inkluż il-FEIS) 

 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u solidarjetà 

fl-Ewropa 

 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni 

 

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja 

 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel  

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom  

 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  

- il-kooperazzjoni internazzjonali u 

l-iżvilupp 

 

- il-viċinat  

- it-tkabbir  

- l-għajnuna umanitarja  

- il-kummerċ  

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  
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- is-sigurtà  

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà 

 

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni 

 

- id-difiża  

Intestatura 5: Amministrazzjoni effiċjenti 

għas-servizz taċ-ċittadini Ewropej 

 

- finanzjament tal-persunal tal-UE  

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

 

Or. pl 

 

Emenda  317 

Tamás Deutsch 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, struttura 

trasparenti għall-QFP ta' wara l-2020, fejn 

prijoritajiet differenti għandhom 

Intestaturi separati; jappoġġja ż-żamma 

ta' Intestaturi differenti għal: koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali; 

agrikoltura u żvilupp rurali, affarijiet 

marittimi u sajd; 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  

taħt ġestjoni diretta  

- ir-riċerka u l-innovazzjoni  
- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

 

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar  
- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 
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- l-ambjent u l-adattament għat-

tibdil fil-klima 
 

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali  
- l-affarijiet marittimi u s-sajd  
- strumenti (finanzjarji) orizzontali 

li jsostnu l-investimenti fl-Ewropa 

(strument finanzjarju umbrella possibbli 

fil-livell tal-UE, inkluż il-FEIS) 

 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u solidarjetà 

fl-Ewropa 
 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  
- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 
 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni
 

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;
 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 
 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel  
- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 
 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 
 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  
- il-kooperazzjoni internazzjonali u 

l-iżvilupp 
 

- il-viċinat  

- it-tkabbir  

- l-għajnuna umanitarja  

- il-kummerċ  

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 
 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  
- is-sigurtà  
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- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  
 

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  
 

- id-difiża  
Intestatura 5: Amministrazzjoni effiċjenti 

għas-servizz taċ-ċittadini Ewropej 
 

- finanzjament tal-persunal tal-UE  
- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 
 

Or. en 

 

Emenda  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 

struttura ġdida għall-QFP ta' wara l-2020; 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  

taħt ġestjoni diretta  

- ir-riċerka u l-innovazzjoni  
- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

 

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar  
- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 
 

- l-ambjent u l-adattament għat-

tibdil fil-klima 
 

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali  
- l-affarijiet marittimi u s-sajd  
- strumenti (finanzjarji) orizzontali 

li jsostnu l-investimenti fl-Ewropa 

(strument finanzjarju umbrella possibbli 
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fil-livell tal-UE, inkluż il-FEIS) 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u solidarjetà 

fl-Ewropa 
 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  
- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 
 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni
 

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;
 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 
 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel  
- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 
 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 
 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  
- il-kooperazzjoni internazzjonali u 

l-iżvilupp 
 

- il-viċinat  

- it-tkabbir  

- l-għajnuna umanitarja  

- il-kummerċ  

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 
 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  
- is-sigurtà  
- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  
 

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  
 

- id-difiża  
Intestatura 5: Amministrazzjoni effiċjenti 

għas-servizz taċ-ċittadini Ewropej 
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- finanzjament tal-persunal tal-UE  
- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 
 

Or. en 

 

Emenda  319 

Bernd Kölmel 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib; jipproponi, 

konsegwentement, l-istruttura segwenti 

għall-QFP ta' wara l-2020; 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Intestatura 1: Sigurtà fl-Ewropa 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 
taħt ġestjoni diretta  

- ir-riċerka u l-innovazzjoni - l-asil u l-migrazzjoni 

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

- is-sigurtà u l-ġlieda kontra t-

terroriżmu  

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar - ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà 

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

 

- l-ambjent u l-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali  

- l-affarijiet marittimi u s-sajd  

- strumenti (finanzjarji) orizzontali 

li jsostnu l-investimenti fl-Ewropa 

(strument finanzjarju umbrella possibbli 

fil-livell tal-UE, inkluż il-FEIS) 

 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u solidarjetà 

fl-Ewropa 

Intestatura 2: Ewropa kompetittiva u 

innovattiva 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

- ir-riċerka u l-innovazzjoni 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

- l-industrija, l-intraprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju 
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tibdil fil-klima 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar 

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- il-kummerċ 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel  

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Intestatura 3: Riforma taż-Żona tal-euro 

għal sostenibbiltà u tkabbir ekonomiku 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u 

l-iżvilupp 

- mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni 

għaż-żona tal-euro 

- il-viċinat - Programm biex jingħata appoġġ 

lill-Istati Membri fi ħruġ negozjat mill-

Euro 

- it-tkabbir  

- l-għajnuna umanitarja  

- il-kummerċ  

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Intestatura 4: Soċjetà koeżiva u pajsaġġ 

rurali b'saħħtu fl-Ewropa 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- is-sigurtà - il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali 

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  

- l-affarijiet marittimi u s-sajd 

- id-difiża  

Intestatura 5: Amministrazzjoni effiċjenti 

għas-servizz taċ-ċittadini Ewropej 

Intestatura 5: L-Ewropa Globali 

- finanzjament tal-persunal tal-UE - l-għajnuna umanitarja 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u 

l-iżvilupp 

 - kontribuzzjoni għall-fondi 

fiduċjarji tal-UE 

 Intestatura 6: Amministrazzjoni 
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Or. en 

 

Emenda  320 

Janusz Lewandowski 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

  

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Intestatura 1: Tkabbir Intelliġenti u 

Inklużiv 

 a. Kompetittività għat-tkabbir u 

għall-impjiegi 

 b. Koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  
taħt ġestjoni diretta  

- ir-riċerka u l-innovazzjoni  

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

 

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar  

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

 

- l-ambjent u l-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali  

- l-affarijiet marittimi u s-sajd  

- strumenti (finanzjarji) orizzontali 

li jsostnu l-investimenti fl-Ewropa 

(strument finanzjarju umbrella possibbli 

fil-livell tal-UE, inkluż il-FEIS) 

 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u solidarjetà 

fl-Ewropa 

Intestatura 2: Tkabbir Sostenibbli: Riżorsi 

Naturali 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-
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tibdil fil-klima 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni



- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;



- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel  

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Intestatura 3: Sigurtà, ċittadinanza u 

difiża 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  

- il-kooperazzjoni internazzjonali u 

l-iżvilupp 

 

- il-viċinat  

- it-tkabbir  

- l-għajnuna umanitarja  

- il-kummerċ  

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Intestatura 4: L-Ewropa Globali 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu:  

- is-sigurtà  

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  

 

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  

 

- id-difiża  

Intestatura 5: Amministrazzjoni effiċjenti 

għas-servizz taċ-ċittadini Ewropej 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

- finanzjament tal-persunal tal-UE  

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

 

Or. en 

 

Emenda  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
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Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha, sostenibbli u diġitali 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 
taħt ġestjoni diretta taħt ġestjoni diretta 

- ir-riċerka u l-innovazzjoni - ir-riċerka u l-innovazzjoni 

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

 - it-trasformazzjoni diġitali tal-

ekonomija u s-soċjetà 

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar - il-proġetti infrastrutturali l-kbar 

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

- it-trasport, l-enerġija 

- l-ambjent u l-adattament għat-tibdil 

fil-klima 

- l-ambjent u l-adattament għat-tibdil 

fil-klima 

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali  

- l-affarijiet marittimi u s-sajd  

- strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti fl-Ewropa (strument 

finanzjarju umbrella possibbli fil-livell tal-

UE, inkluż il-FEIS) 

- strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti fl-Ewropa (strument 

finanzjarju umbrella possibbli fil-livell tal-

UE, inkluż il-FEIS) 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u 

solidarjetà fl-Ewropa 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u 

solidarjetà fl-Ewropa 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza, il-midja 

u l-komunikazzjoni 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel - is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel 

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- is-sostenn għall- - is-sostenn għall-
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amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

 Intestatura 2a (ġdida): Agrikoltura u sajd 

aktar b'saħħithom u sostenibbli 
 Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

 - l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 

 - l-affarijiet marittimi u s-sajd 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-viċinat - il-viċinat 

- it-tkabbir - it-tkabbir 

- l-għajnuna umanitarja - l-għajnuna umanitarja 

- il-kummerċ - il-kummerċ 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- is-sigurtà - is-sigurtà 

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà, inkluża l-protezzjoni ċivili 

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  

- id-difiża - ir-riċerka u l-innovazzjoni tad-

difiża 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

effiċjenti għas-servizz taċ-ċittadini 

Ewropej 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

effiċjenti għas-servizz taċ-ċittadini 

Ewropej 

- finanzjament tal-persunal tal-UE - finanzjament tal-persunal tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

Or. en 

Emenda  322 

Ivana Maletić 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l- 65. Jemmen, għaldaqstant, li l-
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preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

Intestatura 1: Ekonomija aktar b'saħħitha u 

sostenibbli 

Intestatura 1: Ekonomija aktar b'saħħitha u 

kompetittiva 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

taħt ġestjoni diretta taħt ġestjoni diretta 

- ir-riċerka u l-innovazzjoni - ir-riċerka u l-innovazzjoni 
- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju 

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar - il-proġetti infrastrutturali l-kbar 
- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 
- l-ambjent u l-adattament għat-

tibdil fil-klima 
 

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali  
- l-affarijiet marittimi u s-sajd  
- strumenti (finanzjarji) orizzontali 

li jsostnu l-investimenti fl-Ewropa 

(strument finanzjarju umbrella possibbli 

fil-livell tal-UE, inkluż il-FEIS) 

 

  
 Intestatura 2: L-iżvilupp, il-

konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tar-

riżorsi naturali 

 - l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 

 - l-affarijiet marittimi u s-sajd 

 - l-ambjent u l-adattament għat-

tibdil fil-klima 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u solidarjetà 

fl-Ewropa 

Intestatura 3: Aktar koeżjoni u solidarjetà 

fl-Ewropa 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel - is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel 

- l-asil, il-migrazzjoni u l- - l-asil, il-migrazzjoni u l-
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integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Intestatura 4: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

  

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-viċinat - il-viċinat 

- it-tkabbir - it-tkabbir 

- l-għajnuna umanitarja - l-għajnuna umanitarja 

- il-kummerċ - il-kummerċ 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà għal 

kulħadd 

Intestatura 5: Sigurtà, paċi u stabbiltà għal 

kulħadd 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- is-sigurtà - is-sigurtà 

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  

- id-difiża - id-difiża 

Intestatura 5: Amministrazzjoni effiċjenti 

għas-servizz taċ-ċittadini Ewropej 

Intestatura 6: Amministrazzjoni effiċjenti 

għas-servizz taċ-ċittadini Ewropej 

- finanzjament tal-persunal tal-UE - finanzjament tal-persunal tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

Or. en 

Emenda  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 
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kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

taħt ġestjoni diretta taħt ġestjoni diretta 

- ir-riċerka u l-innovazzjoni - ir-riċerka u l-innovazzjoni 

 - it-trasformazzjoni diġitali tas-

soċjetà u l-ekonomija tal-Ewropa 

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar - il-proġetti infrastrutturali l-kbar 

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

- it-trasport, l-enerġija, l-ispazju 

- l-ambjent u l-adattament għat-tibdil 

fil-klima 

- l-ambjent u l-mitigazzjoni u l-

adattament għat-tibdil fil-klima 

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali - l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 

- l-affarijiet marittimi u s-sajd - l-affarijiet marittimi u s-sajd 

  

- strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti fl-Ewropa (strument 

finanzjarju umbrella possibbli fil-livell tal-

UE, inkluż il-FEIS) 

- strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti fl-Ewropa (strument 

finanzjarju umbrella possibbli fil-livell tal-

UE, inkluż il-FEIS) 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u 

solidarjetà fl-Ewropa 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u 

solidarjetà fl-Ewropa 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 investimenti fl-innovazzjoni, fir-

riċerka, fid-diġitalizzazzjoni, fit-

tranżizzjoni industrijali, fl-SMEs, fit-

trasport, fl-adattament u l-mitigazzjoni 

għat-tibdil fil-klima, fl-enerġija u fl-

ambjent 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni

 impjiegi, edukazzjoni, affarijiet 

soċjali u inklużjoni soċjali, bini ta' 

kapaċità 

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u t-

tagħlim tul il-ħajja; 

 - id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-

drittijiet fundamentali 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-
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komunikazzjoni 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel - is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel 

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

 - l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

 - id-drittijiet tal-bniedem, id-

demokrazija u l-istat tad-dritt 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-viċinat - il-viċinat 

- it-tkabbir - it-tkabbir 

- l-għajnuna umanitarja - l-għajnuna umanitarja 

- il-kummerċ - il-kummerċ 

 - l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- is-sigurtà - is-sigurtà 

 - iċ-ċibersigurtà 

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà 

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà 

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni 

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni 

- id-difiża - id-difiża 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

effiċjenti għas-servizz taċ-ċittadini 

Ewropej 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

effiċjenti għas-servizz taċ-ċittadini 

Ewropej 

- finanzjament tal-persunal tal-UE - finanzjament tal-persunal tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

Or. en 



 

PE616.896v01-00 46/151 AM\1144763MT.docx 

MT 

 

Emenda  324 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

taħt ġestjoni diretta taħt ġestjoni diretta 

- ir-riċerka u l-innovazzjoni - ir-riċerka u l-innovazzjoni 

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar - il-proġetti infrastrutturali l-kbar 

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

- l-ambjent u l-adattament għat-tibdil 

fil-klima 

- l-ambjent u l-adattament għat-tibdil 

fil-klima 

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali - l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 

- l-affarijiet marittimi u s-sajd - l-affarijiet marittimi u s-sajd 

- strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti fl-Ewropa (strument 

finanzjarju umbrella possibbli fil-livell tal-

UE, inkluż il-FEIS) 

- strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti fl-Ewropa (strument 

finanzjarju umbrella possibbli fil-livell tal-

UE, inkluż il-FEIS) 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u 

solidarjetà fl-Ewropa 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u 

solidarjetà fl-Ewropa 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima u fl-isfidi demografiċi 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni, it-tnaqqis tal-inugwaljanzi u l-
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ġlieda kontra l-faqar 

  it-tlaqqigħ tal-ħiliet u l-kwalifiki 

mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol

  it-tnaqqis tad-differenzi fil-

prestazzjoni tax-xogħol bejn l-Istati 

Membri u l-pajjiżi kandidati;

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- l-edukazzjoni, b'enfasi speċjali fuq 

il-ħiliet diġitali u intraprenditorjali u t-

tagħlim tul il-ħajja; 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel - is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel 

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-viċinat - il-viċinat 

- it-tkabbir - it-tkabbir 

- l-għajnuna umanitarja - l-għajnuna umanitarja 

- il-kummerċ - il-kummerċ 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- is-sigurtà - is-sigurtà 

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà 

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà 

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni 

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni 

- id-difiża - id-difiża 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

effiċjenti għas-servizz taċ-ċittadini 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

effiċjenti għas-servizz taċ-ċittadini 



 

PE616.896v01-00 48/151 AM\1144763MT.docx 

MT 

Ewropej Ewropej 

- finanzjament tal-persunal tal-UE - finanzjament tal-persunal tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

Or. en 

 

Emenda  325 

Tiemo Wölken 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu, 

f'konformità mal-SDGs u l-objettivi tal-

Ftehim ta' Pariġi, filwaqt li jippromwovu 

ekonomija u dekarbonizzazzjoni 

sostenibbli: 

taħt ġestjoni diretta taħt ġestjoni diretta 

- ir-riċerka u l-innovazzjoni - ir-riċerka u l-innovazzjoni 
- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju 

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar - il-proġetti infrastrutturali l-kbar 
- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 
- l-ambjent u l-adattament għat-tibdil 

fil-klima 

- l-ambjent, inkluż il-finanzjament 

tan-natura sabiex jitwaqqaf it-telfien tal-

bijodiversità u l-adattament għat-tibdil fil-

klima 
- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali - l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 
- l-affarijiet marittimi u s-sajd - l-affarijiet marittimi u s-sajd 
- strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti fl-Ewropa (strument 

finanzjarju umbrella possibbli fil-livell tal-

UE, inkluż il-FEIS) 

- strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti fl-Ewropa (strument 

finanzjarju umbrella possibbli fil-livell tal-

UE, inkluż il-FEIS) 
Intestatura 2: Aktar koeżjoni u 

solidarjetà fl-Ewropa 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u 

solidarjetà fl-Ewropa 
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Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel - is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel 

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 
Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

  

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-viċinat - il-viċinat 

- it-tkabbir - it-tkabbir 

- l-għajnuna umanitarja - l-għajnuna umanitarja 

- il-kummerċ - il-kummerċ 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- is-sigurtà - is-sigurtà 

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  

- id-difiża - id-difiża 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

effiċjenti għas-servizz taċ-ċittadini 

Ewropej 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

effiċjenti għas-servizz taċ-ċittadini 

Ewropej 

- finanzjament tal-persunal tal-UE - finanzjament tal-persunal tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir - finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 
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tal-istituzzjonijiet tal-UE tal-istituzzjonijiet tal-UE 

Or. en 

 

Emenda  326 

Paul Rübig 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 65 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

65. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020; 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Intestatura 1: Ekonomija aktar 

b'saħħitha u sostenibbli 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 
taħt ġestjoni diretta taħt ġestjoni diretta 

- ir-riċerka u l-innovazzjoni - ir-riċerka u l-innovazzjoni 

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

- l-industrija, l-imprenditorija u l-

impriżi żgħar u ta' daqs medju  

- il-proġetti infrastrutturali l-kbar - il-proġetti infrastrutturali l-kbar 

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

- it-trasport, id-diġitalizzazzjoni, l-

enerġija 

- l-ambjent u l-adattament għat-tibdil 

fil-klima 

- l-ambjent u l-adattament għat-tibdil 

fil-klima 

- l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali - l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 

- l-affarijiet marittimi u s-sajd - l-affarijiet marittimi u s-sajd 

- strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti fl-Ewropa (strument 

finanzjarju umbrella possibbli fil-livell tal-

UE, inkluż il-FEIS) 

- strumenti (finanzjarji) orizzontali li 

jsostnu l-investimenti fl-Ewropa (strument 

finanzjarju umbrella possibbli fil-livell tal-

UE, inkluż il-FEIS) 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u 

solidarjetà fl-Ewropa 

Intestatura 2: Aktar koeżjoni u 

solidarjetà fl-Ewropa 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

- il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali (taħt ġestjoni konġunta): 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 investimenti fl-innovazzjoni, fid-

diġitalizzazzjoni, fir-reindustrializzazzjoni, 

fl-SMEs, fit-trasport, fl-adattament għat-

tibdil fil-klima 

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni

 impjiegi, affarijiet soċjali u 

inklużjoni
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- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-

ħajja;

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- il-kultura, iċ-ċittadinanza u l-

komunikazzjoni 

- is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel - is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel 

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- l-asil, il-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġustizzja u l-konsumaturi 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

- is-sostenn għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u l-

koordinament magħhom 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Intestatura 3: Aktar responsabbiltà fid-

dinja 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-kooperazzjoni internazzjonali u l-

iżvilupp 

- il-viċinat - il-viċinat 

- it-tkabbir - it-tkabbir 

- l-għajnuna umanitarja - l-għajnuna umanitarja 

- il-kummerċ - il-kummerċ 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

- kontribuzzjonijiet lill-fondi 

fiduċjarji tal-UE u faċilitajiet għar-

relazzjonijiet esterni 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Intestatura 4: Sigurtà, paċi u stabbiltà 

għal kulħadd 

Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: Inklużi programmi u strumenti li jsostnu: 

- is-sigurtà - is-sigurtà 

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  

- ir-risposta għall-kriżijiet u l-

istabbiltà  

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  

- il-politika estera u ta' sigurtà 

komuni  

- id-difiża - ir-riċerka u l-innovazzjoni tad-

difiża 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

effiċjenti għas-servizz taċ-ċittadini 

Ewropej 

Intestatura 5: Amministrazzjoni 

effiċjenti għas-servizz taċ-ċittadini 

Ewropej 

- finanzjament tal-persunal tal-UE - finanzjament tal-persunal tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

- finanzjament tal-bini u tat-tagħmir 

tal-istituzzjonijiet tal-UE 

Or. en 

 

Emenda  327 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 66a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 66a. Jinsisti fuq il-fatt li l-ftehim ta' 

Pariġi dwar il-Klima jenħtieġ li jkun il-

pern ewlieni tal-QFP ta' wara l-2020; iqis 

għalhekk li l-politiki u l-programmi 

kollha jenħtieġ li jiġu riformati b'mod 

sinifikanti biex isiru kemm jista' jkun 

kompatibbli mas-COP21 sabiex jinkiseb 

tal-inqas 50 % ta' nfiq relatat mal-Klima 

fil-QFP ta' wara l-2020; 

Or. en 

 

Emenda  328 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 66b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 66b. Huwa tal-opinjoni li sabiex 

nipproteġu l-Pjaneta tagħna, nieħdu ħsieb 

il-bnedmin u ninvestu fil-futur tagħna fl-

UE u għad-Dinja, jenħtieġ li n-nefqa 

relatata mal-armi nukleari, mal-gass, 

mat-toroq u mad-difiża tiġi eskluża minn 

kwalunkwe tip ta' appoġġ dirett jew 

indirett mill-baġit tal-UE; 

konsegwentement, jenħtieġ li l-baġit tal-

UE ma jibqax jiffinanzja b'mod dirett jew 

indirett infrastrutturi tal-karburanti fossili 

fl-UE u lil hinn minnha; 

Or. en 

 

Emenda  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Sottotitolu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Ekonomija aktar b'saħħitha u sostenibbli Ekonomija aktar b'saħħitha, aktar ġusta1a u 

sostenibbli 

 __________________ 

 1a Minkejja d-dikjarazzjoni konġunta 

dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-

ġeneri mehmuża mal-QFP 2014-2020, sar 

ftit progress f'dan il-qasam u mill-

QFP 2014-2020 ma rriżultat l-ebda 

strateġija ċara dwar l-ugwaljanza bejn is-

sessi li tistabbilixxi objettivi speċifiċi, miri 

konkreti u allokazzjonijiet. Fil-kuntest ta' 

dan ir-rapport, referenza emblematika li 

tissottolinja l-potenzjal li fih jista' 

jikkontribwixxi l-qafas finanzjarju globali 

tal-Unjoni sabiex tiżdied l-ugwaljanza 

bejn is-sessi u tiġi żgurata integrazzjoni 

tal-perspettiva tal-ġeneric hija ta' 

importanza assoluta. 

Or. en 

 

Emenda  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Sottotitolu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Ekonomija aktar b'saħħitha u sostenibbli Ekonomija aktar b'saħħitha, sostenibbli u 

diġitali 

Or. en 

 

Emenda  331 

Ivana Maletić 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Sottotitolu 16 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Ekonomija aktar b'saħħitha u sostenibbli Ekonomija aktar b'saħħitha u kompetittiva 

Or. en 

 

Emenda  332 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Sottotitolu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Ekonomija aktar b'saħħitha u sostenibbli Il-ħarsien tal-Pjaneta 

Or. en 

 

Emenda  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 67 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

67. Jenfasizza l-importanza li jkunu 

kkompletati ż-żona Ewropea tar-riċerka, l-

unjoni tal-enerġija u s-suq uniku diġitali 

bħala elementi fundamentali tas-suq uniku 

Ewropew; 

67. Jenfasizza l-importanza li jkunu 

kkompletati ż-żona Ewropea tar-riċerka, l-

unjoni tal-enerġija, iż-Żona Unika 

Ewropea tat-Trasport u s-suq uniku 

diġitali bħala elementi fundamentali tas-

suq uniku Ewropew u jtenni l-ħtieġa għal 

finanzjament xieraq tal-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa bħala għodda 

strateġika sabiex jiġi appoġġjat l-ilħuq ta' 

dawn l-objettivi; 

Or. en 
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Emenda  334 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 67 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

67. Jenfasizza l-importanza li jkunu 

kkompletati ż-żona Ewropea tar-riċerka, l-

unjoni tal-enerġija u s-suq uniku diġitali 
bħala elementi fundamentali tas-suq uniku 

Ewropew; 

67. Jenfasizza l-importanza li jkunu 

kkompletati l-Unjoni tal-enerġija 

b'politika dwar it-tibdil fil-klima li tħares 

'il quddiem, is-suq uniku diġitali u ż-żona 

Ewropea tar-riċerka bħala elementi 

fundamentali tas-suq uniku Ewropew; 

Or. it 

 

Emenda  335 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 67 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

67. Jenfasizza l-importanza li jkunu 

kkompletati ż-żona Ewropea tar-riċerka, l-

unjoni tal-enerġija u s-suq uniku diġitali 

bħala elementi fundamentali tas-suq uniku 

Ewropew; 

67. Jenfasizza1a l-importanza li jkunu 

kkompletati ż-żona Ewropea tar-riċerka, l-

unjoni tal-enerġija u s-suq uniku diġitali 

bħala elementi fundamentali tas-suq uniku 

Ewropew; 

 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur"  

Or. en 

 

Emenda  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 67a (ġdid) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 67a. Jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar 

koerenza bejn il-politiki ta' finanzjament 

tal-UE u l-impenn tagħha fil-Ftehim ta' 

Pariġi li jirrikjedi li l-flussi finanzjarji 

kollha jkunu allinjati mal-objettiv fit-tul 

maqbul rigward il-klima; f'dan il-kuntest 

jenfasizza l-potenzjal tal-QFP li jistimula 

t-tranżizzjoni rapida lejn ekonomija 

Ewropea b'żero emissjonijiet tal-karbonju 

sal-2050; jitlob li s-sostenn għall-

karburanti fossili ma jibqax ammissibbli 

sa mill-2020, li tal-inqas jiġi allokat total 

ta' nofs il-fondi tal-QFP għan-nefqa fuq 

il-klima u li jiġi propost strument ġdid 

biex iħaffef it-tranżizzjoni tal-enerġija 

billi jiġu appoġġjati l-awtoritajiet lokali, 

il-kooperattivi tal-enerġija, il-konsumaturi 

attivi fl-enerġija u l-kumpaniji; 

Or. it 

 

Emenda  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 68 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

68. 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 u l-impjiegi; 

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

importanza tar-riċerka u tal-innovazzjoni 

fil-ħolqien ta' ekonomija bbażata fuq l-

għarfien, sostenibbli 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; 

68. 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 sostenibbli, il-kompetittività u 

l-impjiegi; jisħaq, f'dan il-kuntest, fuq il-

fatt li l-importanza tar-riċerka u tal-

innovazzjoni fil-ħolqien ta' ekonomija 

bbażata fuq l-għarfien, sostenibbli 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, b'mod partikolari għal 
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kwistjonijiet ewlenin bħall-effiċjenza fir-

riżorsi, il-kapital naturali u s-servizzi tal-

ekosistema, l-impjiegi u l-finanzjament 

ekoloġiċi; 

Or. en 

 

Emenda  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 68 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

68. 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 u l-impjiegi; 

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

importanza tar-riċerka u tal-innovazzjoni 

fil-ħolqien ta' ekonomija bbażata fuq l-

għarfien, sostenibbli 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; 

68. Jemmen1a li2a l-QFP li jmiss 

għandu jipprevedi aktar konċentrazzjoni 

tar-riżorsi baġitarji f'oqsma li juru valur 

miżjud Ewropew ċar, li jagħmlu l-

ekonomija Ewropea aktar b'saħħitha u 

aktar reżiljenti billi jippromwovu l-

kompetittività, is-sostenibbiltà u s-

solidarjetà fit-tul; jisħaq, f'dan il-kuntest, 

fuq il-fatt li l-importanza tar-riċerka u tal-

innovazzjoni fil-ħolqien ta' ekonomija 

bbażata fuq l-għarfien, sostenibbli 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; 

 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur" 

 2a Emenda ssuġġerita minn NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Emenda  339 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 68 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

68. 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 u l-impjiegi; 

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

importanza tar-riċerka u tal-innovazzjoni 

fil-ħolqien ta' ekonomija bbażata fuq l-

għarfien, sostenibbli 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; 

68. Jemmen li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi aktar konċentrazzjoni tar-riżorsi 

baġitarji f'oqsma li juru valur miżjud 

Ewropew ċar u jistimulaw l-iżvilupp 

ekonomiku u l-inklużjoni soċjali, il-

kompetittività u l-impjiegi; 

Or. en 

 

Emenda  340 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 68 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

68. 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 u l-impjiegi; 

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

importanza tar-riċerka u tal-innovazzjoni 

fil-ħolqien ta' ekonomija bbażata fuq l-

għarfien, sostenibbli 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; 

68. Jemmen li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi aktar konċentrazzjoni tar-riżorsi 

baġitarji f'oqsma li juru valur miżjud 

Ewropew ċar, jikkontribwixxu biex 

jintlaħqu l-għanijiet tal-klima u tal-

enerġija, jistimulaw il-prosperità, il-

kompetittività u l-impjiegi; 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-
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ambitu tal-QFP attwali; 

Or. it 

 

Emenda  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 68 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

68. 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 u l-impjiegi; 

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

importanza tar-riċerka u tal-innovazzjoni 

fil-ħolqien ta' ekonomija bbażata fuq l-

għarfien, sostenibbli 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; 

68. Jemmen li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi aktar konċentrazzjoni tar-riżorsi 

baġitarji f'oqsma li juru valur miżjud 

Ewropew ċar u kemm jista' jkun 

jistimulaw tkabbir ekonomiku ġust, il-

kompetittività u l-impjiegi fost 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 

bbażata fuq l-għarfien, sostenibbli 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 

 

Emenda  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 68 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

68. 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 u l-impjiegi; 

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

68. 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 u l-impjiegi 

sabiex jiġu promossi żvilupp sostenibbli u 
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importanza tar-riċerka u tal-innovazzjoni 

fil-ħolqien ta' ekonomija bbażata fuq l-

għarfien, sostenibbli 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; 

impjiegi diċenti; jisħaq, f'dan il-kuntest, 

fuq il-fatt li l-importanza tar-riċerka u tal-

innovazzjoni fil-ħolqien ta' ekonomija 

bbażata fuq l-għarfien, sostenibbli 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 

 

Emenda  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 68 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

68. 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 u l-impjiegi; 

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

importanza tar-riċerka u tal-innovazzjoni 

fil-ħolqien ta' ekonomija bbażata fuq l-

għarfien, sostenibbli 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; 

68. Jemmen li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi aktar konċentrazzjoni tar-riżorsi 

baġitarji f'oqsma li juru valur miżjud ċar 

sabiex l-ekonomija Ewropea ssir aktar 

ġusta billi jiġu promossi s-solidarjetà u s-

sostenibbiltà; jisħaq, f'dan il-kuntest, fuq 

il-fatt li l-importanza tar-riċerka u tal-

innovazzjoni fil-ħolqien ta' ekonomija 

bbażata fuq l-għarfien, sostenibbli 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. fr 

 

Emenda  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 68 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

68. 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 u l-impjiegi; 

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

importanza tar-riċerka u tal-innovazzjoni 

fil-ħolqien ta' ekonomija bbażata fuq l-

għarfien, sostenibbli 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; 

68. Il-QFP li jmiss għandu jipprevedi 

aktar konċentrazzjoni tar-riżorsi baġitarji 

f'oqsma li juru valur miżjud Ewropew ċar u 

jistimulaw it-tkabbir ekoloġiku ekonomiku 

u sostenibbli konverġenti, l-impjiegi ta' 

kwalità u fit-tul; jisħaq, f'dan il-kuntest, 

fuq il-fatt li l-importanza tar-riċerka u tal-

innovazzjoni fil-ħolqien ta' ekonomija 

bbażata fuq l-għarfien, sostenibbli 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 

 

Emenda  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 120 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika u 

industrijali tal-Ewropa, biex twieġeb għall-

isfidi tas-soċjetà u biex tikkontribwixxi 

ħalli jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE; 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 160 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika u 

industrijali tal-Ewropa, biex twieġeb għall-

isfidi tas-soċjetà u biex tikkontribwixxi 

ħalli jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE; 

Or. sv 

 

Emenda  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 120 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika u 

industrijali tal-Ewropa, biex twieġeb għall-

isfidi tas-soċjetà u biex tikkontribwixxi 

ħalli jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE; 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

tal-inqas għandha tirdoppja; iqis li dan il-

livell huwa xieraq biex jiggarantixxi l-

kompetittività globali u r-rwol ta' tmexxija 

xjentifika u industrijali tal-Ewropa, biex 

twieġeb għall-isfidi tas-soċjetà u biex 

tikkontribwixxi ħalli jintlaħqu l-objettivi 

klimatiċi tal-UE; 

Or. de 

 

Emenda  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 120 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika u 

industrijali tal-Ewropa, biex twieġeb għall-

isfidi tas-soċjetà u biex tikkontribwixxi 

ħalli jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE; 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 120 biljun u li ma għandhiex 

titnaqqas waqt l-implimentazzjoni tiegħu; 

iqis li dan il-livell huwa xieraq biex 

jiggarantixxi l-kompetittività globali u r-

rwol ta' tmexxija xjentifika u industrijali 

tal-Ewropa, biex twieġeb għall-isfidi tas-

soċjetà u biex tikkontribwixxi ħalli 

jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE; f'dan 

il-kuntest itenni l-bżonn li jitkomplew l-

għotjiet għall-finanzjament b'mod 

partikolari għar-riċerka li ssir fuq livell 

akkademiku, kollaborattiv u bażiku; 

Or. it 
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Emenda  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 120 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika u 

industrijali tal-Ewropa, biex twieġeb għall-

isfidi tas-soċjetà u biex tikkontribwixxi 

ħalli jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE; 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 120 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika u 

industrijali tal-Ewropa, biex twieġeb għall-

isfidi tas-soċjetà u biex tikkontribwixxi 

ħalli jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE u 

l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  349 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 120 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika u 

industrijali tal-Ewropa, biex twieġeb għall-

isfidi tas-soċjetà u biex tikkontribwixxi 

ħalli jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE; 

69. Jitlob1a, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għall-

programm Orizzjont 2030 fil-QFP li jmiss, 

li għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 105 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika u 

industrijali tal-Ewropa, biex twieġeb għall-

isfidi tas-soċjetà u biex tikkontribwixxi 

ħalli jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE; 

 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur" 

Or. en 
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Emenda  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 120 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika u 

industrijali tal-Ewropa, biex twieġeb għall-

isfidi tas-soċjetà u biex tikkontribwixxi 

ħalli jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE; 

69. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 120 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika, 

teknoloġika u industrijali tal-Ewropa, biex 

twieġeb għall-isfidi tas-soċjetà u biex 

tikkontribwixxi ħalli jintlaħqu l-objettivi 

klimatiċi tal-UE; 

Or. en 

 

Emenda  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 69a. Jinnota li l-QFP li jmiss irid 

jappoġġja lill-UE u lill-Istati Membri 

tagħha fl-ilħuq tal-għanijiet tagħhom 

dwar il-klima kif stipulat fil-Ftehim ta' 

Pariġi; jenfasizza li l-fondi tal-UE 

jenħtieġ li jappoġġjaw it-tranżizzjoni tal-

enerġija rinnovabbli għal sorsi 

b'emissjonijiet baxxi; jenfasizza l-

importanza li jiġi żgurat il-finanzjament 

tal-bijodiversità, permezz ta' programmi 

bħall-programm LIFE u li tiġi żgurata t-

tkomplija tiegħu fil-QFP li jmiss; 

Or. en 
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Emenda  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 69a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 69a. Jiġi pprovdut qafas regolatorju, 

mhux regolatorju u finanzjament sabiex 

il-kompetittività u t-tkabbir tas-suq 

Ewropew tat-teknoloġiji mediċi u diġitali 

tas-saħħa jiġu utilizzati bis-sħiħ billi tiġi 

appoġġjata l-industrija (kumpaniji kbar u 

żgħar), biex tikkompeti fil-livell 

internazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' impriżi 

konġunti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni; jenfasizza li ż-żieda fir-

riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; japprezza l-isforzi li għamlet 

il-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' strumenti 

differenti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni; jenfasizza li ż-żieda fir-

riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; japprezza l-isforzi li għamlet 

il-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; jinnota l-

iżbilanċi ġeografiċi kbar fl-użu ta' fondi 

mill-Programm Qafas; jitlob li jinstabu 

soluzzjonijiet baġitarji komprensivi sabiex 

jiġi żgurat li l-Istati Membri u r-reġjuni 

kollha tal-UE jinvolvu ruħhom fir-
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riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' impriżi 

konġunti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni; jenfasizza li ż-żieda fir-

riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; japprezza l-isforzi li għamlet 

il-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' impriżi 

konġunti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni; jenfasizza li ż-żieda fir-

riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; japprezza l-isforzi li għamlet 

il-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss sabiex jingħata 

aċċess aħjar u kundizzjonijiet ekwivalenti 

ta' kompetizzjoni għall-applikanti mill-

Istati Membri kollha permezz ta' sistema 

ġdid għall-evalwazzjoni tal-

applikazzjonijiet abbażi ta' proposta ta' 

valur miżjud u r-riżultati possibbli; 

Or. en 

 

Emenda  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' impriżi 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' impriżi 
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konġunti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni; jenfasizza li ż-żieda fir-

riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; japprezza l-isforzi li għamlet 

il-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; 

konġunti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni; jenfasizza li ż-żieda fir-

riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; japprezza l-isforzi li għamlet 

il-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; flimkien ma' 

sforzi sabiex jiġu introdotti mekkaniżmi li 

jiżguraw parteċipazzjoni bbilanċjata ta' 

partijiet ikkonċernati mill-Istati Membri 

kollha; 

Or. en 

 

Emenda  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' impriżi 

konġunti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni; jenfasizza li ż-żieda fir-

riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; japprezza l-isforzi li għamlet 

il-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' impriżi 

konġunti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni u b'hekk l-Ewropa ssir il-

promotur tar-riċerka, id-dimostrazzjoni u 

l-iskjerament ewlenin; jenfasizza li ż-żieda 

fir-riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament u mekkaniżmi ta' kontroll 

effettivi; japprezza l-isforzi li għamlet il-

Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; 

Or. en 
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Emenda  357 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' impriżi 

konġunti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni; jenfasizza li ż-żieda fir-

riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; japprezza l-isforzi li għamlet 

il-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni u appoġġ għall-

investimenti f'teknoloġiji kruċjali, 

speċjalment dawk tat-taħriġ biex tkun 

eliminata d-diskrepanza fl-investiment fil-

qasam tal-innovazzjoni; jenfasizza li ż-

żieda fir-riżorsi trid tkun akkumpanjata 

minn appoġġ adegwat u mis-

simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; jistieden lill-Kummissjoni 

żżid l-isforzi f'dan ir-rigward u jinsisti biex 

dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; 

Or. it 

 

Emenda  358 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

70. Jitlob, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' impriżi 

konġunti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni; jenfasizza li ż-żieda fir-

riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; japprezza l-isforzi li għamlet 

il-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; 

70. Jitlob1a, barra minn hekk, enfasi 

akbar fuq l-implimentazzjoni tar-riċerka u 

tal-innovazzjoni permezz ta' impriżi 

konġunti u appoġġ għall-investimenti 

f'teknoloġiji kruċjali biex tkun eliminata d-

diskrepanza fl-investiment fil-qasam tal-

innovazzjoni; jenfasizza li ż-żieda fir-

riżorsi trid tkun akkumpanjata minn 

semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 

finanzjament; japprezza l-isforzi li għamlet 

il-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jinsisti 

biex dawn ikomplu fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; 
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 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur" 

Or. en 

 

Emenda  359 

Jens Geier 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 70a. Jilqa' l-proposta riċenti tal-

Kummissjoni sabiex jiġi żgurat il-

finanzjament tal-Fond ta' Riċerka għall-

Faħam u l-Azzar għas-snin li ġejjin; 

jenfasizza l-importanza ta' dan il-fond 

sabiex tiġi ffinanzjata r-riċerka f'dan is-

settur tal-industrija; jemmen, għalhekk, li 

hija meħtieġa soluzzjoni fit-tul li tiżgura l-

finanzjament wara l-2020 u li tinkorpora 

wkoll il-fond fil-baġit tal-Unjoni sabiex il-

Parlament ikun jista' jaqdi r-rwol tiegħu 

bħala awtorità għall-kontroll tal-baġit;  

Or. en 

 

Emenda  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 70a. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li 

jiġi żgurat bilanċ ġeografiku fl-użu tal-

finanzjament tal-UE għar-riċerka u l-

innovazzjoni billi jiġu introdotti pakketti 

nazzjonali jew kriterji addizzjonali għall-

għażla tal-proġetti li jiżguraw 

distribuzzjoni ġusta tal-appoġġ fost l-Istati 
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Membri; 

Or. pl 

 

Emenda  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 70a. Jiżgura koerenza bejn l-aġenda 

industrijali u diġitali tal-UE peress li l-

industrija 4.0, l-"internet industrijali", 

hija essenzjali sabiex jerġa' jitnieda l-

investiment industrijali u huwa 

ugwalment xieraq li tinħoloq sitwazzjoni li 

minnha jirbaħ kulħadd b'objettivi tal-

politika ambjentali; 

Or. en 

 

Emenda  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 70a. Jinsisti fuq l-impenn tal-Unjoni 

għall-paċi u jistieden lill-Istati Membri 

jilħqu qbil dwar projbizzjoni fuq l-użu tal-

baġit tal-UE sabiex jiġi ffinanzjat jew 

iggarantit kwalunkwe proġett doppju ta' 

żvilupp teknoloġiku b'applikabbiltà 

militari; 

Or. en 
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Emenda  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 70b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 70b. Jenfasizza l-ħtieġa li l-istrumenti 

finanzjarji R&Ż jiġu ffukati fuq kura 

konnessa sabiex il-kura tiġi 

industrijalizzata permezz ta' standards u 

prattiki bbażati fuq l-evidenza, filwaqt li 

jippermettu kura b'mediċina preċiża u 

kura personalizzata, u teknoloġiji sabiex 

jiġu appoġġjati dijanjożi, prevenzjonijiet, 

immudellar bijomediku u ottimizzazzjoni 

tal-kura definittivi; 

Or. en 

 

Emenda  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 71 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

71. Jisħaq fuq il-fatt li l-SMEs huma 

xpruni ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, tal-

innovazzjoni u tal-impjiegi, u jirrikonoxxi 

r-rwol importanti tagħhom biex jiġi żgurat 

l-irkupru u tingħata spinta lill-ekonomija 

sostenibbli tal-UE; ifakkar li hemm aktar 

minn 20 miljun SME fl-UE u li dawn 

jammontaw għal 99 % tal-impriżi kollha; 

iqis li t-titjib tal-aċċess għall-finanzjamenti 

għall-SMEs għandu jkompli jibqa' objettiv 

politiku importanti għall-QFP li jmiss u 

jitlob għalhekk li jirdoppja l-pakkett 

finanzjarju tal-programm COSME biex 

jikkorrispondi għall-bżonnijiet reali tal-

ekonomija tal-UE u għad-domanda 

sinifikanti għal parteċipazzjoni; 

71. Jisħaq fuq il-fatt li l-SMEs huma 

xpruni ewlenin tat-tkabbir sostenibbli, tal-

innovazzjoni u tal-impjiegi, u jirrikonoxxi 

r-rwol importanti tagħhom biex jiġi żgurat 

l-irkupru u tingħata spinta lill-ekonomija 

sostenibbli tal-UE; ifakkar li hemm aktar 

minn 20 miljun SME fl-UE u li dawn 

jammontaw għal 99 % tal-impriżi kollha; 

iqis li t-titjib u s-simplifikazzjoni tal-aċċess 

għall-finanzjamenti għall-SMEs, 

b'attenzjoni partikolari għall-

mikrointrapriżi, għandu jkompli jibqa' 

objettiv politiku importanti għall-QFP li 

jmiss u jitlob għalhekk li tal-inqas 

jirdoppja l-pakkett finanzjarju tal-

programm COSME biex jikkorrispondi 

għall-bżonnijiet reali tal-ekonomija tal-UE 

u għad-domanda sinifikanti għal 
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parteċipazzjoni; 

Or. it 

 

Emenda  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 71 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

71. Jisħaq fuq il-fatt li l-SMEs huma 

xpruni ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, tal-

innovazzjoni u tal-impjiegi, u jirrikonoxxi 

r-rwol importanti tagħhom biex jiġi żgurat 

l-irkupru u tingħata spinta lill-ekonomija 

sostenibbli tal-UE; ifakkar li hemm aktar 

minn 20 miljun SME fl-UE u li dawn 

jammontaw għal 99 % tal-impriżi kollha; 

iqis li t-titjib tal-aċċess għall-finanzjamenti 

għall-SMEs għandu jkompli jibqa' objettiv 

politiku importanti għall-QFP li jmiss u 

jitlob għalhekk li jirdoppja l-pakkett 

finanzjarju tal-programm COSME biex 

jikkorrispondi għall-bżonnijiet reali tal-

ekonomija tal-UE u għad-domanda 

sinifikanti għal parteċipazzjoni; 

71. Jisħaq fuq il-fatt li l-SMEs u l-

mikrointrapriżi, inklużi l-intrapriżi tal-

ekonomija soċjali, huma xpruni ewlenin 

tat-tkabbir ekonomiku, tal-innovazzjoni u 

tal-impjiegi, u jirrikonoxxi r-rwol 

importanti tagħhom biex jiġi żgurat l-

irkupru u tingħata spinta lill-ekonomija 

sostenibbli tal-UE; ifakkar li hemm aktar 

minn 20 miljun SME fl-UE u li dawn 

jammontaw għal 99 % tal-impriżi kollha; 

iqis li t-titjib tal-aċċess għall-finanzjamenti 

għall-SMEs għandu jkompli jibqa' objettiv 

politiku importanti għall-QFP li jmiss u 

jitlob għalhekk li jirdoppja l-pakkett 

finanzjarju tal-programm COSME biex 

jikkorrispondi għall-bżonnijiet reali tal-

ekonomija tal-UE u għad-domanda 

sinifikanti għal parteċipazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  366 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 71 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

71. Jisħaq fuq il-fatt li l-SMEs huma 

xpruni ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, tal-

innovazzjoni u tal-impjiegi, u jirrikonoxxi 

71. Jisħaq1a fuq il-fatt li l-SMEs, 

inklużi l-kooperattivi, huma xpruni 

ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, tal-
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r-rwol importanti tagħhom biex jiġi żgurat 

l-irkupru u tingħata spinta lill-ekonomija 

sostenibbli tal-UE; ifakkar li hemm aktar 

minn 20 miljun SME fl-UE u li dawn 

jammontaw għal 99 % tal-impriżi kollha; 

iqis li t-titjib tal-aċċess għall-finanzjamenti 

għall-SMEs għandu jkompli jibqa' objettiv 

politiku importanti għall-QFP li jmiss u 

jitlob għalhekk li jirdoppja l-pakkett 

finanzjarju tal-programm COSME biex 

jikkorrispondi għall-bżonnijiet reali tal-

ekonomija tal-UE u għad-domanda 

sinifikanti għal parteċipazzjoni; 

innovazzjoni u tal-impjiegi, u jirrikonoxxi 

r-rwol importanti tagħhom biex jiġi żgurat 

l-irkupru u tingħata spinta lill-ekonomija 

sostenibbli tal-UE; ifakkar li hemm aktar 

minn 20 miljun SME fl-UE u li dawn 

jammontaw għal 99 % tal-impriżi kollha; 

iqis li t-titjib tal-aċċess għall-finanzjamenti 

għall-SMEs għandu jkompli jibqa' objettiv 

politiku importanti għall-QFP li jmiss u 

jitlob għalhekk li jirdoppja l-pakkett 

finanzjarju tal-programm COSME biex 

jikkorrispondi għall-bżonnijiet reali tal-

ekonomija tal-UE u għad-domanda 

sinifikanti għal parteċipazzjoni; 

 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur" 

Or. en 

 

Emenda  367 

Inese Vaidere 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 71 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

71. Jisħaq fuq il-fatt li l-SMEs huma 

xpruni ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, tal-

innovazzjoni u tal-impjiegi, u jirrikonoxxi 

r-rwol importanti tagħhom biex jiġi żgurat 

l-irkupru u tingħata spinta lill-ekonomija 

sostenibbli tal-UE; ifakkar li hemm aktar 

minn 20 miljun SME fl-UE u li dawn 

jammontaw għal 99 % tal-impriżi kollha; 

iqis li t-titjib tal-aċċess għall-finanzjamenti 

għall-SMEs għandu jkompli jibqa' objettiv 

politiku importanti għall-QFP li jmiss u 

jitlob għalhekk li jirdoppja l-pakkett 

finanzjarju tal-programm COSME biex 

jikkorrispondi għall-bżonnijiet reali tal-

ekonomija tal-UE u għad-domanda 

sinifikanti għal parteċipazzjoni; 

71. Jisħaq fuq il-fatt li l-SMEs huma 

xpruni ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, tal-

innovazzjoni u tal-impjiegi, u jirrikonoxxi 

r-rwol importanti tagħhom biex jiġi żgurat 

l-irkupru u tingħata spinta lill-ekonomija 

sostenibbli tal-UE; ifakkar li hemm aktar 

minn 20 miljun SME fl-UE u li dawn 

jammontaw għal 99 % tal-impriżi kollha; 

iqis li t-titjib tal-aċċess għall-finanzjamenti 

għall-SMEs, fost l-Istati Membri kollha, 

għandu jkompli jibqa' objettiv politiku 

importanti għall-QFP li jmiss u jitlob 

għalhekk li jirdoppja l-pakkett finanzjarju 

tal-programm COSME biex jikkorrispondi 

għall-bżonnijiet reali tal-ekonomija tal-UE 

u għad-domanda sinifikanti għal 

parteċipazzjoni; 
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Or. en 

 

Emenda  368 

José Manuel Fernandes 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 71 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

71. Jisħaq fuq il-fatt li l-SMEs huma 

xpruni ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, tal-

innovazzjoni u tal-impjiegi, u jirrikonoxxi 

r-rwol importanti tagħhom biex jiġi żgurat 

l-irkupru u tingħata spinta lill-ekonomija 

sostenibbli tal-UE; ifakkar li hemm aktar 

minn 20 miljun SME fl-UE u li dawn 

jammontaw għal 99 % tal-impriżi kollha; 

iqis li t-titjib tal-aċċess għall-finanzjamenti 

għall-SMEs għandu jkompli jibqa' objettiv 

politiku importanti għall-QFP li jmiss u 

jitlob għalhekk li jirdoppja l-pakkett 

finanzjarju tal-programm COSME biex 

jikkorrispondi għall-bżonnijiet reali tal-

ekonomija tal-UE u għad-domanda 

sinifikanti għal parteċipazzjoni; 

71. Jisħaq fuq il-fatt li l-SMEs huma 

xpruni ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, tal-

innovazzjoni u tal-impjiegi, u jirrikonoxxi 

r-rwol importanti tagħhom biex jiġi żgurat 

l-irkupru u tingħata spinta lill-ekonomija 

sostenibbli tal-UE; ifakkar li hemm aktar 

minn 20 miljun SME fl-UE u li dawn 

jammontaw għal 99 % tal-impriżi kollha; 

iqis li t-titjib tal-aċċess għall-finanzjamenti 

għall-SMEs għandu jkompli jibqa' objettiv 

politiku importanti għall-QFP li jmiss; 

Or. en 

 

Emenda  369 

José Manuel Fernandes 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 71a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 71a. Jilqa' s-suċċess tal-programm tal-

UE ddedikat għall-kompetittività tal-

intrapriżi u tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju (COSME) taħt il-QFP attwali; 

jinnota li l-Parlament iġġieled 

kontinwament għal żieda ulterjuri tal-

allokazzjoni allokata għal dan il-

programm fil-kuntest tal-proċedura 
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baġitarja annwali; jinnota bi pjaċir il-

livell għoli ta' implimentazzjoni ta' dan il-

programm filwaqt li jindika l-kapaċità 

tiegħu li jassorbi saħansitra aktar; jitlob, 

għalhekk, li l-pakkett finanzjarju tal-

programm COSME jiġi rduppjat sabiex 

jikkorrispondi għall-ħtiġijiet attwali tal-

ekonomija tal-UE u għad-domanda 

sinifikanti għal parteċipazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-

setturi ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; jilqa' 

għaldaqstant b'mod pożittiv il-fatt li l-

Kummissjoni biħsiebha tippreżenta 

proposta leġiżlattiva biex tkompli ttejjeb 

din l-iskema ta' investiment fl-ambitu tal-

QFP il-ġdid; jisħaq fuq il-fatt li 

kwalunkwe proposta leġiżlattiva għandha 

tissejjes fuq il-konklużjonijiet ta' analiżi 

tal-Kummissjoni u ta' evalwazzjoni 

indipendenti; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  371 

Bernd Kölmel 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-

setturi ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; jilqa' 

għaldaqstant b'mod pożittiv il-fatt li l-

Kummissjoni biħsiebha tippreżenta 

proposta leġiżlattiva biex tkompli ttejjeb 

din l-iskema ta' investiment fl-ambitu tal-

QFP il-ġdid; jisħaq fuq il-fatt li 

kwalunkwe proposta leġiżlattiva għandha 

tissejjes fuq il-konklużjonijiet ta' analiżi 

tal-Kummissjoni u ta' evalwazzjoni 

indipendenti; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  372 

Tamás Deutsch 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-setturi 

ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; jilqa' għaldaqstant 

b'mod pożittiv il-fatt li l-Kummissjoni 

biħsiebha tippreżenta proposta leġiżlattiva 

biex tkompli ttejjeb din l-iskema ta' 

investiment fl-ambitu tal-QFP il-ġdid; 

jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe proposta 

leġiżlattiva għandha tissejjes fuq il-

konklużjonijiet ta' analiżi tal-Kummissjoni 

u ta' evalwazzjoni indipendenti; 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-setturi 

ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; jilqa' għaldaqstant 

b'mod pożittiv il-fatt li l-Kummissjoni 

biħsiebha tippreżenta proposta leġiżlattiva 

biex tkompli ttejjeb din l-iskema ta' 

investiment fl-ambitu tal-QFP il-ġdid; 

jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe proposta 

leġiżlattiva għandha tissejjes fuq il-

konklużjonijiet ta' analiżi tal-Kummissjoni 

u ta' evalwazzjoni indipendenti; jenfasizza 
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li kwalunkwe proposta leġiżlattiva 

jenħtieġ li ttejjeb b'mod sinifikanti l-

kopertura ġeografika tal-FEIS; ifakkar li 

l-FEIS jenħtieġ li jibqa' għodda 

addizzjonali biex tingħata spinta lill-

investimenti peress li l-politika ta' 

koeżjoni jenħtieġ li tibqa' l-politika ta' 

investiment tal-Unjoni Ewropea; 

Or. en 

 

Emenda  373 

Inese Vaidere 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-setturi 

ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; jilqa' għaldaqstant 

b'mod pożittiv il-fatt li l-Kummissjoni 

biħsiebha tippreżenta proposta leġiżlattiva 

biex tkompli ttejjeb din l-iskema ta' 

investiment fl-ambitu tal-QFP il-ġdid; 

jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe proposta 

leġiżlattiva għandha tissejjes fuq il-

konklużjonijiet ta' analiżi tal-Kummissjoni 

u ta' evalwazzjoni indipendenti; 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-setturi 

ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; madankollu, din l-

ispinta fl-ekonomija kienet primarjament 

selettiva għall-15-il Stat Membru tal-UE, 

u b'hekk irid jiġi żgurat aċċess ugwali 

għall-opportunitajiet ta' investiment fost l-

Istati Membri kollha; jilqa' għaldaqstant 

b'mod pożittiv il-fatt li l-Kummissjoni 

biħsiebha tippreżenta proposta leġiżlattiva 

biex tkompli ttejjeb din l-iskema ta' 

investiment fl-ambitu tal-QFP il-ġdid; 

jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe proposta 

leġiżlattiva għandha tissejjes fuq il-

konklużjonijiet ta' analiżi tal-Kummissjoni 

u ta' evalwazzjoni indipendenti; 

Or. en 

 

Emenda  374 

Jordi Solé 
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f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-setturi 

ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; jilqa' għaldaqstant 

b'mod pożittiv il-fatt li l-Kummissjoni 

biħsiebha tippreżenta proposta leġiżlattiva 

biex tkompli ttejjeb din l-iskema ta' 

investiment fl-ambitu tal-QFP il-ġdid; 

jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe proposta 

leġiżlattiva għandha tissejjes fuq il-

konklużjonijiet ta' analiżi tal-Kummissjoni 

u ta' evalwazzjoni indipendenti; 

72. Itenni1a l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-setturi 

ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; jilqa' għaldaqstant 

b'mod pożittiv il-fatt li l-Kummissjoni 

biħsiebha tippreżenta proposta leġiżlattiva 

biex tkompli ttejjeb din l-iskema ta' 

investiment fl-ambitu tal-QFP il-ġdid; 

jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe proposta 

leġiżlattiva għandha tissejjes fuq il-

konklużjonijiet ta' analiżi tal-Kummissjoni 

u ta' evalwazzjoni indipendenti u li l-infiq 

kollu li jmur kontra l-impenji domestiċi u 

internazzjonali tal-UE jenħtieġ li jiġi 

eskluż mill-eliġibbiltà; 

 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur" 

Or. en 

 

Emenda  375 

Alfred Sant 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-setturi 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-setturi 
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ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; jilqa' għaldaqstant 

b'mod pożittiv il-fatt li l-Kummissjoni 

biħsiebha tippreżenta proposta leġiżlattiva 

biex tkompli ttejjeb din l-iskema ta' 

investiment fl-ambitu tal-QFP il-ġdid; 

jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe proposta 

leġiżlattiva għandha tissejjes fuq il-

konklużjonijiet ta' analiżi tal-Kummissjoni 

u ta' evalwazzjoni indipendenti; 

ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi u li jista' jsir aktar 

sabiex il-benefiċċji tiegħu jinħassu fir-

reġjuni kollha tal-UE; jilqa' għaldaqstant 

b'mod pożittiv il-fatt li l-Kummissjoni 

biħsiebha tippreżenta proposta leġiżlattiva 

biex tkompli ttejjeb din l-iskema ta' 

investiment fl-ambitu tal-QFP il-ġdid; 

jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe proposta 

leġiżlattiva għandha tissejjes fuq il-

konklużjonijiet ta' analiżi tal-Kummissjoni 

u ta' evalwazzjoni indipendenti; 

Or. en 

 

Emenda  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-

setturi ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; jilqa' 

għaldaqstant b'mod pożittiv il-fatt li l-

Kummissjoni biħsiebha tippreżenta 

proposta leġiżlattiva biex tkompli ttejjeb 

din l-iskema ta' investiment fl-ambitu tal-

QFP il-ġdid; jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe 

proposta leġiżlattiva għandha tissejjes fuq 

il-konklużjonijiet ta' analiżi tal-

Kummissjoni u ta' evalwazzjoni 

indipendenti; 

72. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-FEIS, li jimmira li 

jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jistieden, 

għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex 

tegħleb in-nuqqasijiet tal-

implimentazzjoni tal-FESI fl-ewwel stadju 

tagħha u li ttejjibha meta tippreżenta 

proposta leġiżlattiva biex tkompli din l-

iskema ta' investiment fl-ambitu tal-QFP il-

ġdid sabiex tagħti spinta lir-rwol tagħha 

bħala strument importanti għat-tnaqqis 

tal-inguwaljanzi strutturali u għat-titjib 

tal-konverġenza u l-koeżjoni; jisħaq fuq il-

fatt li kwalunkwe proposta leġiżlattiva 

għandha tissejjes fuq il-konklużjonijiet ta' 

analiżi tal-Kummissjoni u ta' evalwazzjoni 

indipendenti; 

Or. en 
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Emenda  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 72a. Huwa tal-fehma li l-QFP li jmiss 

jenħtieġ li jirrifletti aħjar il-prijorità 

politika mogħtija lit-trasformazzjoni 

diġitali tas-soċjetà u l-ekonomija tal-

Ewropa; jitlob li jsir investiment 

f'teknoloġiji u infrastrutturi essenzjali, fl-

innovazzjoni u r-riċerka kif ukoll fil-ħiliet 

diġitali bil-għan li tinżamm u tkompli 

tittejjeb il-kompetittività tal-UE u tittejjeb 

il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna; 

jemmen li jenħtieġ li jiġi dirett aktar 

appoġġ lejn inizjattivi transfruntieri ta' 

importanza kritika għall-Ewropa bħall-

kapaċità taċ-ċibersigurtà, l-iżvilupp u l-

aċċess għall-Intelliġenza Artifiċjali, ir-

Robotika u t-teknoloġiji tal-Informatika 

ta' Prestazzjoni Għolja; 

Or. en 

 

Emenda  378 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 72a. Huwa1a tal-opinjoni li l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa 2030 (CEF) 

jenħtieġ li ssir l-għodda ewlenija ta' 

investiment tal-UE ġestita direttament 

mill-Kummissjoni Ewropea u jenħtieġ li 

tiffoka fuq konnessjonijiet transfruntieri 

għal modi ta' trasport sostenibbli, inklużi 

rinnovazzjoni, konnessjonijiet nieqsa, 

intermodalità u modernizzazzjoni tal-

infrastrutturi li huma relatati mas-
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soluzzjonijiet ġodda ta' diġitalizzazzjoni u 

dekarbonizzazzjoni, fuq infrastrutturi tal-

elettriku, sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 

l-grilji intelliġenti sabiex titrawwem it-

tranżizzjoni tal-enerġija, u fuq il-

broadband ta' veloċità kbira fis-settur tal-

ICT; 

 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur" 

Or. en 

 

Emenda  379 

Younous Omarjee 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 72a. Iqis li huwa meħtieġ li jiġi żgurat li 

l-post tal-FEIS fil-baġit u fil-prijoritajiet 

politiċi tal-Unjoni ma jxekkilx l-ilħuq tal-

objettivi tal-politika ta' koeżjoni Ewropea; 

huwa tal-fehma li l-azzjonijiet iffinanzjati 

mill-FEIS għandhom ikunu 

kkundizzjonati mill-objettiv ta' tnaqqis 

tad-distakk fil-ġid fl-Ewropa kif ukoll 

mill-objettivi ta' koeżjoni soċjali u ta' 

sostenibbiltà; 

Or. fr 

 

Emenda  380 

José Manuel Fernandes 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 72a. Jenfasizza wkoll l-impatt pożittiv li 

l-FEIS għandu fuq il-provvediment ta' 
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finanzjament lill-SMEs, li attwalment 

jilħaq aktar minn 500.000 SME u 

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja fost l-

Unjoni; jenfasizza li, minħabba teħid 

qawwi li jirrifletti d-domanda għolja tas-

suq, it-Tieqa għall-SME kompliet 

tissaħħaħ permezz tal-ewwel stadju ta' 

implimentazzjoni tal-programm; 

Or. en 

 

Emenda  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 72b. Jenfasizza l-ħtieġa għall-QFP li 

jmiss li jirrifletti aħjar il-prijorità ta' 

politika mogħtija lit-trasformazzjoni 

diġitali tal-ekonomija u s-soċjetà tal-

Ewropa u l-ħtieġa li jsir investiment 

f'teknoloġiji u infrastrutturi essenzjali u 

fil-ħiliet diġitali sabiex tinżamm u tittejjeb 

il-kompetittività tagħna, il-kwalità tal-

ħajja u n-nisġa soċjali tagħna; jemmen li 

jenħtieġ li jiġi dirett aktar appoġġ lejn 

inizjattivi transfruntieri ta' importanza 

kruċjali għall-Ewropa, b'mod partikolari 

fil-qasam ta' żvilupp u aċċess għat-

teknoloġiji l-aktar riċenti mill-Intelliġenza 

Artifiċjali għall-Informatika ta' 

Prestazzjoni Għolja, u ħiliet diġitali, 

filwaqt li jinżamm appoġġ b'saħħtu għar-

riċerka u l-innovazzjoni f'teknoloġiji 

diġitali bħala parti mill-Programm Qafas 

għar-Riċerka; 

Or. en 

 

Emenda  382 

Inese Vaidere 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-

twettiq ta' spazju uniku Ewropew tat-

trasport kollegat mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi 

infrastrutturi importanti tat-trasport u jrid 

jitqies bħala prijorità ċentrali għall-

kompetittività tal-UE u għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, 

anki għal dawk li huma ż-żoni periferiċi; 

iqis, għaldaqstant, li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi biżżejjed finanzjamenti għal 

proġetti li jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għat-tlestija tan-netwerk ċentrali 

TEN-T u tal-kurituri tiegħu, li għandhom 

ikomplu jiġu estiżi; jisħaq fuq il-fatt li 

programm CEF aġġornat u aktar effikaċi 

għandu jinkludi l-modi kollha ta' trasport u 

jikkonċentra fuq l-interkonnessjonijiet u 

fuq it-tlestija tan-netwerk fiż-żoni 

periferiċi, bl-użu ta' standards komuni; 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi u jistimulaw l-

eliminazzjoni tad-diskrepanza fil-

koeżjoni; josserva li t-twettiq ta' spazju 

uniku Ewropew tat-trasport kollegat mal-

pajjiżi ġirien jirrikjedi infrastrutturi 

importanti tat-trasport u jrid jitqies bħala 

prijorità ċentrali għall-kompetittività tal-

UE u għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali tagħha, anki għal dawk li huma 

ż-żoni periferiċi; iqis, għaldaqstant, li l-

QFP li jmiss għandu jipprevedi biżżejjed 

finanzjamenti għal proġetti li 

jikkontribwixxu b'mod partikolari għat-

tlestija tan-netwerk ċentrali TEN-T u tal-

kurituri tiegħu, li għandhom ikomplu jiġu 

estiżi; għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali huwa importanti li jiġi żgurat li 

ċ-ċentri tal-iżvilupp reġjonali jkunu 

konnessi man-netwerk TEN-T, inkella 

dawn ma jkunux jistgħu jibbenefikaw 

minn aċċess għal suq uniku; jisħaq fuq il-

fatt li programm CEF aġġornat u aktar 

effikaċi għandu jinkludi l-modi kollha ta' 

trasport u jikkonċentra fuq l-

interkonnessjonijiet u fuq it-tlestija tan-

netwerk fiż-żoni periferiċi, bl-użu ta' 

standards komuni; filwaqt li jiffoka b'mod 

partikolari fuq proġetti transfruntieri kbar 

ta' infrastruttura taħt il-programm CEF, 

pereżempju, Rail Baltic li se jkompli 

jnaqqas id-diskrepanza fil-koeżjoni, 

jgħaqqad flimkien it-Tramuntana u n-

Nofsinhar tal-Ewropa u jnaqqas id-

dipendenza fuq ir-Russja; 

Or. en 
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Emenda  383 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-

twettiq ta' spazju uniku Ewropew tat-

trasport kollegat mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi 

infrastrutturi importanti tat-trasport u jrid 

jitqies bħala prijorità ċentrali għall-

kompetittività tal-UE u għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, 

anki għal dawk li huma ż-żoni periferiċi; 

iqis, għaldaqstant, li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi biżżejjed finanzjamenti għal 

proġetti li jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għat-tlestija tan-netwerk ċentrali 

TEN-T u tal-kurituri tiegħu, li għandhom 

ikomplu jiġu estiżi; jisħaq fuq il-fatt li 

programm CEF aġġornat u aktar effikaċi 

għandu jinkludi l-modi kollha ta' trasport u 

jikkonċentra fuq l-interkonnessjonijiet u 

fuq it-tlestija tan-netwerk fiż-żoni 

periferiċi, bl-użu ta' standards komuni; 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu sinsla tas-suq uniku u huma 

pedament għat-tkabbir sostenibbli u għall-

ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-twettiq ta' 

spazju uniku Ewropew tat-trasport kollegat 

mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi infrastrutturi 

importanti tat-trasport u jrid jitqies bħala 

prijorità ċentrali għall-kompetittività tal-

UE u għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali tagħha, anki għal dawk li huma 

ż-żoni periferiċi; iqis, għaldaqstant, li l-

QFP li jmiss għandu jipprevedi biżżejjed 

finanzjamenti għal proġetti li 

jikkontribwixxu b'mod partikolari għat-

tlestija tan-netwerk ċentrali TEN-T u tal-

kurituri tiegħu; għal dan il-għan jistieden 

lill-Kummissjoni tirrevedi l-finanzjamenti 

ta' xogħlijiet li mhumiex ekonomikament 

vijabbli u li jagħmlu ħsara lis-saħħa taċ-

ċittadini u lill-ambjent bħat-Turin-Lyon; 
jisħaq fuq il-fatt li programm CEF 

aġġornat u aktar effikaċi għandu jinkludi l-

modi kollha ta' trasport u jikkonċentra fuq 

l-interkonnessjonijiet u fuq it-tlestija tan-

netwerk fiż-żoni periferiċi, bl-użu ta' 

standards komuni; jenfasizza l-ħtieġa li 

tingħata prijorità lill-proġetti li 

jippromwovu d-dekarbonizzazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni tas-sistemi ta' trasport; 

Or. it 

 

Emenda  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-

twettiq ta' spazju uniku Ewropew tat-

trasport kollegat mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi 

infrastrutturi importanti tat-trasport u jrid 

jitqies bħala prijorità ċentrali għall-

kompetittività tal-UE u għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, 

anki għal dawk li huma ż-żoni periferiċi; 

iqis, għaldaqstant, li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi biżżejjed finanzjamenti għal 

proġetti li jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għat-tlestija tan-netwerk ċentrali 

TEN-T u tal-kurituri tiegħu, li għandhom 

ikomplu jiġu estiżi; jisħaq fuq il-fatt li 

programm CEF aġġornat u aktar effikaċi 

għandu jinkludi l-modi kollha ta' trasport u 

jikkonċentra fuq l-interkonnessjonijiet u 

fuq it-tlestija tan-netwerk fiż-żoni 

periferiċi, bl-użu ta' standards komuni; 

73. Jinsisti1a fuq2a l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport 

sostenibbli; jenfasizza li l-infrastrutturi tat-

trasport jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq 

uniku u huma pedament għall-iżvilupp 

sostenibbli u għall-ħolqien tal-impjiegi; 

josserva li t-twettiq ta' spazju uniku 

Ewropew tat-trasport kollegat mal-pajjiżi 

ġirien jirrikjedi infrastrutturi importanti tat-

trasport u jrid jitqies bħala prijorità ċentrali 

għall-kompetittività tal-UE u għall-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

tagħha, anki għal dawk li huma ż-żoni 

periferiċi; iqis, għaldaqstant, li l-QFP li 

jmiss għandu jipprevedi biżżejjed 

finanzjamenti għal proġetti li 

jikkontribwixxu b'mod partikolari għat-

tlestija tan-netwerk ċentrali TEN-T u tal-

kurituri tiegħu, li għandhom ikomplu jiġu 

estiżi; jisħaq fuq il-fatt li programm CEF 

aġġornat u aktar effikaċi għandu jinkludi l-

modi kollha ta' trasport f'konformità mal-

impenji tal-UE dwar il-klima u l-enerġija 

u jikkonċentra fuq l-interkonnessjonijiet u 

fuq it-tlestija tan-netwerk fiż-żoni 

periferiċi, bl-użu ta' standards komuni; in-

Netwerk trans-Ewropew għall-

Infrastruttura Ekoloġika (TEN-G) 

jenħtieġ li jiġi stabbilit u ffinanzjat fost l-

oħrajn permezz tas-CEF għal aktar 

konnettività u restawr tal-ħabitats; 

 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur" 

 2a Emenda ssuġġerita minn NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 



 

PE616.896v01-00 86/151 AM\1144763MT.docx 

MT 

Emenda  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-

twettiq ta' spazju uniku Ewropew tat-

trasport kollegat mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi 

infrastrutturi importanti tat-trasport u jrid 

jitqies bħala prijorità ċentrali għall-

kompetittività tal-UE u għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, 

anki għal dawk li huma ż-żoni periferiċi; 

iqis, għaldaqstant, li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi biżżejjed finanzjamenti għal 

proġetti li jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għat-tlestija tan-netwerk ċentrali 

TEN-T u tal-kurituri tiegħu, li għandhom 

ikomplu jiġu estiżi; jisħaq fuq il-fatt li 

programm CEF aġġornat u aktar effikaċi 

għandu jinkludi l-modi kollha ta' trasport u 

jikkonċentra fuq l-interkonnessjonijiet u 

fuq it-tlestija tan-netwerk fiż-żoni 

periferiċi, bl-użu ta' standards komuni; 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-

twettiq ta' spazju uniku Ewropew tat-

trasport kollegat mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi 

infrastrutturi importanti tat-trasport 

speċjalment f'reġjuni periferali u inqas 

żviluppati u jrid jitqies bħala prijorità 

ċentrali għall-kompetittività tal-UE u għall-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

tagħha, anki għal dawk li huma ż-żoni 

periferiċi u insulari; iqis, għaldaqstant, li l-

QFP li jmiss għandu jipprevedi biżżejjed 

finanzjamenti għal proġetti li 

jikkontribwixxu b'mod partikolari għat-

tlestija tan-netwerk ċentrali TEN-T u tal-

kurituri tiegħu, li għandhom ikomplu jiġu 

estiżi; jirrikonoxxi l-importanza tal-Fond 

ta' Koeżjoni f'dan ir-rigward u jinsisti fuq 

it-tkomplija tiegħu fil-QFP il-ġdid; jisħaq 

fuq il-fatt li programm CEF aġġornat u 

aktar effikaċi għandu jinkludi l-modi 

kollha ta' trasport u jikkonċentra fuq l-

interkonnessjonijiet u fuq it-tlestija tan-

netwerk fiż-żoni periferiċi, bl-użu ta' 

standards komuni; 

Or. en 

 

Emenda  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-

twettiq ta' spazju uniku Ewropew tat-

trasport kollegat mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi 

infrastrutturi importanti tat-trasport u jrid 

jitqies bħala prijorità ċentrali għall-

kompetittività tal-UE u għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, 

anki għal dawk li huma ż-żoni periferiċi; 

iqis, għaldaqstant, li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi biżżejjed finanzjamenti għal 

proġetti li jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għat-tlestija tan-netwerk ċentrali 

TEN-T u tal-kurituri tiegħu, li għandhom 

ikomplu jiġu estiżi; jisħaq fuq il-fatt li 

programm CEF aġġornat u aktar effikaċi 

għandu jinkludi l-modi kollha ta' trasport u 

jikkonċentra fuq l-interkonnessjonijiet u 

fuq it-tlestija tan-netwerk fiż-żoni 

periferiċi, bl-użu ta' standards komuni; 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-

twettiq ta' spazju uniku Ewropew tat-

trasport kollegat mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi 

infrastrutturi importanti tat-trasport u jrid 

jitqies bħala prijorità ċentrali għall-

kompetittività tal-UE u għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, 

anki għal dawk li huma ż-żoni periferiċi; 

iqis, għaldaqstant, li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi biżżejjed finanzjamenti għal 

proġetti li jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għat-tlestija tan-netwerk ċentrali 

TEN-T u tal-kurituri tiegħu, li għandhom 

ikomplu jiġu estiżi; jisħaq fuq il-fatt li 

programm CEF aġġornat u aktar effikaċi 

għandu jinkludi l-modi kollha ta' trasport, 

b'mod partikolari t-trasport ferrovjarju u 

modi oħra ta' trasport, li jikkontribwixxu 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

karbonju, u jikkonċentra fuq l-

interkonnessjonijiet u fuq it-tlestija tan-

netwerk fiż-żoni periferiċi, bl-użu ta' 

standards komuni; 

Or. en 

 

Emenda  387 

Tiemo Wölken 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 
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jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-

twettiq ta' spazju uniku Ewropew tat-

trasport kollegat mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi 

infrastrutturi importanti tat-trasport u jrid 

jitqies bħala prijorità ċentrali għall-

kompetittività tal-UE u għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, 

anki għal dawk li huma ż-żoni periferiċi; 

iqis, għaldaqstant, li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi biżżejjed finanzjamenti għal 

proġetti li jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għat-tlestija tan-netwerk ċentrali 

TEN-T u tal-kurituri tiegħu, li għandhom 

ikomplu jiġu estiżi; jisħaq fuq il-fatt li 

programm CEF aġġornat u aktar effikaċi 

għandu jinkludi l-modi kollha ta' trasport u 

jikkonċentra fuq l-interkonnessjonijiet u 

fuq it-tlestija tan-netwerk fiż-żoni 

periferiċi, bl-użu ta' standards komuni; 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u li l-

infrastruttura sostenibbli hija l-pedament 
għat-tkabbir sostenibbli u għall-ħolqien tal-

impjiegi; josserva li t-twettiq ta' spazju 

uniku Ewropew tat-trasport kollegat mal-

pajjiżi ġirien jirrikjedi infrastrutturi 

importanti tat-trasport u jrid jitqies bħala 

prijorità ċentrali għall-kompetittività tal-

UE u għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali tagħha, anki għal dawk li huma 

ż-żoni periferiċi; iqis, għaldaqstant, li l-

QFP li jmiss għandu jipprevedi biżżejjed 

finanzjamenti għal proġetti li 

jikkontribwixxu b'mod partikolari għat-

tlestija tan-netwerk ċentrali TEN-T u tal-

kurituri tiegħu, li għandhom ikomplu jiġu 

estiżi; jisħaq fuq il-fatt li programm CEF 

aġġornat u aktar effikaċi għandu jinkludi l-

modi kollha ta' trasport u jikkonċentra fuq 

l-interkonnessjonijiet u fuq it-tlestija tan-

netwerk fiż-żoni periferiċi, bl-użu ta' 

standards komuni; 

Or. en 

 

Emenda  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-

twettiq ta' spazju uniku Ewropew tat-

trasport kollegat mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi 

infrastrutturi importanti tat-trasport u jrid 

jitqies bħala prijorità ċentrali għall-

kompetittività tal-UE u għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, 

anki għal dawk li huma ż-żoni periferiċi; 

73. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport; 

jenfasizza li l-infrastrutturi tat-trasport 

jikkostitwixxu s-sinsla tas-suq uniku u 

huma pedament għat-tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien tal-impjiegi; josserva li t-

twettiq ta' spazju uniku Ewropew tat-

trasport kollegat mal-pajjiżi ġirien jirrikjedi 

infrastrutturi importanti tat-trasport u jrid 

jitqies bħala prijorità ċentrali għall-

kompetittività tal-UE u għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, 

anki għal dawk li huma ż-żoni periferiċi; 
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iqis, għaldaqstant, li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi biżżejjed finanzjamenti għal 

proġetti li jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għat-tlestija tan-netwerk ċentrali 

TEN-T u tal-kurituri tiegħu, li għandhom 

ikomplu jiġu estiżi; jisħaq fuq il-fatt li 

programm CEF aġġornat u aktar effikaċi 

għandu jinkludi l-modi kollha ta' trasport 

u jikkonċentra fuq l-interkonnessjonijiet 

u fuq it-tlestija tan-netwerk fiż-żoni 

periferiċi, bl-użu ta' standards komuni; 

iqis, għaldaqstant, li l-QFP li jmiss għandu 

jipprevedi biżżejjed finanzjamenti għal 

proġetti li jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għat-tlestija tan-netwerk ċentrali 

TEN-T u tal-kurituri tiegħu, li għandhom 

ikomplu jiġu estiżi; 

Or. en 

 

Emenda  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 73a. Jenfasizza li programm CEF 

aġġornat u aktar effikaċi jenħtieġ li jkopri 

l-modi kollha ta' trasport u jiffoka fuq 

interkonnessjonijiet u t-tlestija tan-

netwerk f'żoni periferali filwaqt li 

jintużaw standards komuni; is-CEF 

jenħtieġ li tippromwovi rabtiet akbar bejn 

prijoritajiet orizzontali ta' netwerks 

komprensivi bħall-Awtostradi fil-Baħar; 

jenfasizza li l-koordinazzjoni tal-

Kummissjoni jenħtieġ li jkollha l-għan li 

tinċentiva l-parteċipazzjoni ta' investituri 

u li l-użu tal-ERTMS jenħtieġ li 

jimmassimizza l-benefiċċji f'termini ta' 

interoperabbiltà; iqis li jenħtieġ li 

tinħoloq linja baġitarja speċifiċa għat-

turiżmu sabiex nimxu lejn politika 

Ewropea ġenwina għat-turiżmu; jitlob li 

jiġi stabbilit approċċ minn fuq għal isfel 

sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 

effiċjenti tal-proġetti li jirrigwardaw in-

navigabbiltà tal-passaġġi fuq l-ilma 

interni; jitlob li jkun hemm finanzjament, 

bħala parti mill-programm SESAR ta' 

riċerka għat-tlestija tal-ATM Diġitali 
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Ewropea; 

Or. en 

 

Emenda  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 73a. Jistieden lill-Kummissjoni 

Ewropea tippromwovi b'mod urġenti 

investiment fl-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-

ġenerazzjoni li jmiss u tippromwovi l-użu 

tagħhom; il-fondi strutturali Ewropej u l-

finanzjament għall-broadband u n-

Netwerks tat-Telekomunikazzjoni Trans-

Ewropej iridu jkunu bbażati fuq il-kriterji 

tal-ġejjieni; 

Or. en 

 

Emenda  391 

Giovanni La Via 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 73a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 73a. Jitlob il-ħolqien ta' linja baġitarja 

għat-turiżmu fil-qafas finanzjarju 

pluriennali li jmiss; fil-kuntest tal-ħtieġa 

għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, it-

turiżmu għandu jkun wieħed mill-

prijoritajiet tagħna; 

Or. en 

 

Emenda  392 

Marco Valli 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 74 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

74. Jissottolinja l-importanza li jiġu 

żgurati l-finanzjamenti għat-tlestija tas-suq 

uniku diġitali, billi jiġi sfruttat bis-sħiħ l-

ispettru, jintuża l-5G u l-konnettività 

gigabit, kif ukoll billi jsir progress ulterjuri 

fl-armonizzazzjoni tar-regoli tal-UE fil-

qasam tat-telekomunikazzjonijiet biex 

jinħoloq il-qafas regolatorju xieraq għat-

titjib tal-konnettività tal-internet fl-Unjoni 

kollha; jenfasizza li s-CEF - 

Telekomunikazzjonijiet għandu jkompli 

jsostni l-infrastrutturi tas-servizz diġitali u 

n-netwerks tal-banda wiesgħa billi jsiru 

aktar aċċessibbli anki fir-reġjuni mbiegħda 

u fiż-żoni rurali, u billi jitjiebu l-

kompetenza diġitali, l-interkonnettività u l-

interoperabbiltà; 

74. Jissottolinja l-importanza li jiġu 

żgurati l-finanzjamenti għat-tlestija tas-suq 

uniku diġitali, billi jiġi sfruttat bis-sħiħ l-

ispettru, jintuża l-5G u l-konnettività 

gigabit, kif ukoll billi jsir progress ulterjuri 

fl-armonizzazzjoni tar-regoli tal-UE fil-

qasam tat-telekomunikazzjonijiet biex 

jinħoloq il-qafas regolatorju xieraq għat-

titjib tal-konnettività tal-internet fl-Unjoni 

kollha; jenfasizza li s-CEF - 

Telekomunikazzjonijiet għandu jkompli 

jsostni l-infrastrutturi tas-servizz diġitali u 

n-netwerks tal-banda wiesgħa billi jsiru 

aktar aċċessibbli anki fir-reġjuni mbiegħda 

u fiż-żoni rurali, u billi jitjiebu l-

kompetenza diġitali, l-interkonnettività u l-

interoperabbiltà; jinnota l-opportunità li s-

CEF- Telekomunikazzjonijiet jappoġġja 

wkoll mudelli diġitali li jrawmu l-

konnettività u l-iskambji bejn il-pari, kif 

ukoll iż-żamma deċentralizzata tad-data; 

Or. it 

 

Emenda  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 74 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

74. Jissottolinja l-importanza li jiġu 

żgurati l-finanzjamenti għat-tlestija tas-suq 

uniku diġitali, billi jiġi sfruttat bis-sħiħ l-

ispettru, jintuża l-5G u l-konnettività 

gigabit, kif ukoll billi jsir progress ulterjuri 

fl-armonizzazzjoni tar-regoli tal-UE fil-

qasam tat-telekomunikazzjonijiet biex 

jinħoloq il-qafas regolatorju xieraq għat-

titjib tal-konnettività tal-internet fl-Unjoni 

74. Jissottolinja l-importanza li jiġu 

żgurati l-finanzjamenti għat-tlestija tas-suq 

uniku diġitali, billi jiġi sfruttat bis-sħiħ l-

ispettru, jintuża l-5G u l-konnettività 

gigabit, kif ukoll billi jsir progress ulterjuri 

fl-armonizzazzjoni tar-regoli tal-UE fil-

qasam tat-telekomunikazzjonijiet biex 

jinħoloq il-qafas regolatorju xieraq għat-

titjib tal-konnettività tal-internet fl-Unjoni 



 

PE616.896v01-00 92/151 AM\1144763MT.docx 

MT 

kollha; jenfasizza li s-CEF - 

Telekomunikazzjonijiet għandu jkompli 

jsostni l-infrastrutturi tas-servizz diġitali u 

n-netwerks tal-banda wiesgħa billi jsiru 

aktar aċċessibbli anki fir-reġjuni mbiegħda 

u fiż-żoni rurali, u billi jitjiebu l-

kompetenza diġitali, l-interkonnettività u l-

interoperabbiltà; 

kollha; jenfasizza li s-CEF - 

Telekomunikazzjonijiet għandu jkollu 

riżorsi xierqa u jkompli jsostni l-

infrastrutturi tas-servizz diġitali u l-ħtiġijiet 

akbar ta' investiment f'netwerks tal-banda 

wiesgħa b'veloċità għolja billi jsiru aktar 

aċċessibbli anki fir-reġjuni mbiegħda u fiż-

żoni rurali, u billi jitjiebu l-kompetenza 

diġitali, l-interkonnettività u l-

interoperabbiltà; 

Or. en 

 

Emenda  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 74 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

74. Jissottolinja l-importanza li jiġu 

żgurati l-finanzjamenti għat-tlestija tas-suq 

uniku diġitali, billi jiġi sfruttat bis-sħiħ l-

ispettru, jintuża l-5G u l-konnettività 

gigabit, kif ukoll billi jsir progress ulterjuri 

fl-armonizzazzjoni tar-regoli tal-UE fil-

qasam tat-telekomunikazzjonijiet biex 

jinħoloq il-qafas regolatorju xieraq għat-

titjib tal-konnettività tal-internet fl-Unjoni 

kollha; jenfasizza li s-CEF - 

Telekomunikazzjonijiet għandu jkompli 

jsostni l-infrastrutturi tas-servizz diġitali u 

n-netwerks tal-banda wiesgħa billi jsiru 

aktar aċċessibbli anki fir-reġjuni mbiegħda 

u fiż-żoni rurali, u billi jitjiebu l-

kompetenza diġitali, l-interkonnettività u l-

interoperabbiltà; 

74. Jissottolinja l-importanza li jiġu 

żgurati l-finanzjamenti għat-tlestija tas-suq 

uniku diġitali, billi jiġi sfruttat bis-sħiħ l-

ispettru, jiġu aġġornati u estiżi n-netwerks 

fissi tal-mowbajl, jintuża l-5G u l-

konnettività gigabit sal-2025, kif ukoll billi 

jsir progress ulterjuri fl-armonizzazzjoni 

tar-regoli tal-UE fil-qasam tat-

telekomunikazzjonijiet biex jinħoloq il-

qafas regolatorju xieraq għat-titjib tal-

konnettività tal-internet fl-Unjoni kollha; 

jenfasizza li s-CEF - 

Telekomunikazzjonijiet għandu jkompli 

jsostni l-infrastrutturi tas-servizz diġitali u 

n-netwerks tal-banda wiesgħa billi jsiru 

aktar aċċessibbli anki fir-reġjuni mbiegħda 

u fiż-żoni rurali, u billi jitjiebu l-

kompetenza diġitali, l-interkonnettività u l-

interoperabbiltà; 

Or. en 

 

Emenda  395 

Marita Ulvskog 
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f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 74 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

74. Jissottolinja l-importanza li jiġu 

żgurati l-finanzjamenti għat-tlestija tas-suq 

uniku diġitali, billi jiġi sfruttat bis-sħiħ l-

ispettru, jintuża l-5G u l-konnettività 

gigabit, kif ukoll billi jsir progress ulterjuri 

fl-armonizzazzjoni tar-regoli tal-UE fil-

qasam tat-telekomunikazzjonijiet biex 

jinħoloq il-qafas regolatorju xieraq għat-

titjib tal-konnettività tal-internet fl-Unjoni 

kollha; jenfasizza li s-CEF - 

Telekomunikazzjonijiet għandu jkompli 

jsostni l-infrastrutturi tas-servizz diġitali u 

n-netwerks tal-banda wiesgħa billi jsiru 

aktar aċċessibbli anki fir-reġjuni mbiegħda 

u fiż-żoni rurali, u billi jitjiebu l-

kompetenza diġitali, l-interkonnettività u l-

interoperabbiltà; 

74. Jissottolinja l-importanza li jiġu 

żgurati l-finanzjamenti għat-tlestija tas-suq 

uniku diġitali, billi jiġi sfruttat bis-sħiħ l-

ispettru, jintuża l-5G u l-konnettività 

gigabit, kif ukoll billi jsir progress ulterjuri 

fl-armonizzazzjoni tar-regoli tal-UE fil-

qasam tat-telekomunikazzjonijiet biex 

jinħoloq il-qafas regolatorju xieraq għat-

titjib tal-konnettività tal-internet fl-Unjoni 

kollha; jenfasizza li s-CEF - 

Telekomunikazzjonijiet għandu jkompli 

jsostni l-infrastrutturi tas-servizz diġitali u 

n-netwerks tal-banda wiesgħa billi jsiru 

aktar aċċessibbli anki fir-reġjuni mbiegħda 

u fiż-żoni rurali, u billi jitjiebu l-

kompetenza diġitali, l-interkonnettività u l-

interoperabbiltà; jissottolinja l-importanza 

li jittejbu l-ħiliet diġitali taċ-ċittadini u tal-

forza tax-xogħol tal-Ewropa; 

Or. en 

 

Emenda  396 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 74 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

74. Jissottolinja l-importanza li jiġu 

żgurati l-finanzjamenti għat-tlestija tas-suq 

uniku diġitali, billi jiġi sfruttat bis-sħiħ l-

ispettru, jintuża l-5G u l-konnettività 

gigabit, kif ukoll billi jsir progress ulterjuri 

fl-armonizzazzjoni tar-regoli tal-UE fil-

qasam tat-telekomunikazzjonijiet biex 

jinħoloq il-qafas regolatorju xieraq għat-

titjib tal-konnettività tal-internet fl-Unjoni 

74. Jissottolinja1a l-importanza li jiġu 

żgurati l-finanzjamenti għat-tlestija tas-suq 

uniku diġitali, billi jiġi sfruttat bis-sħiħ l-

ispettru, jintuża l-5G u l-konnettività 

gigabit, kif ukoll billi jsir progress ulterjuri 

fl-armonizzazzjoni tar-regoli tal-UE fil-

qasam tat-telekomunikazzjonijiet biex 

jinħoloq il-qafas regolatorju xieraq għat-

titjib tal-konnettività tal-internet fl-Unjoni 
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kollha; jenfasizza li s-CEF - 

Telekomunikazzjonijiet għandu jkompli 

jsostni l-infrastrutturi tas-servizz diġitali u 

n-netwerks tal-banda wiesgħa billi jsiru 

aktar aċċessibbli anki fir-reġjuni mbiegħda 

u fiż-żoni rurali, u billi jitjiebu l-

kompetenza diġitali, l-interkonnettività u l-

interoperabbiltà; 

kollha; jenfasizza li s-CEF - 

Telekomunikazzjonijiet għandu jkompli 

jsostni l-infrastrutturi tas-servizz diġitali u 

n-netwerks tal-banda wiesgħa billi jsiru 

aktar aċċessibbli anki fir-reġjuni mbiegħda 

u fiż-żoni rurali, u billi jitjiebu l-

kompetenza diġitali, l-interkonnettività u l-

interoperabbiltà; 

 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur" 

Or. en 

 

Emenda  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 74a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 74a. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex 

tiżgura, iżżomm u tiżviluppa finanzjament 

għall-Pjan ta' Azzjoni tal-5G fil-livell 

xieraq fi ħdan l-orizzont tal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali 2020-2027 li 

jmiss; 

Or. en 

 

Emenda  398 

Nils Torvalds 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika nadifa, stabbli u 

kompetittiva fl-Ewropa; jitlob, għalhekk, 

sostenn kontinwu għall-investimenti 

sostenibbli li jistimulaw sorsi tal-enerġija 
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tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 

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 u tal-grilji, għat-teknoloġiji 

għall-ġbir, użu u ħżin tal-karbonju u 

għall-modernizzazzjoni tat-tisħin 

distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni tas-

settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

mill-ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità 

baxxa ta' karbonju u s-soluzzjonijiet 

innovattivi; 

rinnovabbli, ipoġġu l-effiċjenza enerġetika 

fl-ewwel post, iżidu s-sigurtà enerġetika u 

l-indipendenza enerġetika mill-

importazzjoni ta' sorsi tal-enerġija u li 

jsostnu teknoloġiji ġodda u innovattivi tal-

enerġija u dawk industrijali li huma 

konformi mal-impenji fit-tul tal-UE dwar 

il-klima; 

Or. en 

 

Emenda  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika nadifa, stabbli u 

kompetittiva fl-Ewropa; jitlob, għalhekk, 

sostenn kontinwu għall-investimenti 

sostenibbli li jistimulaw sorsi tal-enerġija 

rinnovabbli, ipoġġu l-effiċjenza enerġetika 

fl-ewwel post, iżidu s-sigurtà enerġetika u 

l-indipendenza enerġetika mill-

importazzjoni ta' sorsi tal-enerġija u li 

jsostnu teknoloġiji ġodda u innovattivi tal-
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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 u tal-grilji, għat-teknoloġiji 

għall-ġbir, użu u ħżin tal-karbonju u 

għall-modernizzazzjoni tat-tisħin 

distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni tas-

settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

mill-ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità 

baxxa ta' karbonju u s-soluzzjonijiet 

innovattivi; 

enerġija u dawk industrijali li huma 

konformi mal-impenji fit-tul tal-UE dwar 

il-klima; 

Or. en 

 

Emenda  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 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-

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

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

tas-sigurtà enerġetika u t-titjib tal-

effiċjenza enerġetika, anki permezz tas-

CEF - Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq 

l-importanza li jingħata sostenn 

komprensiv, speċjalment għat-tranżizzjoni 

enerġetika, għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet, 

għall-modernizzazzjoni tal-ġenerazzjoni ta' 

enerġija u tal-grilji, għat-teknoloġiji għall-
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modernizzazzjoni tal-ġenerazzjoni ta' 

enerġija u tal-grilji, għat-teknoloġiji għall-

ġbir, użu u ħżin tal-karbonju u għall-

modernizzazzjoni tat-tisħin distrettwali; 

iqis li t-trasformazzjoni tas-settur 

enerġetiku fid-dawl tal-objettivi relatati 

mal-klima għandha tkun sostnuta mill-

ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 
jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità 

baxxa ta' karbonju u s-soluzzjonijiet 

innovattivi; 

ġbir, użu u ħżin tal-karbonju u għall-

modernizzazzjoni tat-tisħin distrettwali; 

iqis li r-reġjuni u l-pajjiżi tal-Unjoni li 

jiddependu fuq il-faħam jeħtieġu appoġġ 

immirat, inklużi fondi adegwati, sabiex 

jikkontribwixxu b'mod effettiv għal 

tranżizzjoni strateġika lejn ekonomija 

b'livell baxx ta' emissjonijiet u jitlob li jiġi 

stabbilit strument komprensiv għal tali 

reġjuni u pajjiżi sabiex tiġi appoġġjata 

tranżizzjoni ġusta, b'mod partikolari 

permezz tal-iżvilupp u l-użu ta' sorsi 

rinnovabbli, soluzzjonijiet ta' effiċjenza 
enerġetika, ħżin tal-enerġija, soluzzjonijiet 

u infrastrutturi ta' elettromobbiltà, 

modernizzazzjoni tal-ġenerazzjoni tal-

enerġija u grilji, teknoloġiji avvanzati 

għall-ġenerazzjoni tal-enerġija, inklużi 

CCS, CCU u gassifikazzjoni tal-faħam, 

modernizzazzjoni tat-tisħin distrettwali, 

inklużi koġenerazzjoni ta' effiċjenza 

għolja, adattament bikri għal standards 

ambjentali futuri, ristrutturar ta' 

industriji li jużaw ħafna enerġija kif ukoll 

l-indirizzar tal-impatti soċjetali, 

soċjoekonomiċi u ambjentali. 

Or. en 

 

Emenda  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn komprensiv, 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika; jitlob li s-sostenn jiġi ffukat 

lejn l-objettivi tal-Artikolu 194(1) tat-

TFUE; jisħaq, għalhekk, il-ħtieġa li s-
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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 u tal-grilji, għat-

teknoloġiji għall-ġbir, użu u ħżin tal-

karbonju u għall-modernizzazzjoni tat-

tisħin distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni 

tas-settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

mill-ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi; 

sostenn tas-CEF - Enerġija f'infrastruttura 

tal-gass jiġi orjentat mill-ġdid lejn 

investimenti li għandhom fil-mira 

tagħhom id-dekarbonizzazzjoni tal-

provvista tal-gass (bijogass, idroġenu 

ekoloġiku, metan sintetiku,...); jisħaq, 

partikolarment, fuq l-importanza li jingħata 

sostenn 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 u tal-grilji, għat-teknoloġiji għall-

ġbir, użu u ħżin tal-karbonju u għall-

modernizzazzjoni tat-tisħin distrettwali; 

iqis li t-trasformazzjoni tas-settur 

enerġetiku fid-dawl tal-objettivi relatati 

mal-klima għandha tkun sostnuta mill-

ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi; 

Or. en 

 

Emenda  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija tal-

użu ta' enerġija effiċjenti u mingħajr ħela 

u ta' provvista enerġetika bbażata fuq is-

sorsi rinnovabbli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw it-titjib tal-

effiċjenza enerġetika, l-użu ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli deċentralizzati, it-

tqassim u l-ħżin tagħhom u ż-żieda tas-
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importanza li jingħata sostenn 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 u tal-grilji, għat-teknoloġiji għall-

ġbir, użu u ħżin tal-karbonju u għall-

modernizzazzjoni tat-tisħin distrettwali; 

iqis li t-trasformazzjoni tas-settur 

enerġetiku fid-dawl tal-objettivi relatati 

mal-klima għandha tkun sostnuta mill-

ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità 

baxxa ta' karbonju u s-soluzzjonijiet 

innovattivi; 

sigurtà enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn komprensiv, 

speċjalment lir-reġjuni b'livell għoli ta' 

emissjonijiet ta' CO2, għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'żero emissjonijiet netti ta' 

karbonju sal-2050, għall-modernizzazzjoni 

tal-ġenerazzjoni ta' enerġija, tal-grilji u 

għat-teknoloġiji għall-ħżin tal-enerġija u 

għall-modernizzazzjoni tat-tisħin 

distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni tas-

settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

wkoll mill-ħolqien ta' Fond speċifiku għat-

Tranżizzjoni Enerġetika fl-ambitu tal-QFP 

li jmiss u li jinċentiva l-investimenti fil-

qasam tal-effiċjenza enerġetika, tal-

enerġija rinnovabbli u tas-soluzzjonijiet 

innovattivi speċjalment billi jappoġġja lill-

awtoritajiet lokali, il-kooperattivi tal-

enerġija, lill-konsumaturi attivi fl-

enerġija u lill-kumpaniji u jiffaċilita l-

bidliet strutturali fl-industriji li jużaw ħafna 

enerġija u fl-impjanti tal-produzzjoni tal-

elettriku li jużaw ħafna karbonju; 

Or. it 

 

Emenda  403 

Jens Geier 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn komprensiv, 

speċjalment lir-reġjuni b'livell għoli ta' 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika u l-użu ta' enerġija 

rinnovabbli, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija, li jenħtieġ li tiffoka b'mod 

partikolari fuq infrastruttura tal-enerġija 
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emissjonijiet ta' karbonju, għat-tranżizzjoni 

enerġetika, għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 

karbonju, għall-modernizzazzjoni tal-

ġenerazzjoni ta' enerġija u tal-grilji, għat-

teknoloġiji għall-ġbir, użu u ħżin tal-

karbonju u għall-modernizzazzjoni tat-

tisħin distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni 

tas-settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

mill-ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi; 

rinnovabbli; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 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 u tal-grilji, għat-

teknoloġiji għall-ġbir, użu u ħżin tal-

karbonju u għall-modernizzazzjoni tat-

tisħin distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni 

tas-settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

mill-ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi; 

Or. en 

 

Emenda  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 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-

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 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-
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ġenerazzjoni ta' enerġija u tal-grilji, għat-

teknoloġiji għall-ġbir, użu u ħżin tal-

karbonju u għall-modernizzazzjoni tat-

tisħin distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni 

tas-settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

mill-ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi; 

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 

enerġetiku fid-dawl tal-objettivi relatati 

mal-klima għandha tkun sostnuta mill-

ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi; 

Or. en 

 

Emenda  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 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 u tal-grilji, għat-

teknoloġiji għall-ġbir, użu u ħżin tal-

karbonju u għall-modernizzazzjoni tat-

tisħin distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni 

tas-settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 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; 



 

PE616.896v01-00 102/151 AM\1144763MT.docx 

MT 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

mill-ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi; 

iqis li t-trasformazzjoni tas-settur 

enerġetiku fid-dawl tal-objettivi relatati 

mal-klima għandha tkun sostnuta mill-

ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi; 

Or. en 

 

Emenda  406 

Tiemo Wölken 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 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 u tal-grilji, għat-

teknoloġiji għall-ġbir, użu u ħżin tal-

karbonju u għall-modernizzazzjoni tat-

tisħin distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni 

tas-settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

mill-ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 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 u tal-grilji, għat-

teknoloġiji għall-ġbir, użu u ħżin tal-

karbonju u għall-modernizzazzjoni tat-

tisħin distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni 

tas-settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

mill-ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-
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produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi; 

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi, 

filwaqt li jtemm is-sussidji fl-

infrastruttura tal-karburanti fossili, 

f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi; 

Or. en 

 

Emenda  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 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 u tal-grilji, għat-

teknoloġiji għall-ġbir, użu u ħżin tal-

karbonju u għall-modernizzazzjoni tat-

tisħin distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni 

tas-settur enerġetiku fid-dawl tal-objettivi 

relatati mal-klima għandha tkun sostnuta 

mill-ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 

75. Iqis1a bħala2a essenzjali l-garanzija 

ta' provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, sostenn kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi tal-enerġija, iż-żieda tas-sigurtà 

enerġetika u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika, anki permezz tas-CEF - 

Enerġija; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata sostenn 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 u ħielsa mill-enerġija nukleari, 

għall-modernizzazzjoni tal-ġenerazzjoni ta' 

enerġija u tal-grilji intelliġenti u għall-

modernizzazzjoni tat-tisħin distrettwali; 

iqis li t-trasformazzjoni tas-settur 

enerġetiku fid-dawl tal-objettivi relatati 

mal-klima għandha tkun sostnuta mill-

ħolqien ta' Fond għat-Tranżizzjoni 

Enerġetika fl-ambitu tal-QFP li jmiss li 

jiffaċilita l-bidliet strutturali fl-industriji li 

jużaw ħafna enerġija u fl-impjanti tal-

produzzjoni tal-elettriku li jużaw ħafna 

karbonju, joħloq inċentivi għall-

investimenti li jiffavorixxu intensità baxxa 
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ta' karbonju u s-soluzzjonijiet innovattivi; ta' karbonju, li ma jinvolvux l-enerġija 

nukleari u s-soluzzjonijiet innovattivi; 

 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur" 

 2a Emenda ssuġġerita parzjalment minn 

NABU - Naturschutzbund Deutschland 

e.V. 

Or. en 

 

Emenda  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 75a. Iqis li l-gżejjer Ewropej, ir-Reġjuni 

Ultraperiferiċi Ewropej (EORs) kif ukoll 

il-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej 

(OCTs) għandhom l-istess sfidi ta' tibdil 

fil-klima bħal uħud mill-pajjiżi l-inqas 

żviluppati (LDCs) jew l-Istati Gżejjer 

Żgħar li qed Jiżviluppaw (SIDS), fejn 

dawn tal-aħħar jibbenefikaw mill-

mekkaniżmu ta' finanzjament għall-

adattament għat-tibdil fil-klima permezz 

tal-Alleanza Globali Kontra t-Tibdil fil-

Klima (GCCA+); iqis għalhekk li huwa 

meħtieġ li jinħoloq Fond Ewropew sabiex 

il-gżejjer Ewropej, l-EORs u l-OCTs 

jadattaw għall-isfidi tat-tibdil fil-klima, 

billi f'dawn it-territorji jittaffew l-effetti 

ħżiena tat-tibdil fil-klima; 

Or. fr 

 

Emenda  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75a (ġdid) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 75a. Jenfasizza l-ħtieġa għal pjan ta' 

investiment madwar l-Ewropa li 

jiffavorixxi l-effiċjenza enerġetika fid-

dawl tal-objettivi ambizzjużi li l-UE 

stabbiliet għaliha nnifisha għall-2030; 

huwa konvint li tali programm ta' 

investiment ikollu effett pożittiv ħafna 

f'termini ta' ħolqien ta' impjiegi, 

abitazzjoni affordabbli u l-ġlieda kontra l-

faqar; huwa għalhekk konvint li l-QFP li 

jmiss jenħtieġ li jinkludi programm ta' 

investiment madwar l-UE għall-Effiċjenza 

Enerġetika li jkun viżibbli u "faċli biex 

jiġi aċċessat", li jippermetti lill-

awtoritajiet pubbliċi lokali jiksbu appoġġ 

amministrattiv u finanzjarju biex iwettqu 

pjanijiet tal-effiċjenza enerġetika fis-

settur tal-abitazzjoni u tal-bini; 

Or. en 

 

Emenda  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 75a. Itenni li, fil-QFP li jmiss, l-

istrumenti finanzjarji ma jistgħux 

jissostitwixxu l-għotjiet ta' finanzjament 

għall-effiċjenza enerġetika, l-enerġija 

rinnovabbli u proġetti tar-R&Ż immexxija 

mis-settur pubbliku b'mod ġenerali, 

peress li huma biss l-għotjiet li jistgħu 

jimmassimizzaw il-produzzjoni fil-prattika 

u jiżguraw l-involviment wiesa' tal-

partijiet involuti bħad-dinja akkademika, 

l-awtoritajiet lokali, l-SMEs, l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 

Or. it 
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Emenda  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 75b. Iqis li taħt il-QFP li jmiss, it-

tranżizzjoni tas-settur enerġetiku fid-dawl 

tal-objettivi relatati mal-klima jenħtieġ li 

tiġi appoġġjata bil-ħolqien ta' Fond ta' 

Tranżizzjoni Ġust bil-għan li jappoġġja 

lill-ħaddiema u lill-komunitajiet li jiġu 

affettwati b'mod ħażin minn din it-

tranżizzjoni għal ekonomija sostenibbli 

b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni f'dan ir-rigward 

tistabbilixxi pjattaforma ta' finanzjament 

fil-livell tal-Unjoni għal din l-inizjattiva, li 

tislet lezzjonijiet mill-esperjenza attwali u 

tiżgura riżorsi addizzjonali suffiċjenti biex 

tkopri l-ħtiġijiet fiż-żoni affettwati; jisħaq 

ukoll fuq il-fatt li dan il-fond jenħtieġ li 

jiffoka fuq il-ħolqien ta' impjiegi diċenti u 

sostenibbli flimkien mat-taħriġ mill-ġdid 

u ħiliet ġodda fi proċessi u teknoloġiji 

nodfa, u fuq it-titjib tal-iskema tal-

protezzjoni soċjali, inklużi politiki attivi 

dwar is-suq tax-xogħol; 

Or. en 

 

Emenda  412 

Paul Rübig 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 76 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. Jissottolinja l-importanza strateġika 

ta' proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 

bħar-Reattur Termonukleari Sperimentali 

Internazzjonali (ITER), is-Sistema 

76. Jissottolinja l-importanza strateġika 

ta' proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 

bħar-Reattur Termonukleari Sperimentali 

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

Ġeostazzjonarja (EGNOS), is-Sistema 

Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita 

(Galileo) u l-Programm ta' Osservazzjoni 

tad-Dinja (Copernicus) għall-kompetittività 

futura tal-UE; iqis li l-baġit tal-UE għandu 

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 

kien il-każ fil-QFP preċedenti; 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; 

Ewropea ta' Navigazzjoni b'Kopertura 

Ġeostazzjonarja (EGNOS), is-Sistema 

Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita 

(Galileo) u l-Programm ta' Osservazzjoni 

tad-Dinja (Copernicus) għall-kompetittività 

futura tal-UE; jirrimarka l-kontribut 

importanti tal-Aġenzija tal-GNSS 

Ewropea (GSA) fit-tisħiħ tal-

kompetittività u l-innovazzjoni teknika; 

jissottolinja l-ħtieġa ta' finanzjament 

suffiċjenti għall-GSA fil-QFP li jmiss 

sabiex jiġu żgurati l-operat mingħajr 

xkiel, sigurtà xierqa u użu sħiħ tal-

programm GNS Ewropew; iqis li l-baġit 

tal-UE għandu 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 kien il-każ fil-QFP 

preċedenti; 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. de 

Emenda  413 

Jens Geier 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 76 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. 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) u l-Programm ta' Osservazzjoni 

tad-Dinja (Copernicus) għall-kompetittività 

futura tal-UE; iqis li l-baġit tal-UE għandu 

76. 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) u l-Programm ta' Osservazzjoni 

tad-Dinja (Copernicus) għall-kompetittività 

futura tal-UE; iqis li l-baġit tal-UE għandu 
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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 

kien il-każ fil-QFP preċedenti; 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; 

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 

kien il-każ fil-QFP preċedenti; 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; jinnota li l-ippjanar attwali tal-ITER 

jagħmel neċessarja kontribuzzjoni tal-

Unjoni ta' EUR 6.07 biljun fis-snin 2021-

2027, meta mqabbla ma' EUR 2.99 biljun 

fis-snin 2014-2020; jistenna li dawn il-

ħtiġijiet addizzjonali jiġu allokati riżorsi 

addizzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 76 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. 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) u l-Programm ta' Osservazzjoni 

tad-Dinja (Copernicus) għall-kompetittività 

futura tal-UE; iqis li l-baġit tal-UE għandu 

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 

76. 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 futura tal-UE; iqis li l-baġit 

tal-UE għandu 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 
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kien il-każ fil-QFP preċedenti; 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; 

ippjanat ma jheddux il-finanzjament u l-

implimentazzjoni b'suċċess ta' politiki 

oħrajn tal-Unjoni, kif kien il-każ fil-QFP 

preċedenti; 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 

 

Emenda  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 76 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. 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) u l-Programm ta' Osservazzjoni 

tad-Dinja (Copernicus) għall-kompetittività 

futura tal-UE; iqis li l-baġit tal-UE għandu 

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 

kien il-każ fil-QFP preċedenti; 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; 

76. Jissottolinja l-importanza strateġika 

ta' proġetti infrastrutturali fuq skala kbira, 

jiġifieri r-Reattur Termonukleari 

Sperimentali Internazzjonali (ITER), is-

Sistema Ewropea ta' Navigazzjoni 

b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS), is-

Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-

Satellita (Galileo) u l-Programm ta' 

Osservazzjoni tad-Dinja (Copernicus) 

għall-kompetittività futura, is-sigurtà u s-

setgħa politika 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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Emenda  416 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 76 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. 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) u l-Programm ta' Osservazzjoni 

tad-Dinja (Copernicus) għall-kompetittività 

futura tal-UE; iqis li l-baġit tal-UE għandu 

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 

kien il-każ fil-QFP preċedenti; 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; 

76. 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) u l-Programm ta' 

Osservazzjoni tad-Dinja (Copernicus) 

għall-kompetittività futura tal-UE; iqis li l-

baġit tal-UE għandu 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 kien il-każ fil-QFP 

preċedenti; 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. it 

 

Emenda  417 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 76 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. Jissottolinja l-importanza strateġika 

ta' proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 

76. Jissottolinja1a l-importanza 

strateġika ta' proġetti infrastrutturali fuq 
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bħar-Reattur Termonukleari Sperimentali 

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

Ġeostazzjonarja (EGNOS), is-Sistema 

Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita 

(Galileo) u l-Programm ta' Osservazzjoni 

tad-Dinja (Copernicus) għall-kompetittività 

futura tal-UE; iqis li l-baġit tal-UE għandu 

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 

kien il-każ fil-QFP preċedenti; 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; 

skala kbira bħas-Sistema Ewropea ta' 

Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja 

(EGNOS), is-Sistema Globali ta' 

Navigazzjoni bis-Satellita (Galileo) u l-

Programm ta' Osservazzjoni tad-Dinja 

(Copernicus) għall-kompetittività futura 

tal-UE; iqis li l-baġit tal-UE għandu 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 

kien il-każ fil-QFP preċedenti; 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; 

 __________________ 

 1a il-paragrafu għandu jitqiegħed taħt il-

kapitolu "Ninvestu fil-futur" 

Or. en 

 

Emenda  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 76a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 76a. Jenfasizza li f'dak li jirrigwarda l-

ITER, in-nuqqas ta' riżultati konkreti 

mistennija fuq medda qasira u medja ta' 

żmien minħabba spejjeż għoljin ħafna u li 

qed jiżdiedu, ma jiġġustifikax aktar 

allokazzjonjiet (minbarra dawk diġà 

approvati) li minflok għandhom jiġu 

diretti lejn teknoloġiji, speċjalment fil-

qasam tal-ġenerazzjoni u tal-ħżin 

distribwit, li jista' jikkontribwixxi 

minnufih biex jiġġieled it-tibdil fil-klima u 
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għar-rispett tal-impenn tal-Ftehim ta' 

Pariġi; 

Or. it 

 

Emenda  419 

Tamás Deutsch 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Subintestatura 16a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Politika Agrikola Komuni u Politika tas-

Sajd 

Or. en 

 

Emenda  420 

Ivana Maletić 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Subintestatura 16a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Żvilupp sostenibbli, konservazzjoni u 

ġestjoni tar-riżorsi naturali 

Or. en 

 

Emenda  421 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

77. Jafferma li l-objettivi tal-politika 

agrikola komuni (PAK) jenħtieġ li jiġu 



 

AM\1144763MT.docx 113/151 PE616.896v01-00 

 MT 

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

riveduti b'mod radikali biex jirriflettu d-

domandi soċjali u l-limiti finiti tal-

ambjent u tar-riżorsi planetarji tagħna, u 

jqisu t-tibdil fil-klima, l-estinzjoni u l-

kollass tal-ekosistema, u l-eżawriment ta' 

riżorsi li jaffettwana lkoll; aħna nemmnu 

li l-PAK jenħtieġ li tintuża biex jissaħħu l-

ekonomiji lokali sabiex jinkisbu 

komunitajiet rurali vibranti; isir fokus fuq 

id-dieti tajbin għas-saħħa u l-biedja 

organika; u biex tiġi appoġġjata l-

awtonomija tal-bdiewa u r-rwol tagħhom 

fit-tranżizzjoni; jissottolinja li l-PAK hija 

waħda mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jirrikonoxxi r-rwol tal-

agrikoltura u l-forestrija sostenibbli bħala 

komponenti ewlenin tal-ħidma tal-UE fl-

indirizzar tat-tibdil fil-klima, it-telfien tal-

bijodiversità u t-titjib tas-sostenibbiltà 

ambjentali; ifakkar li l-QFP li jmiss 

jenħtieġ li jidderieġi l-PAK ta' wara l-
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2020 lejn politika tal-biedja effettiva u 

effiċjenti li fil-qalba tagħha jkollha l-għan 

li tiffaċilita t-tranżizzjoni lejn sistema 

sostenibbli tal-ikel u l-biedja fl-Ewropa u 

jisħaq fuq il-fatt li jrid jiġi pprovdut 

biżżejjed finanzjament sabiex jintlaħqu l-

miri; jilqa' l-approċċ strateġiku tal-

Kummissjoni ppreżentat fil-

komunikazzjoni Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-

Biedja sabiex tingħata aktar flessibbiltà 

lill-Istati Membri sabiex isibu mezzi 

xierqa biex jidderieġu s-settur agrikolu 

tagħhom lejn l-ilħuq ta' miri ambjentali 

komuni bl-aktar mod effettiv; jissottolinja 

li l-PAK hija waħda mill-aktar politiki 

integrati u hija ffinanzjata prinċipalment 

fil-livell tal-UE, u għaldaqstant, tieħu post 

l-infiq nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  423 

Răzvan Popa 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; jisħaq fuq il-fatt li l-PAK 

jenħtieġ li tkun tista' tilqa' l-isfidi li 

għandha quddiemha peress li din hija 
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waħda mill-pilastri fundamentali tal-UE u 

jqis li PAK b'żewġ pilastri aġġornata u 

ssimplifikata ta' wara l-2020 jenħtieġ li 

taġixxi b'mod bilanċjat, filwaqt li 

tipprovdi lill-konsumaturi ikel bi prezzijiet 

raġonevoli u tikkontribwixxi għas-

sostenibbiltà f'żoni rurali, mingħajr ma r-

reviżjoni tagħha xxekkel il-bażi essenzjali 

tal-PAK; 

Or. en 

 

Emenda  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika l-ħtieġa akbar li l-pagamenti 

agrikoli jiġu konnessi b'mod dirett mat-

twassil tal-beni pubbliċi bħall-ilma, il-

bijodiversità u l-protezzjoni tal-klima kif 

ukoll mat-trobbija tal-bhejjem skont il-

prinċipji tat-trattament xieraq tal-

annimali; jindika li r-rekwiżiti alimentari 

żdiedu, hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

Or. en 
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Emenda  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija tal-

Unjoni, għall-konservazzjoni u għall-

iżvilupp tat-territorji rurali tagħha, għall-

iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari u sanitarji 

żdiedu, l-istess bħall-bżonn li tiġi 

appoġġjata t-tranżizzjoni tal-agrikoltura 

Ewropea lejn prattiki agrikoli li 

jirrispettaw aktar l-ambjent u li huma 

involuti fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; 

jissottolinja li peress li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki Ewropej integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

hija tieħu post l-infiq nazzjonali; 

Or. fr 

 

Emenda  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika l-ħtieġa li jkun hemm politika 

agrikola komuni li tappoġġja s-sigurtà tal-

introjtu, l-ambjent, il-klima u s-saħħa tal-
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ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

bdiewa; jindika li r-rekwiżiti alimentari 

żdiedu, hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata l-

produzzjoni agrikola fil-partijiet kollha 

tal-UE kif ukoll f'żoni ta' limitazzjonijiet 

naturali; jindika li r-rekwiżiti alimentari 

żdiedu, hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali u 

r-riżorsi ambjentali, għall-iżvilupp 

sostenibbli u għall-għoti ta' prodotti tal-ikel 

ta' kwalità għolja bi prezzijiet raġonevoli 

liċ-ċittadini Ewropej; jindika li r-rekwiżiti 

alimentari żdiedu, hekk kif żdied ukoll il-

bżonn li jiġu żviluppati prattiki agrikoli li 

jirrispettaw l-ambjent u l-bżonn li jiġi 

indirizzat it-tibdil fil-klima; jissottolinja li 

l-PAK hija waħda mill-aktar politiki 

integrati u hija ffinanzjata prinċipalment 

fil-livell tal-UE, u għaldaqstant, tieħu post 

l-infiq nazzjonali; iżid li jenħtieġ li 

tingħata prijorità akbar lill-bdiewa fuq 

skala żgħira; 

Or. en 

 

Emenda  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; sabiex b'hekk iċ-ċittadini tal-UE 
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mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

jifhmu r-raġunament wara l-pagamenti 

agrikoli; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  430 

Tiemo Wölken 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) kienet fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; huwa konvint, għalhekk, li l-

politika għandha tevolvi sabiex tindirizza 

dawn l-isfidi, filwaqt li ssir politika vera 

dwar l-użu tal-art li tkopri l-ikel u l-

biedja; 

Or. en 

 

Emenda  431 

Inese Vaidere 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali u 

tal-impjiegi, għall-iżvilupp sostenibbli u 

għall-għoti ta' prodotti tal-ikel ta' kwalità 

għolja bi prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini 

Ewropej; jindika li r-rekwiżiti alimentari 

żdiedu, hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati ta' suċċess u 

hija ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-

UE, u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja, tajbin 

għas-saħħa, sostenibbli u bi prezzijiet 

raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; jindika li 

r-rekwiżiti alimentari żdiedu, hekk kif 

żdied ukoll il-bżonn li jiġu żviluppati 

prattiki agrikoli li jirrispettaw l-ambjent u 

l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima; 

jissottolinja li l-PAK hija waħda mill-aktar 

politiki integrati u hija ffinanzjata 

prinċipalment fil-livell tal-UE, u 

għaldaqstant, tieħu post l-infiq nazzjonali; 



 

AM\1144763MT.docx 121/151 PE616.896v01-00 

 MT 

Or. en 

 

Emenda  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) tikkontribwixxi għas-

sigurtà tal-ikel, għall-konservazzjoni tal-

popolazzjonijiet rurali, għall-iżvilupp 

sostenibbli u għall-għoti ta' prodotti tal-ikel 

ta' kwalità għolja bi prezzijiet raġonevoli 

liċ-ċittadini Ewropej; jindika li r-rekwiżiti 

alimentari żdiedu, hekk kif żdied ukoll il-

bżonn li jiġu żviluppati prattiki agrikoli li 

jirrispettaw l-ambjent u l-bżonn li jiġi 

indirizzat it-tibdil fil-klima; jissottolinja li 

l-PAK hija waħda mill-aktar politiki 

integrati u hija ffinanzjata prinċipalment 

fil-livell tal-UE, u għaldaqstant, tieħu post 

l-infiq nazzjonali; 

Or. sv 

Emenda  434 

Bernd Kölmel 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) hija fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 

77. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) kienet fundamentali għas-

sigurtà tal-ikel u għall-awtonomija, għall-

konservazzjoni tal-popolazzjonijiet rurali, 

għall-iżvilupp sostenibbli u għall-għoti ta' 

prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; 

jindika li r-rekwiżiti alimentari żdiedu, 

hekk kif żdied ukoll il-bżonn li jiġu 
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żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

żviluppati prattiki agrikoli li jirrispettaw l-

ambjent u l-bżonn li jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima; iqis madankollu li bosta 

azzjonijiet tal-PAK jistgħu jitwettqu aħjar 

fil-livell nazzjonali u jqajjem dubju dwar 

il-valur miżjud Ewropew tagħhom; 

Or. en 

 

Emenda  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 77a. Ifakkar ir-rimarki1a li għamel dwar 

l-istruttura insostenibbli tan-nefqa tal-

PAK: 44.7 % tal-farms kollha tal-Unjoni 

kellhom introjtu annwali ta' inqas minn 

EUR 4000, u fl-2016, bħala medja, l-

ogħla 10 % tal-benefiċjarji tal-appoġġ 

dirett tal-PAK irċevew madwar 60 % tal-

pagamenti1b; jindika li f'perjodi ta' 

volatilità jew kriżi, farms akbar mhux 

neċessarjament ikunu jeħtieġu l-istess 

grad ta' għajnuna għall-istabbilizzazzjoni 

tal-introjtu mill-farms bħal fil-każ ta' 

farms iżgħar, peress li dawn ta' spiss 

jibbenefikaw minn ekonomiji ta' skala 

potenzjali li x'aktarx jagħmluhom aktar 

reżiljenti; iqis li l-iskemi ta' finanzjament 

tal-PAK jistgħu jiffukaw aktar fuq bdiewa 

li jkollhom limitazzjonijiet speċjali: farms 

żgħar, b'mod partikolari dawk b'inqas 

minn 15 ha ta' art, żoni żvantaġġati 

minħabba l-karatteristiċi klimatiċi u 

ġeografiċi tagħhom, u reġjuni 

b'popolazzjoni żgħira, u li għall-farms 

b'aktar minn 100 ha ta' art jenħtieġ li 

jkun hemm tnaqqis gradwali ta' 

pagamenti; 

 __________________ 

 1a Ara l-paragrafu 207 tar-riżoluzzjoni 
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tiegħu tas-27 ta' April 2017 

b'osservazzjonijiet li jiffurmaw parti 

integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-

kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni 

tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 

għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III – 

il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi 

(Testi adottati, P8_TA(2016)0309). 

 1b Ara ċ-Ċifri indikattivi dwar id-

distribuzzjoni tal-għajnuna, skont il-klassi 

tad-daqs tal-għajnuna, irċevuta fil-kuntest 

ta' għajnuna diretta mogħtija lill-

produtturi skont ir-Regolament tal-

Kunsill (KE) Nru 1307/2013 (sena 

finanzjarja 2016). 

Or. en 

 

Emenda  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 77a. Ifakkar ir-rimarki1a li għamel 

dwar l-istruttura insostenibbli tan-nefqa 

tal-PAK: 44.7 % tal-farms kollha tal-

Unjoni kellhom introjtu annwali ta' inqas 

minn EUR 4000, u bħala medja, 80 % tal-

benefiċjarji tal-appoġġ dirett tal-PAK 

irċevew madwar 20 % tal-pagamenti; 

jindika li f'perjodi ta' volatilità jew kriżi, 

farms akbar mhux neċessarjament ikunu 

jeħtieġu l-istess grad ta' għajnuna għall-

istabbilizzazzjoni tal-introjtu mill-farms 

bħal fil-każ ta' farms iżgħar, peress li 

dawn ta' spiss jibbenefikaw minn 

ekonomiji ta' skala potenzjali li x'aktarx 

jagħmluhom aktar reżiljenti; iqis li l-

iskemi ta' finanzjament tal-PAK jistgħu 

jiffukaw aktar fuq bdiewa li jkollhom 

limitazzjonijiet speċjali: farms żgħar, żoni 

żvantaġġati minħabba l-karatteristiċi 

klimatiċi u ġeografiċi tagħhom, u reġjuni 
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b'popolazzjoni żgħira; 

 __________________ 

 1a Ara l-paragrafu 207 tar-riżoluzzjoni 

tiegħu tas-27 ta' April 2017 

b'osservazzjonijiet li jiffurmaw parti 

integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-

kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni 

tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 

għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III – 

il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi 

(Testi adottati, P8_TA(2016)0309). 

Or. en 

 

Emenda  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 77b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 77b. Jistieden lill-Kummissjoni, peress 

li huwa qed jirrifletti dwar PAK 

issimplifikata u modernizzata, tivvaluta 

jekk tfassil differenti tal-politika, jew 

mudell differenti ta' distribuzzjoni ta' 

pagamenti diretti, jistgħux jipprovdu 

mezzi aħjar sabiex il-flejjes pubbliċi jiġu 

mmirati lejn l-objettivi ta' azzjoni 

agroambjentali u klimatika; jisħaq, 

madankollu, fuq il-ħtieġa li jiġi pprovdut 

kumpens finanzjarju sabiex jiġu koperti l-

ispejjeż taż-żamma ta' standards għolja 

fil-produzzjoni tal-ikel, u l-ispejjeż għolja 

tal-produzzjoni assoċjati mal-kundizzjoni 

klimatika diffiċli f'xi żoni ġeografiċi, 

peress li l-bdiewa fl-Ewropa ta' spiss 

isibuha diffiċli biex jikkompetu fuq livell 

globali; 

Or. en 
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Emenda  438 

Bernd Kölmel 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn 

jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ċar u 

jsaħħu s-suq uniku billi jevitaw tgħawwiġ 

tal-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni 

u kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti 

lid-diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi 

sensittivi, bil-għan li jinħolqu strumenti 

ġodda li jistgħu jtaffu l-volatilità tal-

prezzijiet u jżidu l-finanzjamenti għall-

Programmi ta' Soluzzjonijiet Speċifiċi 

Relatati mal-Periferiċità u l-Insularità 

(POSEI); jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit 
tal-PAK fil-QFP li jmiss għandu almenu 

jinżamm fil-livell attwali tiegħu għall-UE-

27; 

78. Jistenna li l-pakkett globali tal-

PAK għandu jitnaqqas sa 30 % tal-livell 

attwali tiegħu fil-QFP li jmiss; jilqa' t-

tentattivi biex il-PAK terġa' tiġi 

nazzjonalizzata u kofinanzjata fejn ma 

jkun jista' jintwera l-ebda valur miżjud; 

Or. en 

 

Emenda  439 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn 

jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ċar u 

jsaħħu s-suq uniku billi jevitaw tgħawwiġ 

tal-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

78. Jisħaq fuq il-fatt li 30 % tas-

sussidji tal-PAK imorru għal 1 % tal-

bdiewa li jirċievu aktar minn EUR 50 000 

kull sena u għal kull benefiċjarju; 

jipproponi għalhekk li l-pagamenti diretti 

jiġu limitati għal EUR 50 000 kull sena u 

għal kull benefiċjarju; jinsisti li parti 
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kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti 

lid-diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi 

sensittivi, bil-għan li jinħolqu strumenti 

ġodda li jistgħu jtaffu l-volatilità tal-

prezzijiet u jżidu l-finanzjamenti għall-

Programmi ta' Soluzzjonijiet Speċifiċi 

Relatati mal-Periferiċità u l-Insularità 

(POSEI); jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit 

tal-PAK fil-QFP li jmiss għandu almenu 

jinżamm fil-livell attwali tiegħu għall-UE-

27; 

minn dak l-iffrankar jenħtieġ li tiġi 

distribwita mill-ġdid b'mod ġust u 

sostenibbli fil-baġit tal-PAK l-aktar għal 

bdiewa ġodda u dawk iżgħar, għal biedja 

organika...; jinsisti fuq il-fatt li 1 % biss 

tal-bdiewa tal-UE jkunu affettwati minn 

tali limitazzjoni; jopponi kwalunkwe 

rinazzjonalizzazzjoni u kwalunkwe 

kofinanzjament nazzjonali f'dan ir-rigward; 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu jitnaqqas bi ftit 

b'mod ġust u sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti 
lid-diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi 

sensittivi, bil-għan li jinħolqu strumenti 

ġodda li jistgħu jtaffu l-volatilità tal-

prezzijiet u jżidu l-finanzjamenti għall-

Programmi ta' Soluzzjonijiet Speċifiċi 

Relatati mal-Periferiċità u l-Insularità 

(POSEI); jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit 

tal-PAK fil-QFP li jmiss għandu almenu 

jinżamm fil-livell attwali tiegħu għall-UE-

27; 

78. Jitlob li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn għandhom 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri u billi 

jipprovdu lill-bdiewa l-ewwel forma ta' 

introjtu, li huwa element indispensabbli 

għall-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni 

tal-Politika Agrikola Komuni u 

kwalunkwe forma ta' kofinanzjament 

nazzjonali tal-pagamenti diretti; jisħaq fuq 

il-bżonn ta' riforma tar-riżerva ta' kriżi 

agrikola favur fond għall-kriżijiet 

agrikoli, li l-ġestjoni tiegħu titpoġġa barra 

l-prinċipju tal-annwalità tal-baġit, u 

b'hekk ikunu jistgħu jsiru trasferimenti 

tal-krediti minn sena għall-oħra, sabiex 

jingħataw risposti effettivi lid-diversi 

kriżijiet ċikliċi li għandhom impatt fuq is-

setturi agrikoli sensittivi; iqis essenzjali li 

jiġi appoġġjat l-iżvilupp ta' strumenti 
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għall-immaniġġjar ta' kriżijiet, ta' riskji u 

ta' organizzazzjonijiet settorjali li jistgħu 

jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet; jitlob żieda 

fil-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu jinżamm mill-

inqas fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

Or. fr 

 

Emenda  441 

Tiemo Wölken 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn 

jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ċar u 

jsaħħu s-suq uniku billi jevitaw tgħawwiġ 

tal-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 
jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

78. Jopponi kwalunkwe 

rinazzjonalizzazzjoni tal-Politika futura 

dwar l-Użu tal-Art; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

Or. en 

 

Emenda  442 

Răzvan Popa 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

jenfasizza li l-konverġenza tal-pagamenti 

diretti hija essenzjali fl-ilħuq ta' suq 

uniku ġust fil-qasam tal-agrikoltura, 

filwaqt li l-miżuri lejn l-ilħuq ta' 

konverġenza u pagamenti diretti mhux 

limitati huma essenzjali sabiex jintlaħaq l-

objettiv ta' kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 

kompetizzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 
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valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; filwaqt li jqis l-

importanza li tinżamm il-varjetà tal-

miżuri, inkluż appoġġ akkopjat 

volontarju, disponibbli għall-Istati 

Membri biex iżommu l-produzzjoni 

f'setturi li huma vitali għal żoni 

vulnerabbli mingħajr effett ta' distorsjoni 

fuq is-suq intern; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

Or. en 

 

Emenda  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jindika wkoll li l-

ekwalizzazzjoni tal-livell tal-pagamenti 

diretti fost l-Istati Membri hija essenzjali 

sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

ekwivalenti ta' kompetizzjoni fis-suq 
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jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

uniku tal-UE; jisħaq fuq il-bżonn li jiżdied 

il-finanzjament skont ir-risposti lid-diversi 

kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, bil-għan 

li jinħolqu strumenti ġodda li jistgħu jtaffu 

l-volatilità tal-prezzijiet u jżidu l-

finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

Or. pl 

Emenda  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn 
jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ċar u 

jsaħħu s-suq uniku billi jevitaw tgħawwiġ 

tal-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

78. Jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss jenħtieġ li tal-inqas 

jinżamm fil-livell attwali tiegħu għall-UE-

27 bi prezzijiet attwali, inklużi kemm l-

ammont globali tal-pagamenti diretti kif 

ukoll tal-iżvilupp rurali; jissottolinja li l-

pagamenti diretti jiġġeneraw valur miżjud 

Ewropew ċar u jsaħħu s-suq uniku billi 

jevitaw tgħawwiġ tal-kompetizzjoni bejn l-

Istati Membri; jopponi kwalunkwe 

rinazzjonalizzazzjoni u kwalunkwe 

kofinanzjament nazzjonali għall-

pagamenti diretti; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-qafas 

finanzjarju u legali meħtieġ għall-katina 

tal-provvista tal-ikel, sabiex jiġu 

miġġielda l-prattiki kummerċjali inġusti; 

Or. en 
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Emenda  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn 

jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ċar u 

jsaħħu s-suq uniku billi jevitaw tgħawwiġ 

tal-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

78. Iqajjem dubju dwar kwalunkwe 

rinazzjonalizzazzjoni u kwalunkwe 

kofinanzjament nazzjonali tal-pagamenti 

diretti;  jisħaq fuq il-bżonn li jiżdied il-

finanzjament skont ir-risposti lid-diversi 

kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, bil-għan 

li jinħolqu strumenti ġodda li jistgħu jtaffu 

l-volatilità tal-prezzijiet u jżidu l-

finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu jkun f'livell 

suffiċjenti biex jindirizza l-ħtiġijiet reali 

tal-agrikoltura Ewropea; 

Or. en 

 

Emenda  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 
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kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

filwaqt li jkun soġġett għal eżaminazzjoni 

tal-bażi tal-pagamenti tal-PAK sabiex jiġu 

indirizzati b'mod aktar effettiv il-

kwistjonijiet u l-obbligi agrikoli, rurali u 

ambjentali fis-settur; 

Or. en 

 

Emenda  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); jisħaq 

fuq il-fatt li l-fondi pubbliċi għall-beni 

pubbliċi mwassla mill-agrikoltura 

jenħtieġ li jkunu fiċ-ċentru tal-QFP li 
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fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; jmiss; jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-

PAK fil-QFP li jmiss għandu almenu 

jinżamm fil-livell attwali tiegħu għall-UE-

27; 

Or. en 

 

Emenda  449 

Inese Vaidere 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku bit-tlestija tal-konverġenza tal-

pagamenti diretti tal-politika agrikola 

komuni fi ħdan il-perjodu tal-QFP li 

jmiss, u b'hekk jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

Or. en 

 

Emenda  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

Or. en 

 

Emenda  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

estensjoni ta' kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-fatt li l-isfidi 

l-ġodda jeħtieġu allokazzjoni finanzjarja 

soda; jisħaq fuq il-bżonn li jiżdied il-

finanzjament skont ir-risposti lid-diversi 

kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, bil-għan 

li jinħolqu strumenti ġodda li jistgħu jtaffu 
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Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

l-volatilità tal-prezzijiet u jżidu l-

finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

Or. en 

 

Emenda  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 
f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni 

totali f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn 

li jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti 

lid-diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi 

sensittivi, bil-għan li jinħolqu strumenti 

ġodda li jistgħu jtaffu l-volatilità tal-

prezzijiet u jżidu l-finanzjamenti għall-

Programmi ta' Soluzzjonijiet Speċifiċi 

Relatati mal-Periferiċità u l-Insularità 

(POSEI); jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit 

tal-PAK fil-QFP li jmiss għandu jirċievi 

finanzjament xieraq għall-UE-27 abbażi 

ta' analiżi tal-ħtiġijiet u billi titqies l-

evalwazzjoni tal-implimentazzoni tal-

politika; 

Or. en 

 

Emenda  453 

Maria Noichl, Jens Geier 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti tal-PAK jinżamm intatt fl-

ambitu tal-QFP li jmiss, peress li dawn 

jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ċar u 

jsaħħu s-suq uniku billi jevitaw tgħawwiġ 

tal-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

Or. en 

 

Emenda  454 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 
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bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

Or. it 

 

Emenda  455 

Nicola Caputo 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu almenu jinżamm 

fil-livell attwali tiegħu għall-UE-27; 

78. Jistenna li l-ammont globali tal-

pagamenti diretti jinżamm intatt fl-ambitu 

tal-QFP li jmiss, peress li dawn jiġġeneraw 

valur miżjud Ewropew ċar u jsaħħu s-suq 

uniku billi jevitaw tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni bejn l-Istati Membri; 

jopponi kwalunkwe rinazzjonalizzazzjoni u 

kwalunkwe kofinanzjament nazzjonali 

f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-bżonn li 

jiżdied il-finanzjament skont ir-risposti lid-

diversi kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, 

bil-għan li jinħolqu strumenti ġodda li 

jistgħu jtaffu l-volatilità tal-prezzijiet u 

jżidu l-finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

jikkonkludi, għalhekk, li l-baġit tal-PAK 

fil-QFP li jmiss għandu jiżdied għall-UE-

27; 

Or. it 

 

Emenda  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 78a. Iqis li l-QFP li jmiss jenħtieġ li 

jipprovdi biżżejjed finanzjament sabiex 

jitwaqqaf it-telfien tal-bijodiversità, 

permezz tat-tisħiħ tal-programm LIFE u 

l-istabbiliment ta' linja ta' finanzjament 

għan-Netwerk Trans-Ewropew 

Natura 2000 (TEN-N); jistieden lill-

Kummissjoni tiżgura li strumenti 

finanzjarji futuri għall-agrikoltura, l-

iżvilupp rurali u reġjonali jinkludu 

pakketti ddedikati għall-bijodiversità u 

għall-ġestjoni tan-netwerk Natura 2000, 

taħt ġestjoni konġunta mill-awtoritajiet 

ambjentali nazzjonali u reġjonali; 

Or. en 

 

Emenda  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 78a. Iqis li l-QFP li jmiss għandu 

jinkludi finanzjament suffiċjenti sabiex 

jiġi evitat it-telfien tal-bijodiversità, 

filwaqt li jissaħħaħ il-programm LIFE u 

tinħoloq sezzjoni għall-infrastrutturi 

ekoloġiċi u strument li jiffinanzja l-

bijodiversità sabiex jimmaniġġja fost l-

oħrajn in-Natura 2000; 

Or. fr 

 

Emenda  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 78a. Jenfasizza r-rwol essenzjali ta' 

konverġenza tal-pagamenti diretti bejn l-

Istati Membri sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 

kompetizzjoni fis-suq uniku Ewropew, 

trattament ugwali għaċ-ċittadini tal-UE u 

l-implimentazzjoni tal-objettivi tat-Trattat 

f'termini ta' koeżjoni ekonomika u soċjali; 

Or. en 

 

Emenda  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 78b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 78b. Jindika d-diversi żoni rurali tal-

UE li jaffaċċjaw problemi serji bħal rati 

baxxi ta' impjieg, sottożvilupp ta' 

infrastruttura teknika u soċjali, nuqqas 

ta' jew livell baxx ta' servizzi bażiċi, li 

min-naħa l-oħra dawn iwasslu għal 

depopolazzjoni rapida; jisħaq, għalhekk, 

fuq il-fatt li dawn iż-żoni jeħtieġu aktar 

appoġġ filwaqt li l-kriterji għad-

distribuzzjoni tal-fondi jenħtieġ li jkomplu 

jqisu d-differenzi fil-livell tal-iżvilupp 

rurali fl-Istati Membri; 

Or. en 

 

Emenda  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79 



 

PE616.896v01-00 140/151 AM\1144763MT.docx 

MT 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

79. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġija tas-settur tas-

sajd, tal-"ekonomija blu" u l-kontribut 

tagħhom għall-awtonomija alimentari tal-

UE; jirrimarka li l-politika komuni tas-sajd 

hija kompetenza esklużiva tal-UE; 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-bżonn li 

jinżamm fond tas-sajd speċifiku, 

sostanzjali, indipendenti u aċċessibbli biex 

jimplimenta din il-politika; jitlob, almenu, 

li jinżamm il-livell tal-approprjazzjonijiet 

finanzjarji ddedikati għas-settur tas-sajd, 

fl-ambitu tal-QFP attwali, u, jekk 

jinqalgħu bżonnijiet ġodda, jiżdiedu l-

approprjazzjonijiet finanzjarji għall-

affarijiet marittimi; iwissi kontra l-impatti 

negattivi possibbli ta' Brexit "iebes" fuq 

dan is-settur; josserva li l-istrumenti 

finanzjarji l-oħrajn, barra mill-għajnuna 

mhux rimborżabbli, jistgħu jagħtu 

possibbiltajiet ta' finanzjarment 

komplementari; 

79. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġika tal-ambjent 

marittimu, tal-"ekonomija blu" u l-

kontribut tagħhom għall-awtonomija 

alimentari tal-UE; jirrimarka li l-UE 

għandha tilħaq status ambjentali tajjeb 

għall-ibħra tagħha kif previst fid-Direttiva 

Kwadru dwar l-Istrateġija Marina, inkluż 

permezz tal-politika komuni tas-sajd u l-

Politika marittima integrata; jenfasizza, 

f'dan ir-rigward, il-bżonn li jinżamm fond 

għall-oċeani sostenibbli speċifiku, 

sostanzjali, indipendenti u aċċessibbli biex 

jimplimenta l-objettivi tad-Direttiva 

Kwadru dwar l-Istrateġija Marina; jitlob li 

jinżamm il-livell tal-approprjazzjonijiet 

finanzjarji ddedikati għall-Fond Ewropew 

għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, fl-

ambitu tal-QFP attwali, bil-għan li jkun 

hemm sajd sostenibbli u eżemplari fl-UE; 

josserva li l-istrumenti finanzjarji l-oħrajn, 

barra mill-għajnuna mhux rimborżabbli, 

jistgħu jagħtu possibbiltajiet ta' 

finanzjarment komplementari; 

Or. fr 

Emenda  461 

Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

79. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġija tas-settur tas-

sajd, tal-"ekonomija blu" u l-kontribut 

tagħhom għall-awtonomija alimentari tal-

UE; jirrimarka li l-politika komuni tas-sajd 

hija kompetenza esklużiva tal-UE; 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-bżonn li 

jinżamm fond tas-sajd speċifiku, 

sostanzjali, indipendenti u aċċessibbli biex 

79. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġika tas-settur tas-

sajd, tal-"ekonomija blu" u l-kontribut 

tagħhom għall-awtonomija alimentari tal-

UE; jirrimarka li l-politika komuni tas-sajd 

hija kompetenza esklużiva tal-UE; 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-bżonn li 

jinżamm fond tas-sajd speċifiku, 

sostanzjali, indipendenti u aċċessibbli biex 



 

AM\1144763MT.docx 141/151 PE616.896v01-00 

 MT 

jimplimenta din il-politika; jitlob, almenu, 

li jinżamm il-livell tal-approprjazzjonijiet 

finanzjarji ddedikati għas-settur tas-sajd, fl-

ambitu tal-QFP attwali, u, jekk jinqalgħu 

bżonnijiet ġodda, jiżdiedu l-

approprjazzjonijiet finanzjarji għall-

affarijiet marittimi; iwissi kontra l-impatti 

negattivi possibbli ta' Brexit "iebes" fuq 

dan is-settur; josserva li l-istrumenti 

finanzjarji l-oħrajn, barra mill-għajnuna 

mhux rimborżabbli, jistgħu jagħtu 

possibbiltajiet ta' finanzjarment 

komplementari; 

jimplimenta din il-politika; jitlob, almenu, 

li jinżamm il-livell tal-approprjazzjonijiet 

finanzjarji ddedikati għas-settur tas-sajd, fl-

ambitu tal-QFP attwali, u, jekk jinqalgħu 

bżonnijiet ġodda, jiżdiedu l-

approprjazzjonijiet finanzjarji għall-

affarijiet marittimi; iwissi kontra l-impatti 

negattivi possibbli ta' Brexit "iebes" fuq 

dan is-settur; josserva li l-istrumenti 

finanzjarji l-oħrajn, barra mill-għajnuna 

mhux rimborżabbli, jistgħu jagħtu 

possibbiltajiet ta' finanzjarment 

komplementari; jisħaq fuq il-fatt li l-

politika tas-sajd hija fond importanti 

b'mod kritiku għall-promozzjoni tat-

trasformazzjoni tas-sajd f'industrija 

ambjentali sostenibbli li żżomm il-ħut 

f'livelli abbundanti u tippermetti sajd 

profittabbli li ma jkunx jeħtieġ aktar 

appoġġ finanzjarju; huwa tal-opinjoni li l-

Fond irid ikompli t-trasformazzjoni tiegħu 

lil hinn minn sussidji diretti lill-flotta għal 

miżuri sabiex jitnaqqas l-impatt 

ambjentali tas-sajd, jiġi pprovdut ikel 

sikur u tajjeb għas-saħħa u jiġu żgurati 

biżżejjed fondi għar-riċerka xjentifika u l-

kontrolli tas-sajd; 

Or. en 

 

Emenda  462 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

79. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġija tas-settur tas-

sajd, tal-"ekonomija blu" u l-kontribut 

tagħhom għall-awtonomija alimentari tal-

UE; jirrimarka li l-politika komuni tas-sajd 

hija kompetenza esklużiva tal-UE; 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-bżonn li 

jinżamm fond tas-sajd speċifiku, 

sostanzjali, indipendenti u aċċessibbli biex 

79. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġika tas-settur tas-

sajd, tal-"ekonomija u tat-tkabbir blu" u l-

kontribut tagħhom għall-awtonomija 

alimentari tal-UE; jirrimarka li l-politika 

komuni tas-sajd hija kompetenza esklużiva 

tal-UE, iżda fl-istess waqt iħeġġeġ ir-

reġjonalizzazzjoni tas-settur l-aktar fir-

rigward tal-pjanijiet ta' ġestjoni tal-
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jimplimenta din il-politika; jitlob, almenu, 

li jinżamm il-livell tal-approprjazzjonijiet 

finanzjarji ddedikati għas-settur tas-sajd, fl-

ambitu tal-QFP attwali, u, jekk jinqalgħu 

bżonnijiet ġodda, jiżdiedu l-

approprjazzjonijiet finanzjarji għall-

affarijiet marittimi; iwissi kontra l-impatti 

negattivi possibbli ta' Brexit "iebes" fuq 

dan is-settur; josserva li l-istrumenti 

finanzjarji l-oħrajn, barra mill-għajnuna 

mhux rimborżabbli, jistgħu jagħtu 

possibbiltajiet ta' finanzjarment 

komplementari; 

istokkijiet tal-ħut; jenfasizza, f'dan ir-

rigward, il-bżonn li jinżamm fond tas-sajd 

speċifiku, sostanzjali, indipendenti u 

aċċessibbli wkoll għas-sajjieda artiġjanali 

fuq skala żgħira biex jimplimenta din il-

politika; jitlob, almenu, li jinżamm il-livell 

tal-approprjazzjonijiet finanzjarji ddedikati 

għas-settur tas-sajd, fl-ambitu tal-QFP 

attwali, li l-proċessi ta' finanzjament 

ikunu aktar sempliċi u rapidi u, jekk 

jinqalgħu bżonnijiet ġodda, jiżdiedu l-

approprjazzjonijiet finanzjarji għall-

affarijiet marittimi; iwissi kontra l-impatti 

negattivi possibbli ta' Brexit "iebes" fuq 

dan is-settur; josserva li l-istrumenti 

finanzjarji l-oħrajn, barra mill-għajnuna 

mhux rimborżabbli, jistgħu jagħtu 

possibbiltajiet ta' finanzjarment 

komplementari; 

Or. it 

 

Emendai  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

79. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġija tas-settur tas-

sajd, tal-"ekonomija blu" u l-kontribut 

tagħhom għall-awtonomija alimentari tal-

UE; jirrimarka li l-politika komuni tas-sajd 

hija kompetenza esklużiva tal-UE; 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-bżonn li 

jinżamm fond tas-sajd speċifiku, 

sostanzjali, indipendenti u aċċessibbli biex 

jimplimenta din il-politika; jitlob, almenu, 

li jinżamm il-livell tal-approprjazzjonijiet 

finanzjarji ddedikati għas-settur tas-sajd, fl-

ambitu tal-QFP attwali, u, jekk jinqalgħu 

bżonnijiet ġodda, jiżdiedu l-

approprjazzjonijiet finanzjarji għall-

affarijiet marittimi; iwissi kontra l-impatti 

79. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġika tas-settur tas-

sajd, tal-"ekonomija blu" u l-kontribut 

tagħhom għall-awtonomija alimentari tal-

UE; jirrimarka li l-politika komuni tas-sajd 

hija kompetenza esklużiva tal-UE; 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-bżonn li 

jinżamm fond tas-sajd speċifiku, 

sostanzjali, indipendenti u aċċessibbli biex 

jimplimenta din il-politika; jitlob li jerġa' 

jiġi stabbilit il-Programm ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (Sajd POSEI), 

peress li dan huwa programm importanti 

ħafna għar-Reġjuni Ultraperifiċi 

Ewropej; jitlob, almenu, li jinżamm il-
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negattivi possibbli ta' Brexit "iebes" fuq 

dan is-settur; josserva li l-istrumenti 

finanzjarji l-oħrajn, barra mill-għajnuna 

mhux rimborżabbli, jistgħu jagħtu 

possibbiltajiet ta' finanzjarment 

komplementari; 

livell tal-approprjazzjonijiet finanzjarji 

ddedikati għas-settur tas-sajd, fl-ambitu tal-

QFP attwali, u, jekk jinqalgħu bżonnijiet 

ġodda, jiżdiedu l-approprjazzjonijiet 

finanzjarji għall-affarijiet marittimi; iwissi 

kontra l-impatti negattivi possibbli ta' 

Brexit "iebes" fuq dan is-settur; josserva li 

l-istrumenti finanzjarji l-oħrajn, barra mill-

għajnuna mhux rimborżabbli, jistgħu 

jagħtu possibbiltajiet ta' finanzjarment 

komplementari; 

Or. en 

 

Emenda  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

79. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġija tas-settur tas-

sajd, tal-"ekonomija blu" u l-kontribut 

tagħhom għall-awtonomija alimentari tal-

UE; jirrimarka li l-politika komuni tas-sajd 

hija kompetenza esklużiva tal-UE; 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-bżonn li 

jinżamm fond tas-sajd speċifiku, 

sostanzjali, indipendenti u aċċessibbli biex 

jimplimenta din il-politika; jitlob, almenu, 

li jinżamm il-livell tal-approprjazzjonijiet 

finanzjarji ddedikati għas-settur tas-sajd, fl-

ambitu tal-QFP attwali, u, jekk jinqalgħu 

bżonnijiet ġodda, jiżdiedu l-

approprjazzjonijiet finanzjarji għall-

affarijiet marittimi; iwissi kontra l-impatti 

negattivi possibbli ta' Brexit "iebes" fuq 

dan is-settur; josserva li l-istrumenti 

finanzjarji l-oħrajn, barra mill-għajnuna 

mhux rimborżabbli, jistgħu jagħtu 

possibbiltajiet ta' finanzjarment 

komplementari; 

79. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġija tas-settur tas-

sajd, tal-"ekonomija blu" u l-kontribut 

tagħhom għall-awtonomija alimentari 

sostenibbli tal-UE; jirrimarka li l-politika 

komuni tas-sajd hija kompetenza esklużiva 

tal-UE; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-

bżonn li jinżamm fond tas-sajd speċifiku, 

sostanzjali, indipendenti u aċċessibbli biex 

jimplimenta din il-politika; jitlob, almenu, 

li jinżamm il-livell tal-approprjazzjonijiet 

finanzjarji ddedikati għas-settur tas-sajd, fl-

ambitu tal-QFP attwali, u, jekk jinqalgħu 

bżonnijiet ġodda, jiżdiedu l-

approprjazzjonijiet finanzjarji għall-

affarijiet marittimi; iwissi kontra l-impatti 

negattivi possibbli ta' Brexit "iebes" fuq 

dan is-settur; josserva li l-istrumenti 

finanzjarji l-oħrajn, barra mill-għajnuna 

mhux rimborżabbli, jistgħu jagħtu 

possibbiltajiet ta' finanzjarment 

komplementari; 

Or. en 
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Emenda  465 

Liadh Ní Riada 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 79a. Jenfasizza li objettivi 

soċjoekonomiċi u żieda fir-

reġjonalizzazzjoni għandhom ikunu 

prinċipji ċentrali tal-Politika Komuni tas-

Sajd il-ġdida, mingħajr preġudizzju għas-

sostenibbiltà ambjentali; dan għandu 

jinkludi t-twessigħ tal-kamp ta' 

applikazzjoni tal-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd, aċċess aktar 

faċli għal finanzjament, is-

simplifikazzjoni ta' proċeduri ta' 

applikazzjoni għall-mekkaniżmi ta' 

finanzjament u programmi rilevanti 

b'mod partikolari għall-Gruppi ta' Azzjoni 

Lokali tas-Sajd u kooperattivi, fi ħdan il-

kuntest tal-programmi operazzjonali tal-

Istati Membri sabiex jitnaqqsu l-piżijiet 

amministrattivi u l-ispejjeż assoċjati; 

Or. en 

 

Emenda  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol ta' 

tmexxija tal-UE fl-indirizzar tat-tibdil fil-

klima u l-impenji u l-għanijiet tagħha fil-

qasam tal-bijodiversità interna u esterna; 

jitlob l-għoti ta' riżorsi finanzjarji adegwati 

għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

80. Jisħaq fuq il-fatt li l-programm 

LIFE + huwa programm ewlieni sabiex 

jikkontribwixxi għall-bidla lejn ekonomija 

effiċjenti fir-riżorsi, b'livell baxx ta' 

emissjonijiet ta' karbonju u reżiljenti 

għall-klima, għall-protezzjoni u t-titjib tal-



 

AM\1144763MT.docx 145/151 PE616.896v01-00 

 MT 

Pariġi u integrazzjoni totali tal-aspetti 

marbuta mal-klima tal-infiq futur tal-UE; 

ifakkar li l-QFP li jmiss għandu jgħin lill-

Unjoni tilħaq l-objettivi qafas tagħha dwar 

il-klima u l-enerġija għall-2030; 

jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li jmorru 

kontra l-ilħuq ta' dawn l-objettivi; 

kwalità tal-ambjent u għat-twaqqif u t-

treġġigħ lura tat-telfien tal-bijodiversità, 

inkluż l-appoġġ tan-netwerk Natura 2000 

u l-indirizzar tad-degradazzjoni tal-

ekosistemi; jitlob l-ittriplar tal-baġit 

tiegħu u li tal-inqas jintefaq 1 % tal-baġit 

tal-UE għal LIFE +; jitlob ukoll l-għoti ta' 

riżorsi finanzjarji adegwati għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi, tal-

Aġenda 2030 għal żvilupp sostenibbli u 

tal-miri tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità 

Bijoloġika (KDB) u integrazzjoni totali tal-

aspetti marbuta mal-klima u mal-ambjent 

tal-infiq futur tal-UE; ifakkar li l-QFP li 

jmiss għandu jgħin lill-Unjoni tilħaq l-

objettivi qafas tagħha dwar il-klima u l-

enerġija għall-2030; jissottolinja li l-UE ma 

għandhiex tiffinanzja proġetti u 

investimenti li jmorru kontra l-ilħuq ta' 

dawn l-objettivi; 

Or. en 

 

Emenda  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol ta' 

tmexxija tal-UE fl-indirizzar tat-tibdil fil-

klima u l-impenji u l-għanijiet tagħha fil-

qasam tal-bijodiversità interna u esterna; 

jitlob l-għoti ta' riżorsi finanzjarji 

adegwati għall-implimentazzjoni tal-

Ftehim ta' Pariġi u integrazzjoni totali 

tal-aspetti marbuta mal-klima tal-infiq 

futur tal-UE; ifakkar li l-QFP li jmiss 

għandu jgħin lill-Unjoni tilħaq l-objettivi 

qafas tagħha dwar il-klima u l-enerġija 

għall-2030; jissottolinja li l-UE ma 

għandhiex tiffinanzja proġetti u 

investimenti li jmorru kontra l-ilħuq ta' 

80. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu 

pprovduti riżorsi finanzjarji xierqa sabiex 

jiġi żgurat li l-UE tkun tista' tissodisfa l-

obbligi internazzjonali tagħha li saru taħt 

il-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli tan-NU kif ukoll l-

impenji u l-għanijiet tagħha fil-qasam tal-

bijodiversità interna u esterna; jenfasizza l-

importanza li jinżamm u jissaħħaħ ir-rwol 

ewlieni tal-UE fl-indirizzar tal-tibdil fil-

klima; ifakkar li l-QFP li jmiss għandu 

jgħin lill-Unjoni tilħaq l-objettivi qafas 

tagħha dwar il-klima u l-enerġija għall-

2030; jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li jmorru 
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dawn l-objettivi; kontra l-ilħuq ta' dawn l-objettivi; jitlob 

integrazzjoni totali tal-aspetti marbuta 

mal-klima tal-infiq futur tal-UE; 

Or. en 

 

Emenda  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol ta' 

tmexxija tal-UE fl-indirizzar tat-tibdil fil-

klima u l-impenji u l-għanijiet tagħha fil-

qasam tal-bijodiversità interna u esterna; 

jitlob l-għoti ta' riżorsi finanzjarji 

adegwati għall-implimentazzjoni tal-

Ftehim ta' Pariġi u integrazzjoni totali tal-

aspetti marbuta mal-klima tal-infiq futur 

tal-UE; ifakkar li l-QFP li jmiss għandu 

jgħin lill-Unjoni tilħaq l-objettivi qafas 

tagħha dwar il-klima u l-enerġija għall-

2030; jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li 

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

80. Jisħaq fuq l-importanza tal-

konservazzjoni, il-protezzjoni u t-titjib tal-

kwalità tal-ambjent; jenfasizza r-rwol ta' 

tmexxija tal-UE fl-indirizzar tat-tibdil fil-

klima u l-impenji u l-għanijiet tagħha fil-

qasam tal-bijodiversità interna u esterna; 

iqis li finanzjament stabbli u adegwat 

huwa essenzjali sabiex jintlaħqu l-impenji 

internazzjonali tal-Unjoni Ewropea, 

b'mod partikolari l-Aġenda 2030, il-

Ftehim ta' Pariġi u l-Konvenzjoni dwar id-

Diversità Bijoloġika; jirrikonoxxi li huma 

meħtieġa għodod finanzjarji ġodda u 

approċċi differenti għall-politika ta' 

investiment attwali, bħall-eliminazzjoni 

gradwali tas-sussidji li jagħmlu ħsara lill-

ambjent u l-proġetti ta' emissjonijiet 

għolja għall-ilħuq ta' dawn l-objettivi; 

Or. en 

 

Emenda  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol ta' 

tmexxija tal-UE fl-indirizzar tat-tibdil fil-

80. Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol ta' 

tmexxija tal-UE fl-indirizzar tat-tibdil fil-
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klima u l-impenji u l-għanijiet tagħha fil-

qasam tal-bijodiversità interna u esterna; 

jitlob l-għoti ta' riżorsi finanzjarji adegwati 

għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

Pariġi u integrazzjoni totali tal-aspetti 

marbuta mal-klima tal-infiq futur tal-UE; 

ifakkar li l-QFP li jmiss għandu jgħin lill-

Unjoni tilħaq l-objettivi qafas tagħha dwar 

il-klima u l-enerġija għall-2030; 

jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li jmorru 

kontra l-ilħuq ta' dawn l-objettivi; 

klima u l-impenji u l-għanijiet tagħha fil-

qasam tal-bijodiversità interna u esterna; 

jitlob l-għoti ta' riżorsi finanzjarji adegwati 

għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

Pariġi u integrazzjoni totali tal-aspetti 

marbuta mal-klima tal-infiq futur tal-UE; 

ifakkar li l-QFP li jmiss għandu jgħin lill-

Unjoni tilħaq l-objettivi qafas tagħha dwar 

il-klima u l-enerġija għall-2030; 

jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li jmorru 

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

b'mod patikolari li jiġu ffinanzjati kif 

xieraq programmi li jissalvagwardjaw il-

konservazzjoni tan-natura, il-bijodiversità 

u li jipproteġu l-ambjent bħal LIFE+ li 

għandhom jitkomplew u jissaħħu; 

Or. en 

 

Emenda  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol ta' 

tmexxija tal-UE fl-indirizzar tat-tibdil fil-

klima u l-impenji u l-għanijiet tagħha fil-

qasam tal-bijodiversità interna u esterna; 

jitlob l-għoti ta' riżorsi finanzjarji adegwati 

għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

Pariġi u integrazzjoni totali tal-aspetti 

marbuta mal-klima tal-infiq futur tal-UE; 

ifakkar li l-QFP li jmiss għandu jgħin lill-

Unjoni tilħaq l-objettivi qafas tagħha dwar 

il-klima u l-enerġija għall-2030; 

jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li jmorru 

kontra l-ilħuq ta' dawn l-objettivi; 

80. Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol ta' 

tmexxija tal-UE fl-indirizzar tat-tibdil fil-

klima u l-impenji u l-għanijiet tagħha fil-

qasam tal-bijodiversità interna u esterna; 

jitlob l-għoti ta' riżorsi finanzjarji adegwati 

għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

Pariġi u integrazzjoni totali tal-aspetti 

marbuta mal-klima tal-infiq futur tal-UE; 

ifakkar li l-QFP li jmiss għandu jgħin lill-

Unjoni tilħaq l-objettivi qafas tagħha dwar 

il-klima u l-enerġija għall-2030 u jenħtieġ 

li 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; 

Or. en 
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Emenda  471 

Marco Valli 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol ta' 

tmexxija tal-UE fl-indirizzar tat-tibdil fil-

klima u l-impenji u l-għanijiet tagħha fil-

qasam tal-bijodiversità interna u esterna; 

jitlob l-għoti ta' riżorsi finanzjarji adegwati 

għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

Pariġi u integrazzjoni totali tal-aspetti 

marbuta mal-klima tal-infiq futur tal-UE; 

Ifakkar li l-QFP li jmiss għandu jgħin lill-

Unjoni tilħaq l-objettivi qafas tagħha dwar 

il-klima u l-enerġija għall-2030; 

jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li jmorru 

kontra l-ilħuq ta' dawn l-objettivi; 

80. Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol ta' 

tmexxija tal-UE fl-indirizzar tat-tibdil fil-

klima u l-impenji u l-għanijiet tagħha fil-

qasam tal-bijodiversità interna u esterna; 

jitlob l-għoti ta' riżorsi finanzjarji adegwati 

għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

Pariġi u integrazzjoni totali tal-aspetti 

marbuta mal-klima tal-infiq futur tal-UE; 

Ifakkar li l-QFP li jmiss għandu jgħin lill-

Unjoni tilħaq l-objettivi qafas tagħha dwar 

il-klima u l-enerġija għall-2030; 

jissottolinja li l-UE ma għandhiex 

tiffinanzja proġetti u investimenti li jmorru 

kontra jew jittardjaw l-ilħuq ta' dawn l-

objettivi ; 

Or. it 

Emenda  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 80a. Jiġbed l-attenzjoni għall-ewwel 

rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' 

Esperti ta' Livell Għoli dwar 

Finanzjament Sostenibbli1a, inklużi dawk 

li huma relatati mal-qafas finanzjarju 

pluriennali, u jenfasizza li l-objettivi tas-

sostenibbiltà jridu jiġu appoġġjati 

b'sistema finanzjarja li tkun tista' 

tippromwovi tkabbir fit-tul u sostenibbli; 

jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina u 

tindirizza wkoll dawn ir-
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rakkomandazzjonijiet għall-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali li jmiss, inkluża 

l-ħtieġa li jiġi żviluppat "test tas-

sostenibbiltà" għar-regolamenti u l-

politiki finanzjarji kollha tal-UE tal-futur, 

u għall-istrumenti finanzjarji biex jiksbu 

effetti direzzjonali tal-politika akbar; 

 __________________ 

 1a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Emenda  473 

Jens Geier 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 80a. Jieħu nota li OLAF ripetutament 

sab każijiet serji ta' frodi doganali fi Stati 

Membri li ħolqu telf sinifikanti ta' introjtu 

għall-baġit tal-Unjoni; jindika r-rapport 

speċjali 19/2017 tal-ECA dwar proċeduri 

ta' importazzjoni u jinsab imħasseb dwar 

il-fatt li l-frodisti se jkomplu jsibu l-"aktar 

ħolqa dgħajfa" fost l-Istati Membri bħala 

l-punti ta' dħul tagħhom għall-unjoni 

doganali, u li t-telf għall-baġit tal-Unjoni 

se jkompli anke matul il-QFP li jmiss; 

jitlob lil dawk l-Istati Membri li 

oġġezzjonaw għall-qafas legali tal-Unjoni 

għall-ksur doganali u sanzjonijiet biex 

jerġgħu jqisu l-pożizzjoni tagħhom sabiex 

jippermettu li tinstab soluzzjoni rapida 

għal din il-problema; 

Or. en 

 

Emenda  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 80A. Itenni li, għalhekk, tal-inqas 20 % 

tal-baġit tal-UE għall-2014-2020 jenħtieġ 

li jintefaq fuq azzjoni relatata mat-tibdil 

fil-klima; iqis li l-QFP li jmiss jenħtieġ 

jenħtieġ li jikkumpensa l-allokazzjonijiet 

aktar baxxi mill-ewwel nofs tal-QFP 

attwali u li l-mira globali għandha tiżdied 

b'30 %; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 

tiggarantixxi li l-mekkaniżmu u l-

metodoloġija tal-integrazzjoni tat-tibdil 

fil-klima se jiġu ottimizzati bis-sħiħ; 

Or. en 

 

Emenda  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 80a. Jitlob l-ħolqien ta' miżuri li jtejbu 

l-protezzjoni tas-sorsi tad-dħul 

tradizzjonali tal-UE stess mill-frodi; jitlob 

li jiġi propost programm ta' azzjoni tal-

UE fi ħdan il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali l-ġdid sabiex jikkontribwixxi 

għat-tlestija u s-sostenibbiltà finanzjarja 

tas-Sistemi ta' Informazzjoni Ewropej 

doganali; 

Or. en 

 

Emenda  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80b (ġdid) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 80b. Jindika li n-nefqa kollha taħt il-

QFP li jmiss jenħtieġ li tkun konsistenti 

mal-objettivi tal-UE, fil-kuntest tat-

tnaqqis meħtieġ skont il-Grupp 

Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil 

fil-Klima minn pajjiżi żviluppati bħala 

grupp, sabiex sal-2050 l-emissjonijiet 

jitnaqqsu b'80-95 % meta mqabbla mal-

livelli tal-1990 u mal-objettiv taħt il-

Ftehim ta' Pariġi li jinkiseb bilanċ bejn l-

emissjonijiet antropoġeniċi mis-sorsi u l-

assorbimenti minn bjar tal-gassijiet serra 

fit-tieni nofs ta' dan is-seklu; 

Or. en 

 

Emenda  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 80c. Jisħaq fuq l-importanza 

ambjentali u l-benefiċċji soċjoekonomiċi 

tal-bijodiversità, pereżempju permezz tas-

servizzi tal-ekosistema u l-kapital 

naturali; jinnota li t-telfien tal-

bijodiversità mhux se jitreġġa' lura 

mingħajr sforzi addizzjonali sostanzjali 

fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u 

supranazzjonali; jistieden lill-

Kummissjoni tistabbilixxi mekkaniżmu ta' 

traċċar għall-infiq tal-UE relatat mal-

bijodiversità sabiex jittejbu t-trasparenza, 

l-obbligu ta' rendikont u l-effikaċja u li 

dawn jiġu integrati fil-QFP li jmiss; 

Or. en 

 


