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Emenda   20 

Notis Marias 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Kunsiderazzjoni 4a (ġdida) 

 
Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 - wara li kkunsidra l-Protokoll 

(Nru 1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rwol tal-

parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, 

Or. el 

 

Emenda   21 

Notis Marias 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Kunsiderazzjoni 4b (ġdida) 

 
Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 - wara li kkunsidra l-Protokoll 

(Nru 2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar l-

applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà 

u proporzjonalità, 

Or. el 

Emenda   22 

Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-

Unjoni, b'mod speċjali fil-kuntest tal-

(1) Id-data empirika u l-istatistika 

solidi u l-evitar ta' dewmien mhux xieraq 

fil-provvista tagħhom huma assolutament 

essenzjali sabiex jitkejjel il-progress u tiġi 

evalwata l-effiċjenza tal-politiki u tal-

programmi tal-Unjoni, b'mod speċjali fil-
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istrateġija Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-

impjiegi, it-tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla 

demokratika. 

kuntest tal-istrateġija Ewropa 2020 

stabbilita fil-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bl-isem 

"Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" 

(COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Emenda   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-

Unjoni, b'mod speċjali fil-kuntest tal-

istrateġija Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-

impjiegi, it-tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla 

demokratika. 

(1) L-evidenza affidabbli, rilevanti u 

disponibbli għal kulħadd ibbażata fuq l-

istatistika Ewropea hija assolutament 

essenzjali għall-kejl tal-progress u għall-

evalwazzjoni tal-effiċjenza tal-politiki u 

tal-programmi tal-Unjoni, b'mod speċjali 

fil-kuntest tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-

Aġenda għall-impjiegi, it-tkabbir, il-

ġustizzja u l-bidla demokratika. 

Or. en 

 

Emenda   24 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-

Unjoni, b'mod speċjali fil-kuntest tal-

istrateġija Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-

Unjoni, b'mod speċjali fil-kuntest tal-

istrateġija Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-
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impjiegi, it-tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla 

demokratika. 

impjiegi, it-tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla 

demokratika, kif ukoll l-effetti ta' għanijiet 

oħra bħall-ġlieda kontra l-faqar u l-

inugwaljanza u l-iżgurar tal-benessri 

soċjali u s-sostenibbiltà ambjentali. 

Or. es 

 

Emenda   25 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-

Unjoni, b'mod speċjali fil-kuntest tal-

istrateġija Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-

impjiegi, it-tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla 

demokratika. 

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-

Unjoni, b'mod speċjali fil-kuntest tal-

istrateġija Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-

impjiegi, it-tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla 

demokratika. Barra minn hekk huwa 

importanti li tiġi evalwata l-istatistika 

b'referenza speċifika għat-tnaqqis tal-

Unjoni għal 27 Stat Membru. 

Or. en 

 

Emenda   26 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-
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Unjoni, b'mod speċjali fil-kuntest tal-

istrateġija Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-

impjiegi, it-tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla 

demokratika. 

Unjoni u għat-teħid ta' deċiżjonijiet li 

jirrelataw mal-kontinwazzjoni jew is-

sospensjoni ta' dawn il-politiki. 

Or. it 

 

Emenda   27 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-

Unjoni, b'mod speċjali fil-kuntest tal-

istrateġija Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-

impjiegi, it-tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla 

demokratika. 

(1) L-evidenza fil-pront, affidabbli u 

rilevanti bbażata fuq l-istatistika Ewropea 

hija assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-

Unjoni, b'mod speċjali fil-kuntest tal-

istrateġija Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-

impjiegi, it-tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla 

demokratika. 

Or. el 

 

Emenda   28 

Barbara Kappel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

progress u għall-evalwazzjoni tal-

effiċjenza tal-politiki u tal-programmi tal-

Unjoni, b'mod speċjali fil-kuntest tal-

istrateġija Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-

impjiegi, it-tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla 

demokratika. 

(1) L-evidenza affidabbli u rilevanti 

bbażata fuq l-istatistika Ewropea hija 

assolutament essenzjali għall-kejl tal-

impatt u għall-evalwazzjoni tal-effiċjenza 

tal-politiki u tal-programmi tal-Unjoni, 

b'mod speċjali fil-kuntest tal-istrateġija 

Ewropa 2020 u l-Aġenda għall-impjiegi, it-

tkabbir, il-ġustizzja u l-bidla demokratika. 
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Or. en 

 

Emenda   29 

Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Statistika ta' kwalità għolja 

żviluppata, prodotta u disseminata skont 

il-programm statistiku Ewropew 

pluriennali jenħtieġ li tikkontribwixxi 

biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Aġenda 2030 

tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp 

Sostenibbli, għall-Ftehim ta' Pariġi tal-

2015, permezz tal-monitoraġġ tal-

għanijiet u l-miri tagħha, u biex tinkiseb 

statistika aħjar dwar kwistjonijiet 

orizzontali u statistika aktar integrata biex 

jiġu deskritti fenomeni soċjali, ambjentali 

u ekonomiċi kumplessi lil hinn mill-

miżuri tradizzjonali tal-produzzjoni 

ekonomika. 

Or. en 

 

Emenda   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-istatistika Ewropea għandu 

jkollha approċċ komprensiv min-naħa tal-

Unjoni u tmur lil hinn mill-politiki u l-

prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni 

sabiex tiġi pprovduta data preċiża li tgħin 

f'aktar proċessi ta' integrazzjoni fl-

Unjoni. 
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Or. en 

 

Emenda   31 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Id-disponibbiltà ta' statistika 

Ewropea affidabbli u komprensiva hija 

beni pubbliku importanti li huwa ta' 

benefiċċju għal dawk li jieħdu d-

deċiżjonijiet, għar-riċerkaturi u għall-

pubbliku ġenerali. 

Or. es 

 

Emenda   32 

Gabriel Mato 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Skont ir-Regolament (KE) Nru 

223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill11, il-programm Ewropew tal-

istatistika għandu jipprevedi l-qafas għall-

iżvilupp, il-produzzjoni u d-

disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, l-

oqsma ewlenin u l-għanijiet ta' azzjonijiet 

previsti għal perjodu li jikkorrispondi għal 

dak tal-qafas finanzjarju pluriennali. 

(2) Skont ir-Regolament (KE) Nru 

223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill11, il-programm Ewropew tal-

istatistika għandu jipprevedi l-qafas għall-

iżvilupp, il-produzzjoni u d-

disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea 

komparabbli u ta' kwalità għolja, l-oqsma 

ewlenin u l-għanijiet ta' azzjonijiet previsti 

għal perjodu li jikkorrispondi għal dak tal-

qafas finanzjarju pluriennali. 

_________________ _________________ 

11 (Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 

Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li 

jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 

1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data 

11 (Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 

Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li 

jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 

1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data 
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suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-

Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet 

Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 

89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi 

Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika 

tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 

31.3.2009, p. 164). 

suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-

Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet 

Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 

89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi 

Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika 

tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 

31.3.2009, p. 164). 

Or. es 

 

Emenda   33 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Skont ir-Regolament (KE) Nru 

223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill11, il-programm Ewropew tal-

istatistika għandu jipprevedi l-qafas għall-

iżvilupp, il-produzzjoni u d-

disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, l-

oqsma ewlenin u l-għanijiet ta' azzjonijiet 

previsti għal perjodu li jikkorrispondi għal 

dak tal-qafas finanzjarju pluriennali. 

(2) Skont ir-Regolament (KE) Nru 

223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill11, il-programm Ewropew tal-

istatistika għandu jipprevedi l-qafas għall-

iżvilupp, il-produzzjoni u d-

disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea ta' 

kwalità għolja, l-oqsma ewlenin u l-

għanijiet ta' azzjonijiet previsti għal 

perjodu li jikkorrispondi għal dak tal-qafas 

finanzjarju pluriennali. 

_________________ _________________ 

11 (Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 

Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li 

jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 

1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data 

suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-

Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet 

Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 

89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi 

Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika 

tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 

31.3.2009, p. 164). 

11 (Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 

Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li 

jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 

1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data 

suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-

Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet 

Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 

89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi 

Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika 

tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 

31.3.2009, p. 164). 
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Or. el 

 

Emenda   34 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 

ikopri l-perjodu mill-2013 sal-2017 biss, 

filwaqt li l-qafas finanzjarju pluriennali 

kurrenti jestendi sal-2020. Għalhekk 

għandu jiġi emendat biex jestendi l-

programm statistiku Ewropew sal-2020. 

(3) Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 

ikopri l-perjodu mill-2013 sal-2017 biss, 

filwaqt li l-qafas finanzjarju pluriennali 

kurrenti jestendi sal-2020. Għalhekk 

għandu jiġi emendat immedjatament biex 

jestendi l-programm statistiku Ewropew 

sal-2020 u jimla l-lakuni fl-istatistika fejn 

ikun meħtieġ b'mod urġenti. 

_________________ _________________ 

12 Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 

Jannar 2013 dwar il-programm statistiku 

Ewropew tal-2013-17 (ĠU L 39, 9.2.2013, 

p. 12). 

12 Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 

Jannar 2013 dwar il-programm statistiku 

Ewropew tal-2013-17 (ĠU L 39, 9.2.2013, 

p. 12). 

Or. el 

 

Emenda   35 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Fil-kuntest ta' Regolamentazzjoni 

Aħjar, il-politiki tal-Unjoni għandhom 

ikunu ddisinjati u mmonitorjati dejjem 

iżjed abbażi ta' evidenza solida. L-

istatistika Ewropea għandha rwol distint 

f'dak ir-rigward u tista' tagħmel differenza 

reali, b'mod speċjali f'oqsma ta' politika 

fejn ir-rispons huwa fattur ewlieni biex il-

(4) Fil-kuntest ta' Regolamentazzjoni 

Aħjar, il-politiki tal-Unjoni għandhom 

ikunu ddisinjati u mmonitorjati dejjem 

iżjed abbażi tal-ħtiġijiet tal-Istati Membri 

tal-UE u fid-dawl ta' evidenza solida. L-

istatistika Ewropea għandha rwol distint 

f'dak ir-rigward u tista' tagħmel differenza 

reali, b'mod speċjali f'oqsma ta' politika 
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politiki jkunu ta' suċċess. fejn ir-rispons huwa fattur ewlieni biex il-

politiki jkunu ta' suċċess. 

Or. el 

 

Emenda   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Fil-kuntest ta' Regolamentazzjoni 

Aħjar, il-politiki tal-Unjoni għandhom 

ikunu ddisinjati u mmonitorjati dejjem 

iżjed abbażi ta' evidenza solida. L-

istatistika Ewropea għandha rwol distint 

f'dak ir-rigward u tista' tagħmel differenza 

reali, b'mod speċjali f'oqsma ta' politika 

fejn ir-rispons huwa fattur ewlieni biex il-

politiki jkunu ta' suċċess. 

(4) Fil-kuntest ta' Regolamentazzjoni 

Aħjar, il-politiki tal-Unjoni għandhom 

ikunu ddisinjati u mmonitorjati dejjem 

iżjed abbażi ta' evidenza affidabbli b'bażi 

statistika soda. L-istatistika Ewropea 

għandha rwol distint f'dak ir-rigward u 

tista' tagħmel differenza reali, b'mod 

speċjali f'oqsma ta' politika fejn ir-rispons 

huwa fattur ewlieni biex il-politiki jkunu ta' 

suċċess. 

Or. en 

 

Emenda   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 

għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal aktar Ewropa u 

Ewropa aħjar, u għandhom isiru sforzi 

akbar biex tingħata spinta lill-investimenti 

fl-istatistika uffiċjali kemm fil-livelli 

Ewropej kif ukoll dawk nazzjonali. Dan 

għandu jipprovdi gwida fl-oqsma tal-

politika ta' prijorità u għall-bini tal-

kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u l-
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B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet politiċi u l-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

permezz tas-Semestru Ewropew. Il-

Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni. 

prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità, 

jiġi mmonitorjat il-Patt ta' Stabbiltà u 

Tkabbir u jiġu appoġġjati l-prijoritajiet 

politiċi u l-koordinazzjoni tal-politika 

ekonomika permezz tas-Semestru 

Ewropew u r-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiżi. Il-Kummissjoni (l-

Eurostat) għandha tipprovdi wkoll 

projezzjonijiet ġodda tal-popolazzjoni 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-istituti tal-

istatistika nazzjonali biex tiġi aġġornata l-

analiżi tal-implikazzjonijiet ekonomiċi u 

baġitarji tat-tixjiħ tal-popolazzjoni u l-

impatt ekonomiku tal-inugwaljanzi 

ekonomiċi li qed jiżdiedu. 

Or. en 

 

Emenda   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 

għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet politiċi u l-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

permezz tas-Semestru Ewropew. Il-

Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 

għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet f'termini tal-

ilħuq tas-17-il għan ta' żvilupp sostenibbli 

tan-Nazzjonijiet Uniti, b'mod partikolari 

rigward id-dħul u l-inugwaljanzi bejn is-
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tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni. 

sessi. Il-Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

soċjali, ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni kif ukoll tal-flussi migratorji. 

Or. pt 

 

Emenda   39 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 

għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet politiċi u l-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

permezz tas-Semestru Ewropew. Il-

Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni. 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 

għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet politiċi u l-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

permezz tas-Semestru Ewropew. Il-

Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni b'enfasi partikolari fuq l-

impatt tal-kriżi tar-rifuġjati. 

Or. en 

 



 

PE599.677v01-00 14/41 AM\1116879MT.docx 

MT 

Emenda   40 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 

għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet politiċi u l-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

permezz tas-Semestru Ewropew. Il-

Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni. 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 

għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet politiċi u l-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

permezz tas-Semestru Ewropew. Il-

Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni, kif ukoll data aktar preċiża 

dwar il-migrazzjoni u l-asil. 

Or. es 

 

Emenda   41 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 
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għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet politiċi u l-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

permezz tas-Semestru Ewropew. Il-

Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni. 

għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali u biex dawn isiru aktar 

effikaċi. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet politiċi u l-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

permezz tas-Semestru Ewropew. Il-

Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni. 

Or. el 

 

Emenda   42 

Barbara Kappel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 

għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet politiċi u l-

(5) Statistika aħjar hija għalhekk 

kruċjali biex jinkisbu riżultati aħjar u biex 

tikkontribwixxi għal Ewropa aħjar, u 

għandhom isiru sforzi akbar biex tingħata 

spinta lill-investimenti fl-istatistika uffiċjali 

kemm fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk 

nazzjonali. Dan għandu jipprovdi gwida fl-

oqsma tal-politika ta' prijorità u għall-bini 

tal-kapaċità, flimkien mal-gwida kurrenti u 

l-prijoritizzazzjoni kontinwa mill-ġdid. 

B'mod aktar speċifiku, għandha tittieħed 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-aktar lakuni 

urġenti fl-istatistika, tiżdied il-puntwalità u 

jiġu appoġġjati l-prijoritajiet politiċi u l-
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koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

permezz tas-Semestru Ewropew. Il-

Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni. 

koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

permezz tas-Semestru Ewropew. Il-

Kummissjoni (l-Eurostat) għandha 

tipprovdi wkoll projezzjonijiet ġodda tal-

popolazzjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

istituti tal-istatistika nazzjonali biex tiġi 

aġġornata l-analiżi tal-implikazzjonijiet 

ekonomiċi u baġitarji tat-tixjiħ tal-

popolazzjoni u l-evoluzzjonijiet 

demografiċi. 

Or. en 

 

Emenda   43 

Barbara Kappel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-kontijiet sperimentali tal-

ekosistema u l-istatistika dwar it-tibdil fil-

klima, inkluż dawk rilevanti għall-

adattament għat-tibdil fil-klima u għall-

"impronti", għandhom jiġu żviluppati 

aktar, b'mod partikolari b'appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-

2015 u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tal-

Enerġija u l-qafas tal-2030 għall-klima u 

l-enerġija, li għandhom l-għan li jagħmlu 

s-sistema tal-ekonomija u tal-enerġija tal-

Unjoni aktar kompetittiva, sigura u 

sostenibbli, se jkunu jeħtieġu statistika 

ġdida dwar il-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   44 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 
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Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-kontijiet sperimentali tal-

ekosistema u l-istatistika dwar it-tibdil fil-

klima, inkluż dawk rilevanti għall-

adattament għat-tibdil fil-klima u għall-

"impronti", għandhom jiġu żviluppati 

aktar, b'mod partikolari b'appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-

2015 u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tal-

Enerġija  u l-qafas tal-2030 għall-klima u 

l-enerġija, li għandhom l-għan li jagħmlu 

s-sistema tal-ekonomija u tal-enerġija tal-

Unjoni aktar kompetittiva, sigura u 

sostenibbli, se jkunu jeħtieġu statistika 

ġdida dwar il-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista. 

(6) Il-kontijiet sperimentali tal-

ekosistema u l-istatistika dwar it-tibdil fil-

klima, inkluż dawk rilevanti għall-

adattament għat-tibdil fil-klima u għall-

"impronti", għandhom jiġu żviluppati 

aktar, b'mod partikolari b'appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-

2015 u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli. Dan se jkun jeħtieġ statistika 

ġdida dwar il-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista. 

Or. pt 

 

Emenda   45 

Neena Gill 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-kontijiet sperimentali tal-

ekosistema u l-istatistika dwar it-tibdil fil-

klima, inkluż dawk rilevanti għall-

adattament għat-tibdil fil-klima u għall-

"impronti", għandhom jiġu żviluppati 

aktar, b'mod partikolari b'appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-

2015 u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tal-

Enerġija u l-qafas tal-2030 għall-klima u l-

enerġija, li għandhom l-għan li jagħmlu s-

(6) Il-kontijiet sperimentali tal-

ekosistema u l-istatistika dwar it-tibdil fil-

klima, inkluż dawk rilevanti għall-

adattament għat-tibdil fil-klima u għall-

"impronti", għandhom jiġu żviluppati 

aktar, b'mod partikolari b'appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-

2015 u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tal-

Enerġija u l-qafas tal-2030 għall-klima u l-

enerġija, li għandhom l-għan li jagħmlu s-
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sistema tal-ekonomija u tal-enerġija tal-

Unjoni aktar kompetittiva, sigura u 

sostenibbli, se jkunu jeħtieġu statistika 

ġdida dwar il-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista. 

sistema tal-ekonomija u tal-enerġija tal-

Unjoni aktar kompetittiva, sigura u 

sostenibbli, se jkunu jeħtieġu statistika 

ġdida dwar il-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista, il-faqar enerġetiku, l-

evoluzzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija 

b'rabta mal-evoluzzjoni tas-salarji medji u 

t-tranżizzjoni lejn enerġija sostenibbli. 

Or. en 

 

Emenda   46 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-kontijiet sperimentali tal-

ekosistema u l-istatistika dwar it-tibdil fil-

klima, inkluż dawk rilevanti għall-

adattament għat-tibdil fil-klima u għall-

"impronti", għandhom jiġu żviluppati 

aktar, b'mod partikolari b'appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-

2015 u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tal-

Enerġija  u l-qafas tal-2030 għall-klima u l-

enerġija, li għandhom l-għan li jagħmlu s-

sistema tal-ekonomija u tal-enerġija tal-

Unjoni aktar kompetittiva, sigura u 

sostenibbli, se jkunu jeħtieġu statistika 

ġdida dwar il-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista. 

(6) Il-kontijiet sperimentali tal-

ekosistema u l-istatistika dwar it-tibdil fil-

klima, inkluż dawk rilevanti għall-

adattament għat-tibdil fil-klima u għall-

"impronti", għandhom jiġu żviluppati 

aktar, b'mod partikolari b'appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-

2015 u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tal-

Enerġija u l-qafas tal-2030 għall-klima u l-

enerġija, li għandhom l-għan li jagħmlu s-

sistema tal-ekonomija u tal-enerġija tal-

Unjoni aktar kompetittiva, sigura u 

sostenibbli, se jkunu jeħtieġu statistika 

ġdida dwar il-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista, l-ekonomija ċirkolari 

u l-bijoekonomija. 

Or. es 

 

Emenda   47 
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Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-kontijiet sperimentali tal-

ekosistema u l-istatistika dwar it-tibdil fil-

klima, inkluż dawk rilevanti għall-

adattament għat-tibdil fil-klima u għall-

"impronti", għandhom jiġu żviluppati 

aktar, b'mod partikolari b'appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-

2015 u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tal-

Enerġija u l-qafas tal-2030 għall-klima u l-

enerġija, li għandhom l-għan li jagħmlu s-

sistema tal-ekonomija u tal-enerġija tal-

Unjoni aktar kompetittiva, sigura u 

sostenibbli, se jkunu jeħtieġu statistika 

ġdida dwar il-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista. 

(6) Il-kontijiet sperimentali tal-

ekosistema u l-istatistika dwar it-tibdil fil-

klima, inkluż dawk rilevanti għall-

adattament għat-tibdil fil-klima u għall-

"impronti", għandhom jiġu żviluppati 

aktar, b'mod partikolari b'appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-

2015 u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tal-

Enerġija u l-qafas tal-2030 għall-klima u l-

enerġija, li għandhom l-għan li jagħmlu s-

sistema tal-ekonomija u tal-enerġija tal-

Unjoni aktar kompetittiva, effiċjenti, sigura 

u sostenibbli, se jkunu jeħtieġu statistika 

ġdida dwar il-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista. 

Or. en 

 

Emenda   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) L-istatistika agrikola tikkostitwixxi 

lakuna kbira fis-sistema statistika 

Ewropea. Għalhekk, huwa kruċjali li jiġu 

identifikati l-lakuni fl-istatistika attwali u 

jiġu identifikati indikaturi aktar robusti fl-

Istati Membri u fi ħdanhom (skont is-sess, 

l-età, ir-reġjun fost l-oħrajn) dwar 

indikaturi ekonomiċi u soċjali rilevanti 

għas-settur agrikolu (inkluż dwar 

relazzjonijiet tax-xogħol atipiċi, 
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inugwaljanza fid-dħul u faqar fost dawk li 

jaħdmu, kif ukoll mudelli ta' sjieda tal-

art) li jikkomplementaw id-data eżistenti 

dwar id-dħul tal-irziezet eċċ. Huwa 

importanti wkoll li tiġi żviluppata data 

aktar diżaggregata dwar l-indiċijiet tal-

prezzijiet, inklużi l-valuri assoluti, għal 

prodotti agrikoli sabiex jiġu mmonitorjati 

s-swieq agrikoli u jiġu indirizzati l-

problemi potenzjali, inkluż in-nuqqas ta' 

kompetizzjoni fid-distribuzzjoni u l-

kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli. 

Or. en 

 

Emenda   49 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-estensjoni tal-programm hija 

opportunità biex isiru adattamenti u jiġu 

riflessi l-orjentazzjonijiet ġodda, li 

jikkomplementaw l-għanijiet eżistenti u l-

prijoritizzazzjoni kontinwa. 

(7) L-estensjoni tal-programm hija 

opportunità biex isiru adattamenti u jiġu 

riflessi l-orjentazzjonijiet ġodda, li 

jikkomplementaw l-għanijiet eżistenti u l-

prijoritizzazzjoni kontinwa. Madankollu, 

tali estensjoni jenħtieġ li tingħata kull 

sena u tkun soġġetta għal ċerti 

kundizzjonalitajiet. Is-Sistema Ewropea 

tal-Istatistika (ESS) jenħtieġ li 

tissottometti, ex ante, fl-aħħar ta' kull 

sena, programm definit li jistabbilixxi l-

għanijiet, ir-riżultati mistennija u l-istima 

tal-ispejjeż għas-sena ta' wara. Il-

programmazzjoni bikrija jenħtieġ li 

tispeċifika wkoll id-distribuzzjoni tar-

riżorsi fost l-awtoritajiet parteċipanti. Dan 

il-pjan jenħtieġ li jiġi approvat b'mod 

unanimu mill-Kummissjoni u mill-

Parlament. 

Or. it 
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Emenda   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-estensjoni tal-programm hija 

opportunità biex isiru adattamenti u jiġu 

riflessi l-orjentazzjonijiet ġodda, li 

jikkomplementaw l-għanijiet eżistenti u l-

prijoritizzazzjoni kontinwa. 

(7) L-estensjoni tal-programm hija l-

opportunità biex isiru adattamenti u jiġu 

riflessi l-orjentazzjonijiet ġodda, li 

jikkomplementaw l-għanijiet eżistenti u l-

prijoritizzazzjoni kontinwa biex tissaħħaħ 

il-kooperazzjoni bejn il-Eurostat u l-

istituti tal-istatistika nazzjonali, biex 

jissaħħu d-djalogi regolari mal-Kumitat 

Konsultattiv Ewropew tal-Istatistika u l-

koordinazzjoni tiegħu mas-Sistema 

Ewropea ta' Banek Ċentrali. Din 

għandha tiffoka wkoll fuq is-suġġetti ta' 

prijorità stabbiliti fl-azzjoni tal-"PDG u lil 

hinn minnu" u għandha tiżgura l-

konformità tal-Istati Membri mal-Kodiċi 

ta' Prattika tal-Istatistika Ewropea. 

Or. en 

 

Emenda   51 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-estensjoni tal-programm hija 

opportunità biex isiru adattamenti u jiġu 

riflessi l-orjentazzjonijiet ġodda, li 

jikkomplementaw l-għanijiet eżistenti u l-

prijoritizzazzjoni kontinwa. 

(7) L-estensjoni tal-programm hija 

opportunità biex isiru adattamenti u jiġu 

riflessi l-orjentazzjonijiet ġodda, li 

jikkomplementaw l-għanijiet eżistenti u l-

prijoritizzazzjoni kontinwa u biex tiġi 

żgurata l-kontinwazzjoni ta' serje ta' data 

storika. 

Or. es 
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Emenda   52 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-estensjoni tal-programm hija 

opportunità biex isiru adattamenti u jiġu 

riflessi l-orjentazzjonijiet ġodda, li 

jikkomplementaw l-għanijiet eżistenti u l-

prijoritizzazzjoni kontinwa. 

(7) L-estensjoni tal-programm jenħtieġ 

li tkun akkumpanjata minn adattamenti u 

jiġu riflessi l-orjentazzjonijiet ġodda, li 

jikkomplementaw l-għanijiet eżistenti u l-

prijoritizzazzjoni kontinwa. 

Or. el 

 

Emenda   53 

Gabriel Mato 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-estensjoni tal-programm hija 

opportunità biex isiru adattamenti u jiġu 

riflessi l-orjentazzjonijiet ġodda, li 

jikkomplementaw l-għanijiet eżistenti u l-

prijoritizzazzjoni kontinwa. 

(7) L-estensjoni tal-programm hija 

opportunità li jenħtieġ li tittieħed biex isiru 

adattamenti u jiġu riflessi l-

orjentazzjonijiet ġodda, li 

jikkomplementaw l-għanijiet eżistenti u l-

prijoritizzazzjoni kontinwa. 

Or. es 

 

Emenda   54 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Żieda xierqa fil-baġit għall-

istatistika fil-livell tal-UE għandha 

tappoġġja dan it-tibdil għall-programm u 

ġġib valur miżjud sinifikanti u riżultati 

imħassar 
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permezz ta' proġetti fuq skala kbira, effetti 

ta' ingranaġġ strutturali u ekonomiji ta' 

skala li jkunu ta' benefiċċju għas-sistemi 

statistiċi fl-Istati Membri kollha. 

Or. it 

 

Emenda   55 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Żieda xierqa fil-baġit għall-

istatistika fil-livell tal-UE għandha 

tappoġġja dan it-tibdil għall-programm u 

ġġib valur miżjud sinifikanti u riżultati 

permezz ta' proġetti fuq skala kbira, effetti 

ta' ingranaġġ strutturali u ekonomiji ta' 

skala li jkunu ta' benefiċċju għas-sistemi 

statistiċi fl-Istati Membri kollha. 

(8) Żieda xierqa fil-baġit għall-

istatistika fil-livell tal-UE għandha 

tappoġġja dan it-tibdil għall-programm u 

ġġib valur miżjud sinifikanti u riżultati 

permezz ta' proġetti fuq skala kbira, effetti 

ta' ingranaġġ strutturali u ekonomiji ta' 

skala li jtejbu immedjatament is-sistemi 

statistiċi fl-Istati Membri kollha. 

Or. el 

Emenda   56 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, 

jiġifieri li jiġi estiż il-programm statistiku 

Ewropew biex ikopri s-snin 2018 sa 2020, 

ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-

Istati Membri u għalhekk jista' jintlaħaq 

aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 

tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-

sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

F'konformità mal-prinċipju ta' 

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

(10) Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, 

jiġifieri li jiġi estiż il-programm statistiku 

Ewropew biex ikopri s-snin 2018 sa 2020, 

ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-

Istati Membri u għalhekk jista' jintlaħaq 

aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 

tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-

sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

F'konformità mal-prinċipju ta' 

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
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hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb 

dak il-għan. 

hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb 

dak il-għan. Madankollu, l-estensjoni hija 

soġġetta għall-approvazzjoni unanima tal-

programmi definiti tal-ESS mill-

Kummissjoni u mill-Parlament. 

Or. it 

 

Emenda   57 

Barbara Kappel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, 

jiġifieri li jiġi estiż il-programm statistiku 

Ewropew biex ikopri s-snin 2018 sa 2020, 

ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-

Istati Membri u għalhekk jista' jintlaħaq 

aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 

tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-

sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-

prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 

f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 

jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 

sabiex jintlaħaq dan l-għan. 

(10) Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, 

jiġifieri li jiġi estiż il-programm statistiku 

Ewropew biex ikopri s-snin 2018 sa 2020, 

ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-

Istati Membri iżda pjuttost minħabba d-

dimensjoni jew l-effetti jista' jintlaħaq 

aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 

tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-

sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-

prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 

f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 

jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 

sabiex jintlaħaq dan l-għan. 

Or. en 

 

Emenda   58 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Artikolu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-pakkett finanzjarju tal-Unjoni għall- Il-pakkett finanzjarju tal-Unjoni għall-
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implimentazzjoni tal-programm għall-2018 

sal-2020 għandu jammonta għal EUR 

218,1 miljuni, kopert bil-perjodu ta' 

programmazzjoni 2014 sal-2020. 

implimentazzjoni tal-programm għall-2018 

sal-2020 għandu jammonta għal 

EUR 70 miljun, kopert bil-perjodu ta' 

programmazzjoni 2014 sal-2020. 

Or. it 

 

Emenda   59 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Artikolu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-finanzjament għas-sena ta' wara 

għandu jingħata soġġett għall-

awtorizzazzjoni konġunta tal-

Kummissjoni Ewropea u tal-Parlament 

Ewropew flimkien mal-approvazzjoni tal-

pjan definit sottomess minn qabel mis-

Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS), li 

għandu jispeċifika b'mod ċar l-għanijiet, 

ir-riżultati mistennija, l-ispejjeż 

mistennija u d-distribuzzjoni tar-riżorsi 

fost l-awtoritajiet parteċipanti; 

Or. it 

 

Emenda   60 

Gabriel Mato 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu 

miżuri xierqa sabiex tiżgura li, meta jiġu 

implimentati attivitajiet iffinanzjati skont 

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-

miżuri meħtieġa sabiex tiżgura li, meta 

jiġu implimentati attivitajiet iffinanzjati 
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dan ir-Regolament, l-interessi finanzjarji 

tal-Unjoni jkunu mħarsa permezz tal-

applikazzjoni ta' miżuri preventivi kontra l-

frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività 

illegali oħra, permezz ta' kontrolli 

konsistenti u effikaċi u, jekk jiġu skoperti 

irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-

ammonti li ma kellhomx jitħallsu u, fejn 

ikun xieraq, permezz ta' penalitajiet 

amministrattivi u finanzjarji effikaċi, 

proporzjonati u dissważivi. 

skont dan ir-Regolament, l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni jkunu garantiti 

permezz tal-applikazzjoni ta' miżuri 

preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u 

kwalunkwe attività illegali oħra, permezz 

ta' kontrolli konsistenti u effikaċi u, jekk 

jiġu skoperti irregolaritajiet, permezz tal-

irkupru tal-ammonti li ma kellhomx 

jitħallsu u, fejn ikun xieraq, permezz ta' 

penalitajiet amministrattivi u finanzjarji 

effikaċi, proporzjonati u dissważivi. 

Or. es 

 

Emenda   61 

Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Fl-Artikolu 15 jiddaħħal il-

paragrafu 1a li ġej: 

 "1a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

rapport ta' progress annwali dwar it-titjib 

tal-faċilità għall-utent tal-istatistika 

tagħha, inkluża l-provvista tad-data fuq 

is-sit web tagħha, u dwar it-titjib tad-

disponibbiltà tad-data, speċjalment dwar 

l-attività ekonomika fis-settur terzjarju u 

l-attivitajiet tal-ekonomija soċjali u dwar 

l-indikaturi ta' Ewropa 2020, lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill mill-

2018 'il quddiem." 

Or. en 

 

Emenda   62 

Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
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Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt a 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness – punt I – għan 1.1.1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-provvista ta' informazzjoni statistika ta' 

kwalità għolja, li għandha tkun disponibbli 

b'mod li jkun f'waqtu għas-Semestru 

Ewropew, u sabiex tiġi mmonitorjata l-

implimentazzjoni ta' Ewropa 2020.  L-

indikaturi l-ġodda għandhom, safejn 

possibbli, ikunu bbażati fuq data statistika 

disponibbli. 

Il-provvista ta' informazzjoni statistika ta' 

kwalità għolja, li għandha tkun disponibbli 

b'mod li jkun f'waqtu, u sabiex tiġi 

mmonitorjata l-implimentazzjoni ta' 

Ewropa 2020. Id-data għal kull indikatur 

għandha tkun disponibbli mhux aktar 

tard minn 12-il xahar wara t-tmiem tas-

sena statistika rispettiva. F'każ ta' 

dewmien fil-provvista tad-data, il-

Kummissjoni għandha toħroġ 

dikjarazzjoni pubblika li tispjega r-

raġunijiet għad-dewmien, inkluż liema 

awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika 

kkontribwew għad-dewmien kif ukoll 

b'liema miżuri u sa meta se tissolva din il-

problema. L-indikaturi l-ġodda għandhom, 

safejn possibbli, ikunu bbażati fuq data 

statistika disponibbli. 

Or. en 

 

Emenda   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt a 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness I – punt I – għan 1.1.1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-provvista ta' informazzjoni statistika ta' 

kwalità għolja, li għandha tkun disponibbli 

b'mod li jkun f'waqtu għas-Semestru 

Ewropew, u sabiex tiġi mmonitorjata l-

implimentazzjoni ta' Ewropa 2020. L-

indikaturi l-ġodda għandhom, safejn 

possibbli, ikunu bbażati fuq data statistika 

Il-provvista ta' informazzjoni statistika ta' 

kwalità għolja affidabbli, li trid tkun 

disponibbli b'mod li jkun f'waqtu, u sabiex 

tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-

istrateġija Ewropa 2020. L-indikaturi l-

ġodda għandhom, safejn possibbli, ikunu 

bbażati fuq data statistika disponibbli. 



 

PE599.677v01-00 28/41 AM\1116879MT.docx 

MT 

disponibbli. 

Or. en 

 

Emenda   64 

Neena Gill CBE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness – punt 1 – għan 1.1.1. – inċiż 4 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (aa) Fl-għan 1.1.1, ir-raba' inċiż 

jinbidel b'dan li ġej: 

"— indikaturi dwar l-impjiegi li 

jiddistingwu bejn xogħol part-time u 

xogħol full-time, kif ukoll indikaturi dwar 

il-qgħad li jieħdu inkonsiderazzjoni l-

persuni f'politiki ta' attivazzjoni bħat-

taħriġ. 

"— indikaturi dwar l-impjiegi li 

jiddistingwu bejn xogħol part-time u 

xogħol full-time u bejn kuntratti ta' 

terminu fiss u kuntratti permanenti, kif 

ukoll indikaturi dwar il-qgħad li jieħdu 

inkonsiderazzjoni l-persuni f'politiki ta' 

attivazzjoni bħat-taħriġ. Dawn l-indikaturi 

jenħtieġ li jinkludu ukoll data dwar id-

differenza bejn is-sessi." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0099-

20131229&qid=1486736960612&from=MT) 

 

Emenda   65 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

— il-provvista ta' input statistiku għal 

Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir imtejjeb 

immirat b'mod speċifiku lejn il-

produzzjoni u l-provvediment ta' statistika 

imħassar 
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ta' kwalità għolja dwar id-defiċit u d-dejn 

tal-gvern; 

Or. it 

Emenda   66 

Neena Gill CBE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness I – punt I – għan 1.2.1 – inċiż 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"— il-provvista ta' input statistiku għal Patt 

ta' Stabbiltà u Tkabbir imtejjeb immirat 

b'mod speċifiku lejn il-produzzjoni u l-

provvediment ta' statistika ta' kwalità 

għolja dwar id-defiċit u d-dejn tal-gvern;" 

"— il-provvista ta' input statistiku għal Patt 

ta' Stabbiltà u Tkabbir imtejjeb immirat 

b'mod speċifiku lejn il-produzzjoni u l-

provvediment ta' statistika ta' kwalità 

għolja dwar id-defiċit u d-dejn tal-gvern;" 

flimkien mal-produzzjoni u l-provvista ta' 

statistika ta' kwalità għolja dwar miżuri 

ta' flessibbiltà adottati skont il-Patt. 

Or. en 

 

Emenda   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt b – inċiż 1 (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness I – punt I – għan 1.2.1 – inċiż 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Fl-Għan 1.2.1, jiddaħħal l-inċiż li 

ġej wara t-tieni inċiż: 

 "— il-provvista ta' input statistiku biex 

jiġu mmonitorjati b'mod effiċjenti l-

inugwaljanzi ekonomiċi li jxekklu t-

tkabbir ekonomiku;" 

Or. en 
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Emenda   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness I – punt 1 – għan 1.2.1 – inċiż 3 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (ba) Fl-għan 1.2.1, it-tielet inċiż 

jinbidel b'dan li ġej: 

"l-iżvilupp u l-produzzjoni ta' grupp ta' 

indikaturi għat-tkejjil tal-kompetittività; u" 

"‒ l-iżvilupp u l-produzzjoni ta' grupp ta' 

indikaturi għat-tkejjil tal-kompetittività 

f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet 

ta' pajjiż b'pajjiż; u" 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:MT:PDF) 

 

Emenda   69 

Gabriel Mato 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt d 

Regolament (UE) Nru 99/2013  

Anness – punt I – punt 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 

ta' Awwissu 2009, bl-isem "Il-PDG u lil 

hinn: Inkejlu l-progress f'dinja li dejjem 

tinbidel" u l-pubblikazzjoni tar-Rapport 

Stiglitz-Sen-Fitoussi dwar il-Kejl tal-

Prestazzjoni ekonomika u l-Progress 

Soċjali taw impetu ġdid lill-isfida ewlenija 

għas-SSE, prinċipalment kif tista' tinkiseb 

statistika aħjar dwar kwistjonijiet 

trażversali u statistika iżjed integrata sabiex 

jiġu deskritti fenomeni soċjali, ambjentali u 

ekonomiċi kumplessi lil hinn mill-miżuri 

tradizzjonali tar-riżultati ekonomiċi. Il-

ħidma fuq il-PDG u lil hinn fis-SSE tiffoka 

fuq tliet oqsma ta' prijorità: l-istatistika 

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 

ta' Awwissu 2009, bl-isem "Il-PDG u lil 

hinn: Inkejlu l-progress f'dinja li dejjem 

tinbidel" u l-pubblikazzjoni tar-Rapport 

Stiglitz-Sen-Fitoussi dwar il-Kejl tal-

Prestazzjoni ekonomika u l-Progress 

Soċjali taw impetu ġdid lill-isfida ewlenija 

għas-SSE, prinċipalment kif tista' tinkiseb 

statistika aħjar dwar kwistjonijiet 

trażversali u statistika iżjed integrata sabiex 

jiġu deskritti fenomeni soċjali, ambjentali, 

territorjali u ekonomiċi kumplessi lil hinn 

mill-miżuri tradizzjonali tar-riżultati 

ekonomiċi. Il-ħidma fuq il-PDG u lil hinn 

fis-SSE tiffoka fuq tliet oqsma ta' prijorità: 
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għas-settur tal-unitajiet domestiċi u l-

istatistika li tkejjel id-distribuzzjoni tad-

dħul, il-konsum u l-ġid; il-kejl tal-kwalità 

tal-ħajja b'mod multidimensjonali; u l-kejl 

tas-sostenibbiltà ambjentali. L-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli (SDGs) dinjija ġodda 

adottati fl-2015 jipprovdu aktar impetu. Is-

Sistema Ewropea tal-Kontijiet Nazzjonali u 

Reġjonali (SEK) toffri qafas integrat u 

konsistenti għall-istatistika ekonomika 

kollha li għandha tiġi kkumplimentata 

minn indikaturi oħra sabiex tingħata 

informazzjoni iżjed komprensiva għat-

tfassil tal-politika u t-teħid ta' deċiżjonijiet. 

L-implimentazzjoni sħiħa tal-ESA 2010 se 

tkun appoġġjata minn valutazzjonijiet 

regolari tal-kwalità u tal-konformità, billi 

titqies l-iskadenza progressiva ta' derogi 

sal-2020, li twassal għal titjib ulterjuri fil-

puntwalità u d-disponibbiltà ta' indikaturi. 

l-istatistika għas-settur tal-unitajiet 

domestiċi u l-istatistika li tkejjel id-

distribuzzjoni tad-dħul, il-konsum u l-ġid; 

il-kejl tal-kwalità tal-ħajja b'mod 

multidimensjonali; u l-kejl tas-sostenibbiltà 

ambjentali. L-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli (SDGs) dinjija ġodda adottati 

fl-2015 jipprovdu aktar impetu. Is-Sistema 

Ewropea tal-Kontijiet Nazzjonali u 

Reġjonali (SEK) toffri qafas integrat u 

konsistenti għall-istatistika ekonomika 

kollha li għandha tiġi kkumplimentata 

minn indikaturi oħra sabiex tingħata 

informazzjoni iżjed komprensiva għat-

tfassil tal-politika u t-teħid ta' deċiżjonijiet. 

L-implimentazzjoni sħiħa tal-ESA 2010 se 

tkun appoġġjata minn valutazzjonijiet 

regolari tal-kwalità u tal-konformità, billi 

titqies l-iskadenza progressiva ta' derogi 

sal-2020, li twassal għal titjib ulterjuri fil-

puntwalità u d-disponibbiltà ta' indikaturi. 

Or. es 

 

Emenda   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt da (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness I – punt I – paragrafu 2.1 ‒ paragrafu 1 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (da) L-ewwel paragrafu tal-punt 2.1 

jinbidel b'dan li ġej: 

"Il-kriżi ekonomika saħħet il-ħtieġa li jkun 

hemm grupp ta' indikaturi makroekonomiċi 

ta' kwalità għolja sabiex jiġu mifhuma u 

analizzati aħjar iċ-ċaqliq ekonomiku u l-

effetti tiegħu fuq is-soċjetà, u b'hekk jiġi 

ffaċilitat il-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet. Minħabba l-produzzjoni li 

dejjem qiegħda ssir iżjed globalizzata, 

jeħtieġ li jiġi żviluppat qafas konsistenti li 

jiffaċilita l-interpretazzjoni u l-

"Il-kriżi ekonomika saħħet il-ħtieġa li jkun 

hemm grupp ta' indikaturi makroekonomiċi 

ta' kwalità għolja sabiex jiġu mifhuma u 

analizzati aħjar iċ-ċaqliq ekonomiku, l-

evoluzzjoni tal-inugwaljanzi ekonomiċi u 

l-effetti tiegħu fuq is-soċjetà, u b'hekk jiġi 

ffaċilitat il-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet. Minħabba l-produzzjoni li 

dejjem qiegħda ssir iżjed globalizzata, 

jeħtieġ li jiġi żviluppat qafas konsistenti li 
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integrazzjoni tal-istatistika minn sferi 

differenti. 

jiffaċilita l-interpretazzjoni u l-

integrazzjoni tal-istatistika minn sferi 

differenti. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:MT:PDF) 

 

Emenda   71 

Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt e – punt i 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness – punt I – għan 2.1.1 – inċiż 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"— rinfurzar ta' rabtiet mal-kontijiet 

nazzjonali fl-oqsma tal-protezzjoni soċjali, 

is-saħħa u l-edukazzjoni" 

"— rinfurzar ta' rabtiet mal-kontijiet 

nazzjonali fl-oqsma tal-protezzjoni soċjali, 

is-saħħa u l-edukazzjoni u l-iżvilupp ta' 

indikaturi relatati tal-"PDG u lil hinn 

minnu" li jkejlu l-kwalità tal-ħajja b'mod 

multidimensjonali u jkejlu s-sostenibbiltà 

ambjentali u l-effetti esterni fi ħdan 

perspettiva ta' kont nazzjonali;" 

Or. en 

 

Emenda   72 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt e – punt i 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness – punt I – punt 2.1.1 – inċiż 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

— rinfurzar ta' rabtiet mal-kontijiet 

nazzjonali fl-oqsma tal-protezzjoni soċjali, 

is-saħħa u l-edukazzjoni 

— rinfurzar ta' rabtiet mal-kontijiet 

nazzjonali fl-oqsma tal-migrazzjoni, il-

protezzjoni soċjali, is-saħħa u l-

edukazzjoni 
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Or. es 

 

Emenda   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt e – punt i – inċiż 1 (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness I – punt I – punt 2.1.1 – inċiż 4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Fl-għan 2.1.1 jiddaħħal inċiż wara 

r-raba' inċiż: 

 "- l-iżvilupp ta' qafas kunċettwali għall-

kejl u l-analiżi tal-evażjoni u l-evitar tat-

taxxa, li jenħtieġ li jinkludi l-ġbir ta' 

statistika f'waqtha u ta' kwalità għolja 

dwar is-segretezza finanzjarja, il-ġustizzja 

tat-taxxa, il-kooperazzjoni fil-qasam tat-

taxxa u d-distakk fit-taxxa fil-livell ta' 

Stat Membru u tal-Unjoni;" 

Or. en 

 

Emenda   74 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt e – punt ii – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

ii) Żewġ inċiżi ġodda jiddaħħlu wara l-

ħames inċiż kif ġej: 

ii) Erba' inċiżi ġodda jiddaħħlu wara 

l-ħames inċiż kif ġej: 

Or. es 

 

Emenda   75 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposta għal regolament 



 

PE599.677v01-00 34/41 AM\1116879MT.docx 

MT 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt e – punt ii – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

ii) Żewġ inċiżi ġodda jiddaħħlu wara l-

ħames inċiż kif ġej: 

ii) Tliet inċiżi ġodda jiddaħħlu wara l-

ħames inċiż kif ġej: 

Or. pt 

 

Emenda   76 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt e – punt iia (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness – punt I – punt 2.1.1 – inċiż 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 – l-iżvilupp u l-irfinar tal-indikaturi 

aggregati tal-inugwaljanza fid-dħul u fil-

ġid; 

Or. es 

 

Emenda   77 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt e – punt iib (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013  

Anness – punt I – punt 2.1.1 – inċiż 5b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 – kalkolu tal-proporzjon kapitali għal kull 

ħaddiem; 

Or. es 

 

Emenda   78 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 
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Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt e – punt iia (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness – punt I – punt 2.1.1 – inċiż 5c (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - l-iżvilupp ta' qafas kunċettwali 

għall-kalkolu u l-analiżi tal-inugwaljanza 

bejn is-sessi, b'mod partikolari fir-rigward 

tad-differenzjali tal-pagi; 

 (Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 

kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 

tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 

kollu.) 

Or. pt 

Emenda   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt ea (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness – punt I – għan 2.1.1 – inċiż 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (ea) Fl-għan 2.1.1, it-tieni inċiż jinbidel 

b'dan li ġej: 

"- il-produzzjoni ta' indikaturi dwar id-

distribuzzjoni tal-introjtu u tal-konsum fost 

l-unitajiet domestiċi (permezz tar-

rikonċiljazzjoni tal-aggregati tal-kontijiet 

nazzjonali mad-data tal-istħarriġ tal-

unitajiet domestiċi jew id-data 

amministrattiva);" 

"- il-produzzjoni ta' indikaturi dwar id-

distribuzzjoni tal-introjtu, tal-ġid u tal-

konsum fost l-unitajiet domestiċi (permezz 

tar-rikonċiljazzjoni tal-aggregati tal-

kontijiet nazzjonali mad-data tal-istħarriġ 

tal-unitajiet domestiċi jew id-data 

amministrattiva);" 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:MT:PDF) 

 

Emenda   80 

Sven Giegold 
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f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt h – punt i 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness I – punt I – għan 3.1.1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Żieda tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-

proċessi ta' produzzjoni tal-istatistika. Meta 

jitqies li t-Trattat ta' Lisbona talab għal 

regolamentazzjoni aħjar, is-

simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni relatata 

mal-pilastru tal-istatistika kummerċjali hija 

meħtieġa. Meta jsir hekk, għandha tingħata 

konsiderazzjoni xierqa għal-limitazzjonijiet 

tar-riżorsi disponibbli għall-produtturi u 

għall-piż globali fuq ir-rispondenti 

f'konformità mal-Programm dwar l-

Idoneità u l-Prestazzjoni tar-

Regolamentazzjoni (REFIT) tal-

Kummissjoni. Il-provvista ta' statistika ta' 

kwalità għolja dwar oqsma ewlenin fejn l-

impriżi huma ċ-ċentru tal-interess, bħal 

statistika kummerċjali, indikaturi ta' 

perjodu qasir, l-investiment tagħhom fil-

kapital u l-ħiliet umani, it-tranżazzjonijiet 

internazzjonali, il-globalizzazzjoni, il-

monitoraġġ tas-suq intern, l-R&D u l-

innovazzjoni, u t-turiżmu. Għandha 

tingħata attenzjoni speċjali għad-

disponibbiltà ta' data f'setturi industrijali u 

tas-servizzi ta' valur miżjud għoli, b'mod 

partikolari fl-ekonomija ekoloġika, diġitali 

jew soċjali (bħas-saħħa u l-edukazzjoni). 

Żieda tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-

proċessi ta' produzzjoni tal-istatistika. Meta 

jitqies li t-Trattat ta' Lisbona talab għal 

regolamentazzjoni aħjar, is-

simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni relatata 

mal-pilastru tal-istatistika kummerċjali hija 

meħtieġa. Meta jsir hekk, għandha tingħata 

konsiderazzjoni xierqa għal-limitazzjonijiet 

tar-riżorsi disponibbli għall-produtturi u 

għall-piż globali fuq ir-rispondenti 

f'konformità mal-Programm dwar l-

Idoneità u l-Prestazzjoni tar-

Regolamentazzjoni (REFIT) tal-

Kummissjoni. Il-provvista ta' statistika ta' 

kwalità għolja dwar oqsma ewlenin fejn l-

impriżi huma ċ-ċentru tal-interess, bħal 

statistika kummerċjali, inklużi negozji tal-

familja, indikaturi ta' perjodu qasir, l-

investiment tagħhom fil-kapital u l-ħiliet 

umani, it-tranżazzjonijiet internazzjonali, 

il-globalizzazzjoni, il-monitoraġġ tas-suq 

intern, l-R&D u l-innovazzjoni, u t-

turiżmu. Għandha tingħata attenzjoni 

speċjali għad-disponibbiltà ta' data f'setturi 

industrijali u tas-servizzi ta' valur miżjud 

għoli, b'mod partikolari fl-ekonomija 

ekoloġika, diġitali, tas-saħħa, tal-

edukazzjoni u soċjali. 

Or. en 

 

Emenda   81 

Gabriel Mato 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt h – punt i 

Regolament (UE) Nru 99/2013 
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Anness – punt I – punt 3.1.1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Żieda tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-

proċessi ta' produzzjoni tal-istatistika. Meta 

jitqies li t-Trattat ta' Lisbona talab għal 

regolamentazzjoni aħjar, is-

simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni relatata 

mal-pilastru tal-istatistika kummerċjali hija 

meħtieġa. Meta jsir hekk, għandha tingħata 

konsiderazzjoni xierqa għal-limitazzjonijiet 

tar-riżorsi disponibbli għall-produtturi u 

għall-piż globali fuq ir-rispondenti 

f'konformità mal-Programm dwar l-

Idoneità u l-Prestazzjoni tar-

Regolamentazzjoni (REFIT) tal-

Kummissjoni. Il-provvista ta' statistika ta' 

kwalità għolja dwar oqsma ewlenin fejn l-

impriżi huma ċ-ċentru tal-interess, bħal 

statistika kummerċjali, indikaturi fuq 

perjodu qasir, l-investiment tagħhom fil-

kapital u l-ħiliet umani, it-tranżazzjonijiet 

internazzjonali, il-globalizzazzjoni, il-

monitoraġġ tas-suq intern, l-R&Ż u l-

innovazzjoni, u t-turiżmu. Għandha 

tingħata attenzjoni speċjali għad-

disponibbiltà ta' data f'setturi industrijali 

jew tas-servizzi ta' valur miżjud għoli, 

b'mod partikolari fl-ekonomija ekoloġika, 

diġitali jew soċjali (bħas-saħħa u l-

edukazzjoni). 

Żieda tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-

proċessi ta' produzzjoni tal-istatistika. Meta 

jitqies li t-Trattat ta' Lisbona talab għal 

regolamentazzjoni aħjar, is-

simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni relatata 

mal-pilastru tal-istatistika kummerċjali hija 

meħtieġa. Meta jsir hekk, għandha tingħata 

konsiderazzjoni xierqa għal-limitazzjonijiet 

tar-riżorsi disponibbli għall-produtturi u 

għall-piż globali fuq ir-rispondenti 

f'konformità mal-Programm dwar l-

Idoneità u l-Prestazzjoni tar-

Regolamentazzjoni (REFIT) tal-

Kummissjoni. Il-provvista ta' statistika ta' 

kwalità għolja dwar oqsma ewlenin fejn l-

impriżi huma ċ-ċentru tal-interess, bħal 

statistika kummerċjali, indikaturi fuq 

perjodu qasir, l-investiment tagħhom fil-

kapital u l-ħiliet umani, it-tranżazzjonijiet 

internazzjonali, il-globalizzazzjoni, il-

monitoraġġ tas-suq intern, l-R&Ż u l-

innovazzjoni, u t-turiżmu. Għandha 

tingħata attenzjoni speċjali għad-

disponibbiltà ta' data f'setturi industrijali 

jew tas-servizzi ta' valur miżjud għoli, 

b'mod partikolari fl-ekonomija ekoloġika, 

diġitali, kollaborattiva jew soċjali (bħas-

saħħa u l-edukazzjoni). 

Or. es 

 

Emenda   82 

Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt i – punt ii – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

ii) Jiddaħħal inċiż ġdid wara s-seba' 

inċiż kif ġej: 

ii) Jiddaħħlu tliet inċiżi ġodda wara s-

seba' inċiż kif ġej: 
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Or. en 

 

Emenda   83 

Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt i – punt ii 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness I – punt I – għan 3.2.1 – inċiżi 7a, 7b 7c (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

— il-forniment ta' projezzjonijiet tal-

popolazzjoni u tal-aġġornamenti annwali 

tagħhom; 

— il-forniment ta' projezzjonijiet tal-

popolazzjoni u tal-aġġornamenti annwali 

tagħhom; 

 — l-iżvilupp ta' indikaturi komprensivi 

dwar is-sitwazzjoni tal-migranti u r-

rifuġjati fl-Unjoni; 

 — l-iżvilupp ta' metodoloġija għal 

stħarriġ dwar il-vjolenza ta' natura 

sessista f'kooperazzjoni mal-

istituzzjonijiet tal-Unjoni li jaħdmu f'dak 

il-qasam; 

Or. en 

 

Emenda   84 

Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt ia (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness – punt I – għan 3.3.4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ia) Jiżdied paragrafu ġdid wara l-

għan 3.3.4: 

 "Għan 3.3.4a 

 Iċ-ċittadini Ewropej jenħtieġ li jkunu 

jistgħu jiksbu faċilment u mingħajr xkiel 
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statistika Ewropea sabiex ikunu jistgħu 

jużaw din id-data għall-edukazzjoni u t-

teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom. Dan l-

għan se jiġi implimentat permezz tat-

tisħiħ tal-faċilità tal-użu tal-istatistika 

Ewropea u billi jiġi ffaċilitat l-aċċess 

għad-data. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 

speċjali għall-irkuprabilità u l-

konvertibbiltà faċli tad-data statistika 

għall-użu prattiku, inkluż permezz ta' 

graffs u mapep. Firxa usa' ta' ċittadini 

jenħtieġ li tibbenefika mill-istatistika 

Ewropea sabiex jingħata kontribut reali 

għat-tisħiħ tad-disseminazzjoni ta' 

informazzjoni statistika madwar is-

soċjetajiet Ewropej kollha." 

Or. en 

 

Emenda   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt ia (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013 

Anness I – punt I – għan 3.2.1 – inċiż 4 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (ia) Fl-għan 3.2.1, ir-raba' inċiż 

jinbidel b'dan li ġej: 

"— il-provvista ta' statistika dwar l-

inugwaljanzi tal-introjtu, li tipprovdi 

indikatur ewlieni nazzjonali paragunabbli, 

kif ukoll data dwar l-inugwaljanzi tal-

aċċess għal beni u servizzi bażiċi;" 

"— il-provvista ta' statistika dwar l-

inugwaljanzi tal-introjtu, b'indikaturi 

bħall-koeffiċjent Gini u l-evoluzzjoni tad-

deciles ewlenin tad-distribuzzjoni tad-dħul 
li tipprovdi indikatur ewlieni nazzjonali 

paragunabbli, kif ukoll data dwar l-

inugwaljanzi tal-aċċess għal beni u servizzi 

bażiċi;" 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:MT:PDF) 

Emenda   86 
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Gabriel Mato 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt k – punt i 

Regolament (UE) Nru 99/2013  

Anness – punt I – punt 3.3.1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-ewwel paragrafu jinbidel b'dan li ġej: L-

appoġġ għat-tfassil ta' politika abbażi tal-

evidenza b'użu iżjed flessibbli u użu akbar 

ta' informazzjoni spazjali kkombinata ma' 

informazzjoni statistika soċjali, ekonomika 

u ambjentali għal reġjuni, tipoloġiji 

reġjonali, bliet u l-grad tal-urbanizzazzjoni. 

L-ewwel paragrafu jinbidel b'dan li ġej: L-

appoġġ għat-tfassil ta' politika abbażi tal-

evidenza b'użu iżjed flessibbli u użu akbar 

ta' informazzjoni spazjali kkombinata ma' 

informazzjoni statistika soċjali, territorjali, 

ekonomika u ambjentali għal reġjuni, 

tipoloġiji reġjonali, bliet u l-grad tal-

urbanizzazzjoni. 

Or. es 

 

Emenda   87 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt l – punt i 

Regolament (UE) Nru 99/2013  

Anness – punt I – punt 3.3.3 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

F'konformità mal-prijorità tal-"Unjoni 

Ewropea tal-Enerġija" tal-Kummissjoni se 

jsir enfasi partikolari fuq l-istatistika 

relatata mal-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista. Barra minn hekk, l-

istatistika dwar l-enerġija jeħtieġ li 

tappoġġja l-qafas ta' politika għall-2030 

dwar il-klima u l-enerġija li għandu l-għan 

li jagħmel is-sistema tal-ekonomija u tal-

enerġija tal-Unjoni aktar kompetittiva, 

sigura u sostenibbli. 

F'konformità mal-prijorità tal-"Unjoni 

Ewropea tal-Enerġija" tal-Kummissjoni se 

jsir enfasi partikolari fuq l-istatistika 

relatata mal-konsum tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika, l-enerġiji 

rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-

sigurtà tal-provvista, l-ekonomija ċirkolari 

u l-bijoekonomija. Barra minn hekk, l-

istatistika dwar l-enerġija jeħtieġ li 

tappoġġja l-qafas ta' politika għall-2030 

dwar il-klima u l-enerġija li għandu l-għan 

li jagħmel is-sistema tal-ekonomija u tal-

enerġija tal-Unjoni aktar kompetittiva, 

sigura u sostenibbli. 

Or. es 



 

AM\1116879MT.docx 41/41 PE599.677v01-00 

 MT 

 

Emenda   88 

Jonás Fernández 

 

Proposta għal regolament 

Anness 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ca (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 99/2013  

Anness – punt II – punt 3.1 – inċiż 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fl-Għan 3.1, għandu jiżdied l-inċiż li ġej: 

 – it-titjib, it-tisħiħ u ż-żieda fil-frekwenza 

tal-istħarriġ dwar il-livell ta' għarfien tal-

valuri, l-istorja, il-funzjonament u s-

setgħat tal-Unjoni Ewropea fost iċ-

ċittadini; 

Or. es 

 


