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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jirrifjuta t-tnaqqis min-naħa tal-Kunsill ta' 3,61 % fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 

0,22 % fl-approprjazzjonijiet ta' pagament fil-linji baġitarji relatati mal-oqsma ta' 

kompetenza tal-Kumitat ITRE taħt l-Intestatura 1a tal-baġit tal-Unjoni 2019 meta 

mqabbel mal-proposta tal-Kummissjoni; jinnota ż-żieda ta' 3,9 % fl-approprjazzjonijiet 

ta' impenn u ta' 1,8 % fl-approprjazzjonijiet ta' pagament fil-linji baġitarji relatati mal-

oqsma ta' kompetenza tal-Kumitat ITRE taħt l-Intestatura 1a tal-baġit tal-Unjoni meta 

mqabbel mal-2018 fil-proposta tal-Kummissjoni; jilqa' l-enfasi tal-baġit tal-2019 fuq it-

tkabbir, l-innovazzjoni, il-kompetittività, is-sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima, it-

tranżizzjoni lejn ekonomija u sistema enerġetika effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u 

bbażata fuq l-enerġija rinnovabbli, f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi, u fuq is-suċċess 

ta' riċerkaturi u intraprendituri żgħażagħ u nisa; 

2. Hu tal-fehma li r-riċerka, l-SMEs u l-kompetittività se jkomplu jagħtu kontribut deċiżiv 

għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni; iqis li l-baġit allokat għall-programmi ta' 

suċċess Orizzont 2020 u Cosme fl-2019 għandu jkun biżżejjed biex tiġi żgurata t-

tkomplija tagħhom; 

3. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żviluppata tmexxija fl-innovazzjoni u fit-teknoloġiji fixkiela; 

jiddeplora, għalhekk, it-tnaqqis sinifikanti propost mill-Kunsill fil-Qafas Strateġiku 

Komuni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni – EUR 0,3 biljun fl-approprjazzjonijiet ta' 

impenn u EUR 18-il miljun fl-approprjazzjonijiet ta' pagament – b'impatt kbir ħafna fuq 

Orizzont 2020, u jiddeplora b'mod speċjali t-tnaqqis fil-linji baġitarji rilevanti bħat-

Tisħiħ tar-riċerka fit-teknoloġiji futuri u emerġenti u t-Tisħiħ tal-infrastruttura Ewropea 

tar-riċerka, li jservu biex itejbu l-istandards tal-għajxien, itejbu l-aċċess għall-għarfien u 

jippromwovu l-iżvilupp soċjali u ekonomiku; jinnota ż-żieda proposta ta' 8,5 % 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn għal Orizzont 2020 fil-baġit ġenerali tal-2019 fil-

proposta tal-Kummissjoni; ifakkar is-sottofinanzjament qawwi ta' Orizzont 2020 fil-

QFP 2014-2020 li wassal għal rata ta' suċċess tal-applikazzjonijiet aktar baxxa (11,6 % 

u saħansitra ta' 3 % fil-każ ta' xi programmi) milli fil-perjodu preċedenti tal-QFP, li 

jfisser li huma anqas il-proġetti ta' kwalità għolja fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni 

li qegħdin jirċievu finanzjament mill-Unjoni; itenni, għalhekk, it-tħassib serju tiegħu 

dwar il-livell ambizzjuż ta' finanzjament għal Orizzont Ewropa kif propost mill-

Kummissjoni għall-QFP li jmiss u għandu l-intenzjoni li jiżgura l-minimu 

indispensabbli ta' EUR 120 biljun bil-prezzijiet tal-2018 għal dan il-programm matul in-

negozjati tal-QFP 2021-2027 li jmiss u jissottolinja l-pożizzjoni tiegħu li, wara l-Ftehim 

ta' Pariġi, l-infiq relatat mal-klima għandu jiżdied b'mod sinifikanti meta mqabbel mal-

QFP attwali; 

4. Hu tal-fehma li l-baġit tal-UE għall-2019 għandu jintuża bħala bażi għall-istrumenti 

rilevanti kollha biex jiġi miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ, partikolarment fir-reġjuni 

tal-UE li qegħdin lura ekonomikament, b'enfasi fuq il-promozzjoni tan-negozju u l-ħiliet 

diġitali; 
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5. Jagħraf l-importanza u s-suċċess tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 

(FEIS); jiddispjaċih li, sabiex jiġi żgurat finanzjament addizzjonali għall-FEIS, il-

finanzjament għal Orizzont 2020 kellu jitnaqqas; jenfasizza li l-baġit ġenerali tal-UE 

m'għandux jiffinanzja inizjattivi ġodda għad-detriment tal-programmi u l-politiki 

eżistenti tal-Unjoni; hu beħsiebu jissodisfa l-impenn li l-Parlament għamel matul in-

negozjati tal-FEIS sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt fuq dan il-programm u 

jiżdiedu l-approprjazzjonijiet għal-linji affettwati għall-2019; 

6. Ifakkar fl-importanza li jitrawmu sinerġiji estensivi bejn il-FNE Trasport u l-FNE 

Diġitali sabiex jiġi mmassimizzat l-ingranaġġ finanzjarju tal-proġetti li għandhom l-

għan li jagħtu spinta lid-diġitalizzazzjoni tal-kurituri TEN-T; 

7. Jenfasizza l-importanza li titlesta l-Unjoni tal-Enerġija filwaqt li jintlaħqu l-għanijiet 

tal-klima Ewropej billi jitwettqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' 

Sostenibbiltà tan-NU; jissottolinja l-affermazzjonijiet tal-Parlament Ewropew fir-

rapport dwar l-Aċċellerazzjoni tal-Innovazzjoni fil-qasam tal-Enerġija Nadifa 

(2017/2084 (INI)) dwar koerenza akbar bejn l-impenn tal-Unjoni skont il-Ftehim ta' 

Pariġi u l-politiki ta' finanzjament tagħha għall-ħames dimensjonijiet ta' appoġġ 

reċiproku tal-Unjoni tal-Enerġija; ifakkar, f'dan il-kuntest, l-adozzjoni tal-prinċipju "l-

effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel", kif ukoll il-mira li l-Unjoni ssir in-numru wieħed fl-

enerġija rinnovabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi l-finanzjament meħtieġ għal 

investimenti f'dawn l-oqsma kif ukoll għall-iżvilupp sostenibbli, tindirizza l-faqar 

enerġetiku u tiżgura tranżizzjoni ġusta u biex tiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi għall-

industrija fil-proċess ta' tranżizzjoni lejn proċessi ta' produzzjoni aktar nodfa biex 

tinkiseb ekonomija b'żero emissjonijiet tal-karbonju fl-2050; jilqa', f'dan ir-rigward, l-

istimi tal-Kummissjoni li l-infiq relatat mal-klima se jilħaq 20,1 % fil-baġit tal-2019, 

iżda jtenni li din il-proposta se twassal biss għal 19,3 % tal-baġit tal-Unjoni għall-

perjodu 2014-2020 għall-miżuri relatati mal-klima; iqis li, biex jintlaħqu dawn l-

għanijiet, il-FNE għandu jibqa' jkollha l-fondi meħtieġa; jinsab imħasseb dwar it-

tnaqqis sinifikanti propost mill-Kunsill f'impenji u pagamenti għall-FNE Enerġija; 

8. Huwa konxju tal-importanza kbira tal-linji baġitarji għall-isfidi tas-soċjetà, u b'mod 

aktar speċifiku tal-linja baġitarja għat-titjib fis-saħħa u l-benessri tul il-ħajja, biex 

jiżdied l-istandard tal-għajxien fl-Unjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżomm biżżejjed 

finanzjament għal dawn il-finijiet u jiddeplora t-tnaqqis propost mill-Kunsill; 

9. Jissottolinja l-importanza li jintlaħqu l-għanijiet tas-Suq Uniku Diġitali biex jitjiebu d-

diġitalizzazzjoni tal-Unjoni u l-inklużjoni diġitali tal-ekonomija, is-settur pubbliku u ċ-

ċittadini Ewropej; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' inizjattivi bħall-

WIFI4EU; jiddeplora t-tnaqqis propost mill-Kunsill għal din l-inizjattiva; 

10. Jissottolinja li l-SMEs huma parti essenzjali mill-ekonomija Ewropea peress li 

jipprovdu għadd kbir ta' impjiegi fl-UE, u jħoss il-ħtieġa li jinħoloq ambjent 

kummerċjali favorevoli għall-SMEs, kif ukoll li jingħata appoġġ lin-netwerks u r-

raggruppamenti tal-SMEs; jinnota bi tħassib kbir, madankollu, it-tnaqqis propost mill-

Kunsill fl-istrument għall-SMEs, għax dan jibgħat sinjal kontradittorju lin-negozji 

Ewropej; 

11. Jieħu nota tal-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija fil-Qasam tad-Difiża 

(EDIDP); jenfasizza li din l-attività għandha tkun mogħnija b'riżorsi ġodda minħabba l-
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impatt sinifikanti tagħha fuq il-baġit tal-Unjoni; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-tnaqqis 

propost mill-Kunsill fil-FNE u fil-programmi spazjali Ewropej – bħar-rwol ta' tmexxija 

fl-ispazju u Copernicus – biex jiġi ffinanzjat l-EDIDP, għax biex jingħata appoġġ lil 

programmi fil-qasam tad-difiża m'għandhomx jiġu rtirati riżorsi finanzjarji mill-

programmi ċivili; 

12. Jissottolinja l-ħtieġa li s-settur tal-mobbiltà Ewropea jiġi riformat sabiex ikun hemm 

trasport sostenibbli, nadif u kompetittiv fl-Unjoni, biex l-industrija tal-karozzi tal-

Unjoni tkun adatta għall-futur u jintlaħqu l-għanijiet tagħna dwa il-klima; jenfasizza l-

ħtieġa, għalhekk, li jkun hemm biżżejjed fondi għall-programmi li jappoġġjaw dawn l-

għanijiet, bħal FNE Trasport u l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 

(FCH 2); jesprimi t-tħassib tiegħu, għalhekk, dwar it-tnaqqis propost mill-Kunsill 

f'dawn il-programmi; 

13. Ifakkar fl-importanza ta' riżorsi finanzjarji u tal-persunal adegwati għall-aġenziji kollha 

fl-ambitu tal-kompetenza tal-ITRE sabiex jiġi żgurat li jistgħu jwettqu sewwa l-kompiti 

tagħhom; jenfasizza li t-tnaqqis ta' 5 % tal-persunal u r-riżerva ta' riallokazzjoni qed 

jintemmu b'dan il-baġit ġenerali u jħeġġeġ lill-Kummissjoni toqgħod lura milli tieħu 

azzjonijiet simili fil-ġejjieni; jinsisti li r-riżorsi għandhom jiżdiedu skont iż-żieda tal-

kompiti tal-aġenziji kkonċernati; jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan ir-rigward, iż-żieda fil-

persunal tal-ENISA u l-GSA; jinnota bi tħassib li dawn iż-żidiet mhumiex biżżejjed, u 

jappella wkoll għal żieda fil-persunal tal-ACER, b'mod li jkun jista' jwettaq il-mandat 

tiegħu, inkluża l-ħtieġa li jirrekluta u jżomm esperti speċjalizzati ħafna u biex jippjana 

għal rwoli u responsabbiltajiet futuri; 

14. Jenfasizza li, billi r-Renju Unit indika li kien se jikkontribwixxi għall-baġits tal-2019 u 

l-2020, l-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni mhuwiex mistenni li jkollu impatt dirett fuq 

il-programmi li jidħlu fl-ambitu tal-kompetenza tal-ITRE; 

15. Jenfasizza li jekk l-Unjoni tonqos li tirrispetta l-impenji legali u politiċi tagħha dwar l-

approprjazzjonijiet ta' pagament, tkun qed tagħmel tippreġudika bil-kbir l-affidabbiltà 

tagħha u jkun hemm impatt negattiv serju fuq il-fiduċja fil-kapaċità tal-istituzzjonijiet 

tal-Unjoni li jwettqu r-rwol tagħhom, u jenfasizza li din il-kwistjoni hija aktar serja 

minħabba l-fatt li l-Unjoni qed toqrob lejn tmiem il-perijodu tal-QFP attwali u li, 

għalhekk, l-implimentazzjoni tal-programmi pluriennali jeħtieġ li tiġi avvanzata malajr. 
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