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Emenda 1
Charles Goerens

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinsisti li l-UE u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu bis-serjetà s-sħubija 
tagħhom mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u li 
huma finanzjati mid-DCI, liema pajjiżi 
jirċievu fondi mid-DCI u li l-prevedibilità 
fit-tul hija element essenzjali ta' din is-
sħubija; jinsisti li l-ifqar popolazzjonijiet u 
l-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli fil-
pajjiżi benefiċjarji tad-DCI ma għandhomx 
iġarrbu l-piż taż-żidiet sostanzjali fil-
finanzjament tal-iStrument Ewropew ta' 
Viċinat u Sħubija minħabba r-Rebbiegħa 
Għarbija;

3. Jinsisti li l-UE u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu bis-serjetà s-sħubija 
tagħhom mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u li 
huma finanzjati mid-DCI, liema pajjiżi 
jirċievu fondi mid-DCI u li l-prevedibilità 
fit-tul hija element essenzjali ta' din is-
sħubija; jinsisti li l-ifqar popolazzjonijiet u 
l-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli fil-
pajjiżi benefiċjarji tad-DCI ma għandhomx 
iġarrbu l-piż taż-żidiet sostanzjali fil-
finanzjament tal-iStrument Ewropew ta' 
Viċinat u Sħubija minħabba r-Rebbiegħa 
Għarbija; jiġbed l-attenzjoni għall-impenn 
meħud b’rabta mal-Aġenda għall-Bidla 
għal tnaqqis gradwali tal-programmi tal-
UE li għadhom għaddejjin f’pajjiżi bi 
dħul medju, sa mill-qafas finanzjarju 
multiannwali (2014-2020) li jmiss;

Or. fr

Emenda 2
Patrizia Toia

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jappoġġja fil-prinċipju ż-żieda 
sostanzjali fil-finanzjament għall-
programm tematiku tad-DCI fuq l-ambjent 
u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali; 
hu tal-fehma li l-Kummissjoni qed tfittex 
appoġġ addizzjonali biex tippromwovi l-
enerġija sostenibbli għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw matul il-perjodu li jwassal 

5. Jappoġġja ż-żieda sostanzjali fil-
finanzjament għall-programm tematiku 
tad-DCI fuq l-ambjent u l-ġestjoni 
sostenibbli tar-riżorsi naturali; hu tal-fehma 
li l-Kummissjoni qed tfittex appoġġ 
addizzjonali biex tippromwovi l-enerġija 
sostenibbli għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
matul il-perjodu li jwassal għall-
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għall-Konferenza Rio+20 tan-NU tal-2012 
u għall-iffinanzjar tal-inizjattiva tal-UE 
mħabbra dan l-aħħar dwar ‘Enerġija għall-
Iżvilupp’ li tindirizzar l-inugwaljanza tal-
enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 
itenni, madankollu, li l-iffinanzjar marbut 
mal-klima għandu jiżdied mal-
finanzjament għall-iżvilupp programmat 
attwalment u li l-fondi għal setturi ewlenin 
tal-MDGs, eżempju l-edukazzjoni u s-
saħħa, ma għandhomx imorru fuq l-azzjoni 
klimatika;

Konferenza Rio+20 tan-NU tal-2012 u 
għall-iffinanzjar tal-inizjattiva tal-UE 
mħabbra dan l-aħħar dwar ‘Enerġija għall-
Iżvilupp’ li tindirizza l-inugwaljanza tal-
enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 
itenni, madankollu, li l-iffinanzjar marbut 
mal-klima għandu jiżdied mal-
finanzjament għall-iżvilupp programmat 
attwalment u li l-fondi għal setturi ewlenin 
tal-MDGs, eżempju l-edukazzjoni bażika u 
s-saħħa  ma għandhomx imorru fuq l-
azzjoni klimatika; jilqa’ ż-żieda proposta 
fil-linja baġitarja Investiment fin-Nies u 
jfakkar lill-Kummissjoni fil-livelli ta' 
referenza stabbiliti u fl-impenji preċedenti 
tal-UE mid-DCI tal-2005 sal-lum, li jkun 
allokat 20 % tad-DCI għas-saħħa u l-
edukazzjoni bażika, b’attenzjoni 
partikolari għall-progress li sar fir-
rigward tal-MDGs li l-aktar għadhom 
lura;

Or. en

Emenda 3
Patrizia Toia

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li 
jittieħed approċċ aktar kontrollat u 
koerenti għall-iffinanzjar ta’ enerġiji 
alternattivi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima, sabiex ikun żgurat li l-UE ma 
tipprovdix indirettament appoġġ 
finanzjarju għal attivitajiet li jagħtu lok 
għal distorsjonijiet u spekulazzjoni fil-
prezzijiet fir-rigward ta’ materja prima 
tal-ikel jew li jwasslu għall-ħtif ta’ art;

Or. it
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Emenda 4
Patrizia Toia

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 
appoġġ finanzjarju għal miżuri mmirati 
għall-iżvilupp tal-kooperazzjoni biex tevita 
u teħodha kontra l-ħtif tal-art, li qed isir 
dejjem iżjed komuni, u biex ikun promoss 
l-istabbiliment ta’ kodiċi ta’ kondotta fil-
livell tal-UE u internazzjonali;

Or. it

Emenda 5
Patrizia Toia

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi 
finanzjar li jtejjeb l-aċċess għall-
assigurazzjoni fil- pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, partikolarment għas-saħħa u 
l-pensjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tappoġġja l-pajjiżi sħab fit-tqegħid fis-seħħ 
ta’ skemi ta’ assigurazzjoni b’kopertura 
wiegħa li jinkludu l-ifqar u l-aktar partijiet 
vulnerabbli tas-soċjetà; konvint li tali 
skemi, jekk imfassla tajjeb, għandhom il-
potenzjal mhux biss li joħorġu n-nies mill-
faqar u jsaħħu r-reżistenza tal-aktar nies 
vulnerabbli billi jitħarsu l-assi tagħhom, 
iżda wkoll titkattar aktar koeżjoni soċjali u 
aktar tkabbir inklussiv.

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi 
finanzjar li jtejjeb l-aċċess għal sistemi tal-
kura tas-saħħa u tal-pensjonijiet ġusti 
bbażati fuq skemi tal-assigurazzjoni 
reċiproċi u mhux bi profitt f’żamma mal-
mudelli ekonomiċi soċjali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tappoġġja l-pajjiżi sħab fit-
tqegħid fis-seħħ ta’ skemi ta’ 
assigurazzjoni b’kopertura wiegħa li 
jinkludu l-ifqar u l-aktar partijiet 
vulnerabbli tas-soċjetà; konvint li tali 
skemi, jekk imfassla tajjeb, għandhom il-
potenzjal mhux biss li joħorġu n-nies mill-
faqar u jsaħħu r-reżistenza tal-aktar nies 
vulnerabbli billi jitħarsu l-assi tagħhom, 
iżda wkoll titkattar aktar koeżjoni soċjali u 
aktar tkabbir inklussiv.

Or. it
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Emenda 6
Bill Newton Dunn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi
finanzjar li jtejjeb l-aċċess għall-
assigurazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
partikolarment għas-saħħa u l-pensjonijiet;
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja l-
pajjiżi sħab fit-tqegħid fis-seħħ ta’ skemi 
ta’ assigurazzjoni b’kopertura wiegħa li 
jinkludu l-ifqar u l-aktar partijiet 
vulnerabbli tas-soċjetà; konvint li tali 
skemi, jekk imfassla tajjeb, għandhom il-
potenzjal mhux biss li joħorġu n-nies mill-
faqar u jsaħħu r-reżistenza tal-aktar nies 
vulnerabbli billi jitħarsu l-assi tagħhom, 
iżda wkoll titkattar aktar koeżjoni soċjali u 
aktar tkabbir inklussiv.

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiddedika 
finanzjar sinifikanti li jtejjeb l-aċċess 
għall-assigurazzjoni fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, partikolarment għas-saħħa u l-
pensjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tappoġġja l-pajjiżi sħab fit-tqegħid fis-seħħ 
ta’ skemi ta’ assigurazzjoni b’kopertura 
wiesgħa li jinkludu l-ifqar u l-aktar partijiet 
vulnerabbli tas-soċjetà, inkluż permezz ta’ 
appoġġ għas-settur tas-servizzi 
mikrofinanzjarji; konvint li tali skemi, 
jekk imfassla tajjeb, għandhom il-potenzjal 
mhux biss li joħorġu n-nies mill-faqar u 
jsaħħu r-reżistenza tal-aktar nies 
vulnerabbli billi jitħarsu l-assi tagħhom, 
iżda wkoll titkattar aktar koeżjoni soċjali u 
aktar tkabbir inklussiv.

Or. en

Emenda 7
Patrizia Toia

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-bżonn għall-Kummissjoni 
li tiżgura li l-assistenza tkun effettiva u 
jkollha impatt dirett fuq il-qerda tal-faqar, 
l-iżvilupp uman u l-koeżjoni soċjali; 
jistieden lill-Kummissjoni, f’dan ir-
rigward tintroduċi, bħala parti minn 
miżuri ta’ bini tal-kapaċità għal atturi 
mhux statali, arranġamenti għal 
finanzjament ta' proġetti fuq skala żgħira 
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li jinvolvu partijiet interessati privati, 
bħall-SMEs, kooperattivi u 
assoċjazzjonijiet lokali; 

Or. it

Emenda 8
Patrizia Toia

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jinsisti li l-Kunsens Ewropew dwar l-
Iżvilupp jibqa' d-dokument gwida għall-
għajnuna u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp 
tal-UE, speċjalment fir-rigward tas-saħħa 
u l-edukazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-Istrument tal-Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp jibqa’ għodda relevanti u 
effikaċi għall-implimentazzjoni tal-
Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp, 
speċjalment għall-appoġġ u l-
integrazzjoni tas-saħħa, l-edukazzjoni u 
kwistjonijiet orizzontali relevanti bħall-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-HIV/AIDS; 

Or. en

Emenda 9
Gay Mitchell

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza l-importanza li jinżammu 
livelli ta’ finanzjament suffiċjenti għal-
linji baġitarji tal-għajnuna umanitarja kif 
ukoll tar-Riżerva ta' Għajnuna 
f'Emerġenza; jinsisti li, jekk wieħed 
iżomm f’moħħu ż-żieda evidenti fil-
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frekwenza, il-ħruxija u d-daqs tal-kriżijiet 
umanitarji u d-diżastri naturali li seħħew 
matul dawn l-aħħar snin, l-UE trid tkun 
lesta li timmobilizza malajr il-fondi bħala 
reazzjoni għal tali kriżijiet barra mill-
konfini tagħha;

Or. en

Emenda 10
Gay Mitchell

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Imħasseb dwar il-qtugħ propost fin-
nefqa amministrattiva, inter alia għall-
assistenza teknika, l-evalwazzjonijiet u l-
awditjar, kemm fi kwartieri ġenerali u 
f'delegazzjonijiet tal-UE lil hinn minnha, 
billi dawn l-attivitajiet huma 
fundamentali biex jinżammu l-aktar 
standards rigorużi ta' evalwazzjoni u 
awditjar; meta jitqies li, fl-2011, il-
Kummissjoni talbet żieda fil-persunal ta’ 
18-il persuna full-time għall-2012 "biex 
tiżgura amministrazzjoni finanzjarja tajba 
xierqa għal numru kbir ta' għotjiet ta'
ammont żgħir taħt id-DCI"1, jinsab 
imħasseb dwar ir-riorganizzazzjoni 
sostanzjali tal-persunal proposta mill-
attivitajiet tad-DCI għall-ENPI u jinnota 
r-riskji f’termini ta’ kwalità tal-
amministrazzjoni finanzjarja tad-DCI li 
dan il-livell imdgħajjef tal-persunal jista’ 
jġib miegħu;

Or. en

                                               
1 Abbozz tal-Baġit Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għas-Sena Finanzjarja 2012, Dokument ta’ Ħidma Parti II 
Riżorsi Umani tal-Kummissjoni, COM(2011)300, Mejju 2011, p 87
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