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Emenda 1
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jemmen li biex l-UE toħroġ mill-kriżi 
ekonomika u soċjali attwali, u sabiex tkun 
żgurata l-kompetittività ġejjiena tagħha 
f’dinja globalizzata, huwa essenzjali li 
jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-istrateġija 
UE 2020 għall-kisba ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv; 
jenfasizza li biex jiġu implimentati dawn l-
objettivi, jinħtieġ total ta’ madwar EUR 
1600 biljun ta’ investimenti orjentati lejn 
il-futur f’politiki ewlenin;

1. Jemmen li biex l-UE toħroġ mill-kriżi 
ekonomika u soċjali attwali, u sabiex tkun 
żgurata l-kompetittività ġejjiena tagħha 
f’dinja globalizzata, huwa essenzjali li 
jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-istrateġija 
UE 2020 għall-kisba ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv; 
jenfasizza li biex jiġu implimentati dawn l-
objettivi, jinħtieġ total ta’ madwar EUR 
1600 biljun ta’ investimenti orjentati lejn 
il-futur f’politiki ewlenin; ifakkar il-
pożizzjoni tal-Parlament fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 fejn kien 
irrimarkat li anke b'żieda ta' 5 % fil-livell 
tar-riżorsi għall-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali (QFM) li jmiss meta 
mqabbel mal-livell tal-2013, 
kontribuzzjoni limitata biss tista' ssir 
għall-ilħuq tal-objettivi u l-impenji 
miftiehma tal-Unjoni u għall-prinċipju 
tas-solidarjetà tal-Unjoni;
__________________
1Testi adottati, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Emenda 2
Franck Proust

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jemmen li biex l-UE toħroġ mill-kriżi 1. Jemmen li biex l-UE toħroġ mill-kriżi 
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ekonomika u soċjali attwali, u sabiex tkun 
żgurata l-kompetittività ġejjiena tagħha 
f’dinja globalizzata, huwa essenzjali li 
jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-istrateġija 
UE 2020 għall-kisba ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv; 
jenfasizza li biex jiġu implimentati dawn l-
objettivi, jinħtieġ total ta’ madwar EUR 
1600 biljun ta’ investimenti orjentati lejn 
il-futur f’politiki ewlenin;

ekonomika u soċjali attwali, u sabiex tkun 
żgurata l-kompetittività ġejjiena tagħha 
f’dinja globalizzata, huwa essenzjali li 
jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-istrateġija 
UE 2020 għall-kisba ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv; 
jirrimarka li sabiex tagħmel dan, l-UE 
għandha l-ambizzjoni finali li ssir id-
destinazzjoni ewlenija tad-dinja għax-
xjenza u t-teknoloġija fir-rigward tat-
tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza li biex jiġu 
implimentati dawn l-objettivi, jinħtieġ total 
ta’ madwar EUR 1600 biljun ta’ 
investimenti orjentati lejn il-futur f’politiki 
ewlenin;

Or. fr

Emenda 3
Gunnar Hökmark

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jemmen li biex l-UE toħroġ mill-kriżi 
ekonomika u soċjali attwali, u sabiex tkun 
żgurata l-kompetittività ġejjiena tagħha 
f’dinja globalizzata, huwa essenzjali li 
jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-istrateġija 
UE 2020 għall-kisba ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv; 
jenfasizza li biex jiġu implimentati dawn 
l-objettivi, jinħtieġ total ta’ madwar EUR 
1600 biljun ta’ investimenti orjentati lejn 
il-futur f’politiki ewlenin;

1. Jemmen li biex l-UE toħroġ mill-kriżi 
ekonomika u soċjali attwali, u sabiex tkun 
żgurata l-kompetittività ġejjiena tagħha 
f’dinja globalizzata, huwa essenzjali li 
jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-istrateġija 
UE 2020 għall-kisba ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv; 
jemmen li huwa essenzjali li l-baġit tal-
Unjoni jiġi riformat sabiex jirrifletti aħjar 
il-ħtiġijiet essenzjali assoċjati mal-
indirizzar tal-isfidi tas-seklu 21;

Or. en

Emenda 4
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex 
tintroduċi sistema tar-riżorsi proprji aktar 
ġusta, sempliċi u trasparenti li żżid sa 
b'60% is-sehem tar-riżorsi proprji fil-baġit 
tal-UE sa mhux aktar tard mill-2018; 
jappoġġa bis-sħiħ il-proposta tal-
Kummissjoni biex tintroduċi taxxa fuq it-
tranżazzjonijiet finanzjarji fl-UE kollha 
bħala riżorsa proprja tal-UE mill-2014 'il 
quddiem;

Or. en

Emenda 5
Gunnar Hökmark

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jemmen li l-baġit tal-Unjoni jista' 
jkun aġent b'saħħtu għar-riforma jekk in-
nefqa tal-UE tkun iffukata fuq oqsma li 
jistimulaw it-tkabbir ekonomiku bħal 
pereżempju l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-
iżvilupp;

Or. en

Emenda 6
Gunnar Hökmark

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jenfasizza li numru ta’ oqsma, bħall-
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innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-
investimenti strateġiċi fin-netwerks 
infrastrutturali trans-Ewropej u l-politika 
barranija għandhom jingħataw prijorità 
akbar fuq oqsma oħra biex jiffaċċjaw l-
isfidi politiċi u ekonomiċi attwali u tal-
ġejjieni;

Or. en

Emenda 7
Gunnar Hökmark

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1c. Jenfasizza li wieħed mill-għanijiet l-
aktar importanti tal-UE huwa li ttejjeb il-
kompetittività tagħha u tiffaċilita l-bidla 
f’ekonomija bbażata fuq l-għarfien fost l-
aktar avvanzati fid-dinja; jenfasizza li l-
QFM li jmiss għandu jappoġġa dan l-
iżvilupp fl-oqsma kollha tal-politika tal-
UE;

Or. en

Emenda 8
Franck Proust

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza r-rwol ewlieni li jrid ikollu l-
baġit tal-UE fil-kisba tal-objettivi tal-
istrateġija UE 2020 miftehma b'mod 
komuni, għax, jekk jiġi ppjanat sew, 
finanzjament tal-UE jista’ jservi ta' katalist 
għal azzjonijiet b'valur miżjud tal-UE ċar li 
l-Istati Membri individwali ma jistgħux 

2. Jenfasizza r-rwol ewlieni li jrid ikollu l-
baġit tal-UE fil-kisba tal-objettivi tal-
istrateġija UE 2020 miftehma b'mod 
komuni, għax, jekk jiġi ppjanat sew, 
finanzjament tal-UE jista’ jservi ta' katalist 
għal azzjonijiet b'valur miżjud tal-UE ċar li 
l-Istati Membri individwali ma jistgħux 
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jiksbu, kif ukoll joħloq sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet mal-attivitajiet tal-
Istati Membri billi jgħinhom jiffukaw fuq 
investimenti ewlenin iffukati fuq il-
ġejjieni; jilqa’, għaldaqstant, il-proposta 
tal-Kummissjoni li jiżdied (meta mqabbel 
mal-QFM 2007-2013) il-finanzjament 
disponibbli għal programmi tal-UE fl-
oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni, il-
kompetittività, l-SMEs u l-infrastruttura; 
jemmen bis-sħiħ li dawn l-allokazzjonijiet 
finanzjarji proposti jikkostitwixxu l-
minimu, u jwissi bil-qawwa kontra t-
tentazzjoni ta’ xi Stati Membri li 
jnaqqsuhom, għax dan jipperikola l-
kredibilità tal-UE u l-impenn politiku favur 
it-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza, fl-istess 
waqt, il-ħtieġa li tkun żgurata flessibilità 
baġitarja suffiċjenti biex il-mezzi baġitarji 
jkunu jistħu jiġu allinjati b’mod xieraq 
maċ-ċirkostanzi u l-prijoritajiet li jevolvu;

jiksbu, kif ukoll joħloq sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet mal-attivitajiet tal-
Istati Membri; jilqa’, għaldaqstant, il-
proposta tal-Kummissjoni li jiżdied (meta 
mqabbel mal-QFM 2007-2013) il-
finanzjament disponibbli għal programmi 
tal-UE fl-oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni, 
il-kompetittività, l-SMEs u l-infrastruttura; 
jemmen bis-sħiħ li dawn l-allokazzjonijiet 
finanzjarji proposti jikkostitwixxu l-
minimu; iqis li huwa essenzjali għall-UE 
li tiddedika 3% tan-nefqa tagħha għar-
riċerka u l-innovazzjoni sal-2020; 
jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi tal-
Ewropa u lis-settur privat biex jagħmlu l-
aħjar tagħhom biex jiksbu dan l-għan; 
iwissi bil-qawwa kontra t-tentazzjoni ta’ xi 
Stati Membri li jnaqqsu l-allokazzjonijiet, 
għax dan jipperikola l-kredibilità tal-UE u 
l-impenn politiku favur it-tkabbir u l-
impjiegi; jenfasizza, fl-istess waqt, il-
ħtieġa li tkun żgurata flessibilità baġitarja 
suffiċjenti biex il-mezzi baġitarji jkunu 
jistħu jiġu allinjati b’mod xieraq maċ-
ċirkostanzi u l-prijoritajiet li jevolvu;

Or. fr

Emenda 9
Vicky Ford

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza r-rwol ewlieni li jrid ikollu l-
baġit tal-UE fil-kisba tal-objettivi tal-
istrateġija UE 2020 miftehma b'mod 
komuni, għax, jekk jiġi ppjanat sew, 
finanzjament tal-UE jista’ jservi ta' katalist 
għal azzjonijiet b'valur miżjud tal-UE ċar li 
l-Istati Membri individwali ma jistgħux 
jiksbu, kif ukoll joħloq sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet mal-attivitajiet tal-
Istati Membri billi jgħinhom jiffukaw fuq 

2. Jenfasizza r-rwol ewlieni li jrid ikollu l-
baġit tal-UE fil-kisba tal-objettivi tal-
istrateġija UE 2020 miftehma b'mod 
komuni, għax, jekk jiġi ppjanat sew, 
finanzjament tal-UE jista’ jservi ta' katalist 
għal azzjonijiet b'valur miżjud tal-UE ċar li 
l-Istati Membri individwali ma jistgħux 
jiksbu, kif ukoll joħloq sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet mal-attivitajiet tal-
Istati Membri billi jgħinhom jiffukaw fuq 
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investimenti ewlenin iffukati fuq il-
ġejjieni; jilqa’, għaldaqstant, il-proposta 
tal-Kummissjoni li jiżdied (meta mqabbel 
mal-QFM 2007-2013) il-finanzjament 
disponibbli għal programmi tal-UE fl-
oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni, il-
kompetittività, l-SMEs u l-infrastruttura; 
jemmen bis-sħiħ li dawn l-allokazzjonijiet 
finanzjarji proposti jikkostitwixxu l-
minimu, u jwissi bil-qawwa kontra t-
tentazzjoni ta’ xi Stati Membri li 
jnaqqsuhom, għax dan jipperikola l-
kredibilità tal-UE u l-impenn politiku 
favur it-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza, fl-
istess waqt, il-ħtieġa li tkun żgurata
flessibilità baġitarja suffiċjenti biex il-
mezzi baġitarji jkunu jistħu jiġu allinjati
b’mod xieraq maċ-ċirkostanzi u l-
prijoritajiet li jevolvu;

investimenti ewlenin iffukati fuq il-
ġejjieni; jilqa’, għaldaqstant, il-proposta 
tal-Kummissjoni li jiżdied (meta mqabbel 
mal-QFM 2007-2013) il-finanzjament 
disponibbli għal programmi tal-UE fl-
oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni, il-
kompetittività, l-SMEs u l-infrastruttura; 
jemmen bis-sħiħ li dawn l-allokazzjonijiet 
finanzjarji proposti jikkostitwixxu l-
minimu f'dawn l-oqsma; madankollu
jenfasizza, fl-istess waqt, il-ħtieġa li jkunu 
żgurati trażżin u flessibilità baġitarja 
suffiċjenti biex il-mezzi baġitarji jkunu 
jistħu jiġu mmirati b’mod xieraq u jkun 
adattati għaċ-ċirkostanzi u l-prijoritajiet li 
jevolvu;

Or. en

Emenda 10
Gunnar Hökmark

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza r-rwol ewlieni li jrid ikollu l-
baġit tal-UE fil-kisba tal-objettivi tal-
istrateġija UE 2020 miftehma b'mod 
komuni, għax, jekk jiġi ppjanat sew, 
finanzjament tal-UE jista’ jservi ta' katalist 
għal azzjonijiet b'valur miżjud tal-UE ċar li 
l-Istati Membri individwali ma jistgħux 
jiksbu, kif ukoll joħloq sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet mal-attivitajiet tal-
Istati Membri billi jgħinhom jiffukaw fuq 
investimenti ewlenin iffukati fuq il-
ġejjieni; jilqa’, għaldaqstant, il-proposta 
tal-Kummissjoni li jiżdied (meta mqabbel 
mal-QFM 2007-2013) il-finanzjament 
disponibbli għal programmi tal-UE fl-
oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni, il-

2. Jenfasizza r-rwol ewlieni li jrid ikollu l-
baġit tal-UE fil-kisba tal-objettivi tal-
istrateġija UE 2020 miftehma b'mod 
komuni; jenfasizza li l-għan għandu jkun 
baġit intelliġenti u modern li jagħti 
prijorità lill-għanijiet politiċi ewlenin tal-
Unjoni speċjalment l-oqsma li jiġġeneraw 
tkabbir, aktar milli baġit kbir li jiġbor 
kollox fih; jemmen li jekk jiġi ppjanat sew, 
finanzjament tal-UE jista’ jservi ta' katalist 
għal azzjonijiet b'valur miżjud tal-UE ċar li 
l-Istati Membri individwali ma jistgħux 
jiksbu, kif ukoll joħloq sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet mal-attivitajiet tal-
Istati Membri billi jgħinhom jiffukaw fuq 
investimenti ewlenin iffukati fuq il-
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kompetittività, l-SMEs u l-infrastruttura; 
jemmen bis-sħiħ li dawn l-allokazzjonijiet 
finanzjarji proposti jikkostitwixxu l-
minimu, u jwissi bil-qawwa kontra t-
tentazzjoni ta’ xi Stati Membri li 
jnaqqsuhom, għax dan jipperikola l-
kredibilità tal-UE u l-impenn politiku favur 
it-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza, fl-istess 
waqt, il-ħtieġa li tkun żgurata flessibilità 
baġitarja suffiċjenti biex il-mezzi baġitarji 
jkunu jistħu jiġu allinjati b’mod xieraq 
maċ-ċirkostanzi u l-prijoritajiet li jevolvu;

ġejjieni; jilqa’, għaldaqstant, il-proposta 
tal-Kummissjoni li jiżdied (meta mqabbel 
mal-QFM 2007-2013) il-finanzjament 
disponibbli għal programmi tal-UE fl-
oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni, il-
kompetittività, l-SMEs u l-infrastruttura; 
jemmen bis-sħiħ li dawn l-allokazzjonijiet 
finanzjarji proposti jikkostitwixxu l-
minimu, u jwissi bil-qawwa kontra t-
tentazzjoni ta’ xi Stati Membri li 
jnaqqsuhom, għax dan jipperikola l-
kredibilità tal-UE u l-impenn politiku favur 
it-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza, fl-istess 
waqt, il-ħtieġa li tkun żgurata flessibilità 
baġitarja suffiċjenti biex il-mezzi baġitarji 
jkunu jistħu jiġu allinjati b’mod xieraq 
maċ-ċirkostanzi u l-prijoritajiet li jevolvu;

Or. en

Emenda 11
Gunnar Hökmark

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jitlob li ssir reviżjoni tal-infiq kollu 
tal-QFM attwali bil-ħsieb li jiġi identifikat 
l-infiq li huwa kruċjali għall-ksib tal-
objettivi tal-politika tal-Unjoni filwaqt li 
jiġi identifikat ukoll dak l-infiq li huwa 
anqas rilevanti, bil-mira li jiġu allokati 
mill-ġdid 30% tal-infiq mill-oqsma li 
m’għadhomx rilevanti għall-oqsma bi 
prijorità għolja, biex b’hekk jiġu lliberati 
r-riżorsi ekonomiċi għal oqsma oħra;

Or. en

Emenda 12
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza b’mod partikolari l-ħtieġa li 
jitjieb, jiġi stimulat u żgurat il-
finanzjament tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni fl-UE billi jiżdied b’mod 
sinifikanti l-infiq relevanti fil-QFM 2014-
2020 għall-programm Orizzont 2020, u 
billi jiġu simplifikati b’mod radikali l-
proċeduri ta’ finanzjament filwaqt li 
jinżamm strettament il-prinċipju ta’ 
ġestjoni finanzjarja soda;

3. Jenfasizza b’mod partikolari l-ħtieġa li 
jitjieb, jiġi stimulat u żgurat il-
finanzjament tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni fl-UE billi jiżdied b’mod 
sinifikanti l-infiq relevanti fil-QFM 2014-
2020 għall-programm Orizzont 2020, u 
billi jiġu simplifikati b’mod radikali l-
proċeduri ta’ finanzjament filwaqt li 
jinżamm strettament il-prinċipju ta’ 
ġestjoni finanzjarja soda; jemmen li 
għandha tingħata aktar spinta biex l-
ekonomija ssir aktar ekoloġika permezz 
ta' żieda fil-finanzjament għal teknoloġiji 
aktar ekoloġiċi u aktar intelliġenti kif 
ukoll għall-innovazzjoni soċjali u 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi; jistenna 
li tal-anqas 80% tal-finanzjament fis-
settur tal-enerġija għandu jmur għar-
R&Ż fl-enerġija rinovabbli, it-teknoloġija 
tal-ħżin tal-enerġija, l-effiċjenza tal-
enerġija tal-utent finali u l-iżvilupp ta' 
grids intelliġenti;

Or. en

Emenda 13
Vicky Ford

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza b’mod partikolari l-ħtieġa li 
jitjieb, jiġi stimulat u żgurat il-
finanzjament tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni fl-UE billi jiżdied b’mod 
sinifikanti l-infiq relevanti fil-QFM 2014-
2020 għall-programm Orizzont 2020, u 
billi jiġu simplifikati b’mod radikali l-

3. Jenfasizza b’mod partikolari l-ħtieġa li 
jitjieb, jiġi stimulat u żgurat il-
finanzjament tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni fl-UE billi jiżdied b’mod 
sinifikanti l-infiq relevanti fil-QFM 2014-
2020 għall-programm Orizzont 2020 fil-
kuntest ta' baġit tal-UE mnaqqas b'mod 
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proċeduri ta’ finanzjament filwaqt li 
jinżamm strettament il-prinċipju ta’ 
ġestjoni finanzjarja soda;

globali, u billi jiġu simplifikati b’mod 
radikali l-proċeduri ta’ finanzjament 
filwaqt li jinżamm strettament il-prinċipju 
ta’ ġestjoni finanzjarja soda;

Or. en

Emenda 14
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jinsab konvint li l-fondi tal-Orizzont 
2020 għandhom ikunu konformi mal-
prijoritajiet tal-UE 2020 u użati bħala 
katalist għall-attivitajiet ta' valur miżjud 
tal-UE, is-simplifikazzjoni aħjar tal-fondi 
pubbliċi tal-UE u l-lieva miżjuda ta' fondi 
privati; jemmen li minimu ta' 15% tal-
baġit tal-Orizzont 2020 għandu jkun 
iddestinat għal SMEs;

Or. en

Emenda 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-
Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs 
għal opportunitajiet ta’ finanzjament fi 
żmien ta’ kriżi finanzjarja qawwija; jisħaq, 
madankollu, li aċċess għall-finanzjament 
aqwa u aktar diversifikat, minn għotjiet sa 

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-
Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs 
għal opportunitajiet ta’ finanzjament u 
swieq barranin fi żmien ta’ kriżi 
finanzjarja qawwija; jisħaq, madankollu, li 
aċċess għall-finanzjament għall-SMEs
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self jew finanzjament tal-ekwità, għandu
jkun disponibbli fil-ġejjieni għall-atturi 
industrijali kollha Ewropej; jemmen bil-
qawwa li l-pakkett finanzjarju previst 
għall-Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u tal-SMEs (COSME), il-baġit 
allokat għall-istrumenti finanzjarji għandu 
jiżdied, u l-aċċess għalih għandu jitjieb, 
biex il-programm ikun jista’ jiġi estiż biex 
jinkludi aktar SMEs, u biex ikun jista’ 
jwieġeb b’mod aktar xieraq għall-ħtiġijiet 
varji tal-SMEs;

għandu jitjieb b'mod partikolari permezz 
ta' garanziji għal self u finanzjament mill-
bejgħ ta' ishma, li jkollhom l-akbar effetti 
ta' lieva u jirkupraw il-biċċa l-kbira tan-
nefqa pubblika permezz tad-dħul 
tagħhom;jindika li l-ambitu tal-istrumenti 
finanzjarji għandu jitkabbar, biex ikopri 
l-fażijiet kollha taċ-ċiklu tan-negozju, 
inklużi t-trasferimenti tan-negozju; 
jemmen bil-qawwa li l-pakkett finanzjarju 
previst għall-Programm għall-
Kompetittività tal-Intrapriżi u tal-SMEs 
(COSME), il-baġit allokat għall-istrumenti 
finanzjarji għandu jiżdied, u l-aċċess għalih 
għandu jitjieb, biex il-programm ikun jista’ 
jiġi estiż biex jinkludi aktar SMEs, u biex 
ikun jista’ jwieġeb b’mod aktar xieraq 
għall-ħtiġijiet varji tal-SMEs; jissottolinja 
li l-miżuri tal-UE bħal pereżempju n-
Netwerk Ewropa għall-Intrapriża u ċ-
China IPR Helpdesk ikkumplimentaw 
b'suċċess miżuri nazzjonali eżistenti biex 
itejbu l-aċċess għas-swieq barranin u li l-
finanzjament tal-UE għal dawn il-miżuri 
għandu jinżamm; jissottolinja li sabiex 
jinkisbu dawn l-objettivi, il-baġit totali tal-
COSME għandu jiżdied għal 0,5% tal-
baġit tal-MFR;

Or. en

Emenda 16
Vicky Ford

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-
Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs 
għal opportunitajiet ta’ finanzjament fi 
żmien ta’ kriżi finanzjarja qawwija; jisħaq, 

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn xi kultant
dehru li kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-
isforzi tal-Istati Membri li jiżguraw l-
aċċess tal-SMEs għal opportunitajiet ta’ 
finanzjament fi żmien ta’ kriżi finanzjarja 
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madankollu, li aċċess għall-finanzjament 
aqwa u aktar diversifikat, minn għotjiet sa
self jew finanzjament tal-ekwità, għandu 
jkun disponibbli fil-ġejjieni għall-atturi 
industrijali kollha Ewropej; jemmen bil-
qawwa li l-pakkett finanzjarju previst 
għall-Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u tal-SMEs (COSME), il-baġit 
allokat għall-istrumenti finanzjarji għandu
jiżdied, u l-aċċess għalih għandu jitjieb, 
biex il-programm ikun jista’ jiġi estiż biex 
jinkludi aktar SMEs, u biex ikun jista’ 
jwieġeb b’mod aktar xieraq għall-ħtiġijiet
varji tal-SMEs;

qawwija iżda jenfasizza l-ħtieġa li jiġi
ssimplifikat b'mod radikali l-proċess ta' 
applikazzjoni ta' tali programmi għall-
SMEs u l-ħtieġa biex jiġi żgurat il-
pagament f'waqtu mill-Kummissjoni lill-
SMEs li qed jipparteċipaw f'dawn il-
programmi; jirrakkomanda li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jirċievu programmi nazzjonali b'suċċess 
sabiex jikkondividu l-aħjar prattiki;
jisħaq, madankollu, li aċċess għall-
finanzjament aqwa u aktar diversifikat, 
minn għotjiet sa self jew finanzjament tal-
ekwità, għandu jkun disponibbli fil-ġejjieni 
għall-atturi industrijali kollha Ewropej; 
jemmen bil-qawwa li fil-pakkett
finanzjarju previst għall-Programm għall-
Kompetittività tal-Intrapriżi u tal-SMEs 
(COSME), il-proporzjon tal-baġit allokata
għall-istrumenti finanzjarji għandha 
tiżdied, u l-aċċess għalih għandu jitjieb, 
biex il-programm ikun jista’ jiġi estiż biex 
jinkludi aktar SMEs, u biex ikun jista’ 
jilħaq b’mod aktar xieraq il-ħtiġijiet varji 
tal-SMEs; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi 
żgurat li servizzi bankarji bażiċi u bi prezz 
li jintlaħaq minn kulħadd ikunu 
disponibbli għall-SMEs Ewropej involuti 
f'kummerċ transkonfinali, speċjalment 
b'diversi muniti, anke lil hinn mill-UE, 
sabiex tiġi massimizzata l-abilità tal-
SMEs li jesportaw;

Or. en

Emenda 17
Amalia Sartori

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-aċċess tal-
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Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs 
għal opportunitajiet ta’ finanzjament fi żmien 
ta’ kriżi finanzjarja qawwija; jisħaq,
madankollu, li aċċess għall-finanzjament 
aqwa u aktar diversifikat, minn għotjiet sa 
self jew finanzjament tal-ekwità, għandu 
jkun
disponibbli fil-ġejjieni għall-atturi 
industrijali kollha Ewropej; jemmen bil-
qawwa li l-pakkett finanzjarju previst għall-
Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u tal-SMEs (COSME), il-baġit 
allokat għall-istrumenti finanzjarji għandu 
jiżdied, u l-aċċess għalih għandu jitjieb, 
biex il-programm ikun jista’ jiġi estiż biex 
jinkludi aktar SMEs, u biex ikun jista’ 
jwieġeb b’mod aktar xieraq għall-ħtiġijiet 
varji tal-SMEs;

SMEs għal opportunitajiet ta’ finanzjament fi 
żmien ta’ kriżi finanzjarja qawwija; jisħaq li 
aċċess għall-finanzjament imtejjeb, minn 
għotjiet sa self jew finanzjament tal-ekwità, 
għandu jkun disponibbli fil-ġejjieni għall-
atturi industrijali kollha Ewropej, u 
speċjalment għall-SMEs;

Or. en

Emenda 18
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-
Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs 
għal opportunitajiet ta’ finanzjament fi 
żmien ta’ kriżi finanzjarja qawwija; jisħaq, 
madankollu, li aċċess għall-finanzjament 
aqwa u aktar diversifikat, minn għotjiet sa 
self jew finanzjament tal-ekwità, għandu 
jkun disponibbli fil-ġejjieni għall-atturi 
industrijali kollha Ewropej; jemmen bil-
qawwa li l-pakkett finanzjarju previst 
għall-Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u tal-SMEs (COSME), il-baġit 
allokat għall-istrumenti finanzjarji għandu 
jiżdied, u l-aċċess għalih għandu jitjieb, 
biex il-programm ikun jista’ jiġi estiż biex 

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-
Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs 
għal opportunitajiet ta’ finanzjament fi 
żmien ta’ kriżi finanzjarja qawwija; 
jemmen bil-qawwa li fil-pakkett finanzjarju 
previst għall-Programm għall-
Kompetittività tal-Intrapriżi u tal-SMEs 
(COSME) u taħt l-Orizzont 2020, il-baġit 
allokat għall-istrumenti finanzjarji u għall-
Istrument il-ġdid tal-SMEs għandu jiżdied 
b'mod sostanzjali, u l-aċċess għalih 
għandu jitjieb, biex il-programm ikun jista’ 
jiġi estiż biex jinkludi aktar SMEs, u biex 
ikun jista’ jwieġeb b’mod aktar xieraq 
għall-ħtiġijiet varji tal-SMEs; jenfasizza li 
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jinkludi aktar SMEs, u biex ikun jista’ 
jwieġeb b’mod aktar xieraq għall-ħtiġijiet 
varji tal-SMEs; 

s-sostenibilità għandha tkun integrata fl-
objettivi tal-COSME u jappoġġa l-
irduppjar tal-baġit tal-COSME;

Or. en

Emenda 19
Franck Proust

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-
Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs 
għal opportunitajiet ta’ finanzjament fi 
żmien ta’ kriżi finanzjarja qawwija; jisħaq, 
madankollu, li aċċess għall-finanzjament 
aqwa u aktar diversifikat, minn għotjiet sa 
self jew finanzjament tal-ekwità, għandu 
jkun disponibbli fil-ġejjieni għall-atturi 
industrijali kollha Ewropej; jemmen bil-
qawwa li l-pakkett finanzjarju previst 
għall-Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u tal-SMEs (COSME), il-baġit 
allokat għall-istrumenti finanzjarji għandu 
jiżdied, u l-aċċess għalih għandu jitjieb, 
biex il-programm ikun jista’ jiġi estiż biex 
jinkludi aktar SMEs, u biex ikun jista’ 
jwieġeb b’mod aktar xieraq għall-ħtiġijiet 
varji tal-SMEs;

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-
Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs 
għal opportunitajiet ta’ finanzjament fi 
żmien ta’ kriżi finanzjarja qawwija; jisħaq, 
madankollu, li aċċess għall-finanzjament 
aqwa u aktar diversifikat, (minn għotjiet sa 
self jew finanzjament tal-ekwità),
simplifikat u ċentralizzat (one-stop shops 
għall-SMEs fl-UE kollha) għandu jkun 
disponibbli fil-ġejjieni għall-atturi 
industrijali kollha Ewropej; jemmen bil-
qawwa li l-pakkett finanzjarju previst 
għall-Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u tal-SMEs (COSME), il-baġit 
allokat għall-istrumenti finanzjarji għandu 
jiżdied, u l-aċċess għalih għandu jitjieb, 
biex il-programm ikun jista’ jiġi estiż biex 
jinkludi aktar SMEs, u biex ikun jista’ 
jwieġeb b’mod aktar xieraq għall-ħtiġijiet 
varji tal-SMEs;

Or. fr

Emenda 20
Paul Rübig

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-
Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs 
għal opportunitajiet ta’ finanzjament fi 
żmien ta’ kriżi finanzjarja qawwija; jisħaq, 
madankollu, li aċċess għall-finanzjament 
aqwa u aktar diversifikat, minn għotjiet sa 
self jew finanzjament tal-ekwità, għandu
jkun disponibbli fil-ġejjieni għall-atturi 
industrijali kollha Ewropej; jemmen bil-
qawwa li l-pakkett finanzjarju previst 
għall-Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u tal-SMEs (COSME), il-baġit 
allokat għall-istrumenti finanzjarji għandu 
jiżdied, u l-aċċess għalih għandu jitjieb, 
biex il-programm ikun jista’ jiġi estiż biex 
jinkludi aktar SMEs, u biex ikun jista’ 
jwieġeb b’mod aktar xieraq għall-ħtiġijiet 
varji tal-SMEs;

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi 
tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li 
kienu siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-
Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs 
għal opportunitajiet ta’ finanzjament fi 
żmien ta’ kriżi finanzjarja qawwija; jisħaq, 
madankollu, li aċċess għall-finanzjament 
aqwa u aktar diversifikat, minn għotjiet sa 
self jew finanzjament tal-ekwità, għandu 
jkun disponibbli fil-ġejjieni għall-atturi 
industrijali kollha Ewropej; jemmen bil-
qawwa li fil-pakkett finanzjarju previst 
għall-Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u tal-SMEs (COSME), il-baġit 
allokat għall-istrumenti finanzjarji għandu 
jiżdied, u l-aċċess għalih għandu jitjieb, 
għall-anqas sal-livell tal-fondi disponibbli 
għall-Programm CIP 2007-2013, biex il-
programm ikun jista’ jiġi estiż biex jinkludi 
aktar SMEs, u biex ikun jista’ jwieġeb 
b’mod aktar xieraq għall-ħtiġijiet varji tal-
SMEs;

Or. de

Emenda 21
Amalia Sartori

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jemmen bil-qawwa li n-nefqa allokata 
għall-Programm għall-kompetittività tal-
impriżi u 
l-SMEs (COSME), għandha tiżdied b'mod 
sinifikanti, partikolarment għall-istrumenti 
finanzjarji, sabiex il-programm ikun jista' 
jilħaq aktar SMEs, u jkun jista' wkoll 
jiffinanzja trasferimenti tan-negozji;

Or. en
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Emenda 22
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li l-iżvilupp ta’ 
ġenerazzjoni ġdida ta’ sistemi ta’ enerġija 
sostenibbli fl-UE se tirrikjedi sforzi ta’ 
investiment kbar fir-riċerka u l-iżvilupp fil-
qasam tal-enerġija; jenfasizza, 
għaldaqstant, il-ħtieġa li jiżdied il-
finanzjament fir-riċerka u l-iżvilupp 
teknoloġiċi, u li jinżammu l-proġetti ta’ 
demostrazzjoni fil-qasam tal-enerġija; 
jitlob li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa 
għall-Pjan SET, li diġà ġie adottat; jitlob 
lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiċċaraw il-
finanzjament tal-pjan fil-qafas tal-QFM 
2014-2020;

5. Hu tal-fehma li l-iżvilupp ta’ 
ġenerazzjoni ġdida ta’ sistemi ta’ enerġija 
sostenibbli fl-UE se tirrikjedi sforzi ta’ 
investiment kbar fir-riċerka u l-iżvilupp fil-
qasam tal-enerġija; jenfasizza, 
għaldaqstant, il-ħtieġa li jiżdied il-
finanzjament fir-riċerka u l-iżvilupp 
teknoloġiċi, u li jinżammu l-proġetti ta’ 
demostrazzjoni fil-qasam tal-enerġija; 
jitlob li l-baġit għall-Enerġija Intelliġenti 
– Programm għall-Ewropa, iġġestjonat 
mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni, jinżamm 
u jiġi ssupplimentat; jitlob li jkun hemm 
implimentazzjoni sħiħa għall-Pjan SET, li 
diġà ġie adottat; jitlob lill-Kummissjoni u 
lill-Kunsill jiċċaraw il-finanzjament tal-
pjan fil-qafas tal-QFM 2014-2020; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
jiżguraw finanzjament adegwat għall-
iżvilupp tan-netwerks tal-enerġija 
intelliġenti;

Or. ro

Emenda 23
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li l-iżvilupp ta’ 
ġenerazzjoni ġdida ta’ sistemi ta’ enerġija 

5. Hu tal-fehma li l-iżvilupp ta’ 
ġenerazzjoni ġdida ta’ sistemi ta’ enerġija 
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sostenibbli fl-UE se tirrikjedi sforzi ta’ 
investiment kbar fir-riċerka u l-iżvilupp fil-
qasam tal-enerġija; jenfasizza, 
għaldaqstant, il-ħtieġa li jiżdied il-
finanzjament fir-riċerka u l-iżvilupp 
teknoloġiċi, u li jinżammu l-proġetti ta’ 
demostrazzjoni fil-qasam tal-enerġija; 
jitlob li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa 
għall-Pjan SET, li diġà ġie adottat; jitlob
lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiċċaraw il-
finanzjament tal-pjan fil-qafas tal-QFM 
2014-2020;

sostenibbli fl-UE se tirrikjedi sforzi ta’ 
investiment kbar fir-riċerka u l-iżvilupp fil-
qasam tal-enerġija; jenfasizza, 
għaldaqstant, il-ħtieġa li jiżdied il-
finanzjament fir-riċerka u l-iżvilupp 
teknoloġiċi, b'mod partikolari dwar 
enerġiji rinovabbli u sistemi ta' ffrankar 
tal-enerġija; jitlob li jkun hemm 
implimentazzjoni għall-Pjan SET, li diġà 
ġie adottat sabiex jiġu promossi enerġiji 
mhux konvenzjonali; jappoġġa lill-
Kummissjoni li tpoġġi l-finanzjament tal-
ITER barra mill-qafas tal-QFM 2014-
2020;

Or. en

Emenda 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-importanza li jiġi allokat 
livell biżżejjed ta' fondi għall-Istati 
Membri li fil-kuntest tan-negozjati għall-
adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, ħadu l-
impenn li jagħlqu u sussegwentement 
jiddekkumissjonaw unitajiet ta' reatturi 
nukleari, billi rrikonoxxew li dan l-għeluq 
bikri rrappreżenta piż finanzjarju 
eċċezzjonali għall-Istati Membri 
kkonċernati;

Or. en

Emenda 25
Kent Johansson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit al-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli 
tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 
hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

6. Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; iqis li l-proġetti 
li sinifikament jeċċedu jew li jkunu 
eċċedu, il-baġits tagħhom, filwaqt li 
maniġers ta' proġetti oħra jkunu mħeġġa 
jaderixxu ma' oqsfa baġitarji stretti fi 
żminijiet ta' diffikultà finanzjarja u 
riċessjoni, m'għandhomx ikomplu jirċievu 
finanzjament; jinnota li hemm riskju li 
tali proġetti jistgħu jdgħajfu l-fiduċja u 
jagħmluha aktar diffiċli biex jiffinanzjaw 
proġetti futuri ta' riċerka; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit tal-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli 
tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 
hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

Iqis li hemm il-periklu li proġetti b'riskji 
għolja barra mill-qafas finanzjarju 
jistgħu jtelfu t-trasparenza u l-
prevedibilità tal-baġit tal-UE, idgħajfu d-
dixxiplina baġitarja u jmorru kontra l-
prinċipji baġitarji sodi;

Or. sv

Emenda 26
Kent Johansson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit al-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli 
tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 
hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit al-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli 
tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 
hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

Iqis li hemm il-periklu li proġetti b'riskji 
għolja barra mill-qafas finanzjarju 
jistgħu jtelfu t-trasparenza u l-
prevedibilità tal-baġit tal-UE, idgħajfu d-
dixxiplina baġitarja u jmorru kontra l-
prinċipji baġitarji sodi;

Or. sv

Emenda 27
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza strateġika ta’
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES)
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit al-UE abbażi ta’ baġit 

6. Jifhem l-importanza strateġika li jista' 
jkollhom proġetti infrastrutturali fuq skala 
kbira għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-
UE u t-tisħiħ tal-industriji tal-UE; 
madankollu, huwa mħasseb dwar il-
bilanċ bejn spejjeż u benefiċċji ta' ċerti 
proġetti ta' skala kbira; jitlob li ssir 
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multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-
regoli tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk 
ikun hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

delimitazzjoni tal-proġetti ta' skala kbira 
taħt intestatura separata fi ħdan l-QFM u 
ġestjoni u monitoraġġ aħjar tan-nefqa 
biex jiġu evitati spejjeż żejda; jenfasizza li 
jekk ikun hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

Or. en

Emenda 28
Amalia Sartori

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira (bħal 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) għall-
ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-tisħiħ 
tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit al-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-industriji
għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli tat-Trattat 
UE; jenfasizza li jekk ikun hemm xi spejjeż 
żejda waqt l-implimentazzjoni ta’ dawn il-
proġetti, dawn għandhom ikunu koperti 
b’mod li ma jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki oħra 
tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-kisba tal-
għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira (bħal 
ITER, Galileo, EGNOS, GMES) għall-
ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-tisħiħ 
tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tagħhom għandu jkun żgurat 
fil-baġit tal-UE abbażi ta’ baġit multiannwali 
awtonomu u komprensiv, filwaqt li t-titjib 
fil-governanza għandu jibqa’ fl-ambitu tar-
regoli tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 
hemm spejjeż żejda waqt l-implimentazzjoni 
ta’ dawn il-proġetti, dawn għandhom ikunu 
koperti b’mod li ma jipperikolax il-
finanzjament u l-implimentazzjoni b’suċċess 
ta' proġetti ta' skala kbira jew ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

Or. en

Emenda 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit al-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-
regoli tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk 
ikun hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

6. Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament ta' proġetti industrijali kbar
għandu jkun żgurat fil-baġit tal-UE abbażi 
ta’ baġit multiannwali awtonomu u 
komprensiv, filwaqt li t-titjib fil-
governanza ta' proġetti industrijali kbar 
għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli tat-
Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun hemm xi 
spejjeż żejda waqt l-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-proġetti, dawn għandhom ikunu 
koperti b’mod li ma jipperikolax il-
finanzjament u l-implimentazzjoni 
b’suċċess ta’ politiki oħra tal-Unjoni li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet 
tal-istrateġija UE 2020;

Or. en

Emenda 30
Vicky Ford

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit al-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli 
tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 

6. Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit al-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli 
tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 
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hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020; 
jenfasizza l-ħtieġa li l-baġit għall-ITER 
jitpoġġa lura taħt il-baġit għall-Orizzont 
2020 biex jiġi żgurat finanzjament sikur 
għal dan il-proġett ta' riċerka vitali;

Or. en

Emenda 31
Edit Herczog

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit al-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli 
tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 
hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

6. Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, EGNOS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit tal-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli
tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 
hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

Or. en
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Emenda 32
Kent Johansson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-
tisħiħ tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit al-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli 
tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 
hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ 
proġetti infrastrutturali fuq skala kbira 
(bħal Galileo, GLONASS, GMES) għall-
ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-tisħiħ 
tal-industriji tal-UE; jemmen li l-
finanzjament tal-industrija għandu jkun 
żgurat fil-baġit tal-UE abbażi ta’ baġit 
multiannwali awtonomu u komprensiv, 
filwaqt li t-titjib fil-governanza tal-
industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli 
tat-Trattat UE; jenfasizza li jekk ikun 
hemm xi spejjeż żejda waqt l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, 
dawn għandhom ikunu koperti b’mod li ma 
jipperikolax il-finanzjament u l-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ politiki 
oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020;

Or. sv

Emenda 33
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jemmen li fil-kuntest attwali ta’ 
limitazzjonijiet fil-baġits pubbliċi, l-effett 
ta’ lieva ta’ sorsi oħra ta’ finanzjament hu 
asssolutament meħtieġ biex jitwettqu l-
investimenti fit-tul meħtieġa għat-twettiq 
tal-istrateġija UE 2020; jemmen li l-valur 
miżjud tal-UE jiżdied b’mod partikolari 

7. Jemmen li fil-kuntest attwali ta’ 
limitazzjonijiet fil-baġits pubbliċi, l-effett 
ta’ lieva ta’ sorsi oħra ta’ finanzjament hu 
asssolutament meħtieġ biex jitwettqu l-
investimenti fit-tul meħtieġa għat-twettiq 
tal-istrateġija UE 2020; jemmen li l-valur 
miżjud tal-UE jiżdied b’mod partikolari 
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permezz tal-appoġġ għal programmi 
b’riskju għoli, b’infiq kbir u fit-tul lil hinn 
mill-ilħuq tal-Istati Membri individwali; 
jitlob, għaldaqstant, li jsiru azzjonijiet tal-
UE biex inaqqsu r-riskji tal-investiment 
f’attivitajiet fuq skala kbira u għall-
iżvilupp ta’ investiment fl-Ewropa kollha 
fl-infrastruttura tal-enerġija u tal-ICT; 
jilqa’, f’dan ir-rigward, it-tnedija tal-fażi 
pilota 2012-2013 tal-inizjattiva Bonds 
għall-Proġetti tal-UE, u l-proposta tal-
Kummissjoni dwar il-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa, bħala l-ewwel passi fid-
direzzjoni t-tajba;

permezz tal-appoġġ għal programmi lil 
hinn mill-ilħuq tal-Istati Membri 
individwali; jitlob, għaldaqstant, li jsiru 
azzjonijiet tal-UE biex inaqqsu r-riskji tal-
investiment f’attivitajiet fuq skala kbira u 
għall-iżvilupp ta’ investiment fl-Ewropa 
kollha fl-infrastruttura tal-enerġija u tal-
ICT; jilqa’, f’dan ir-rigward, it-tnedija tal-
fażi pilota 2012-2013 tal-inizjattiva Bonds 
għall-Proġetti tal-UE, u l-proposta tal-
Kummissjoni dwar il-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa, bħala l-ewwel passi fid-
direzzjoni t-tajba; jistieden lill-
Kummissjoni, taħt il-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa, tinnomina tal-anqas żewġ terzi 
tal-fondi previsti għall-investimenti tal-
enerġija biex jiġu ddedikati għall-proġetti 
tal-enerġija, bħal pereżempju l-effiċjenza 
tal-enerġija u l-grids intelliġenti;

Or. en

Emenda 34
Vicky Ford

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jemmen li fil-kuntest attwali ta’ 
limitazzjonijiet fil-baġits pubbliċi, l-effett 
ta’ lieva ta’ sorsi oħra ta’ finanzjament hu 
asssolutament meħtieġ biex jitwettqu l-
investimenti fit-tul meħtieġa għat-twettiq 
tal-istrateġija UE 2020; jemmen li l-valur 
miżjud tal-UE jiżdied b’mod partikolari 
permezz tal-appoġġ għal programmi 
b’riskju għoli, b’infiq kbir u fit-tul lil hinn 
mill-ilħuq tal-Istati Membri individwali; 
jitlob, għaldaqstant, li jsiru azzjonijiet tal-
UE biex inaqqsu r-riskji tal-investiment 
f’attivitajiet fuq skala kbira u għall-
iżvilupp ta’ investiment fl-Ewropa kollha 
fl-infrastruttura tal-enerġija u tal-ICT; 
jilqa’, f’dan ir-rigward, it-tnedija tal-fażi 

7. Jemmen li fil-kuntest attwali ta’ 
limitazzjonijiet fil-baġits pubbliċi, l-effett 
ta’ lieva ta’ sorsi oħra ta’ finanzjament hu 
asssolutament meħtieġ biex jitwettqu l-
investimenti fit-tul meħtieġa għat-twettiq 
tal-istrateġija UE 2020; jemmen li l-valur 
miżjud tal-UE jiżdied b’mod partikolari 
permezz tal-appoġġ għal programmi 
b’riskju għoli, b’infiq kbir u fit-tul lil hinn 
mill-ilħuq tal-Istati Membri individwali; 
jitlob, għaldaqstant, li jsiru azzjonijiet tal-
UE biex inaqqsu r-riskji tal-investiment 
f’attivitajiet fuq skala kbira u għall-
iżvilupp ta’ investiment fl-Ewropa kollha 
fl-infrastruttura tal-enerġija u tal-ICT, fost 
oħrajn; jilqa’, f’dan ir-rigward, it-tnedija 
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pilota 2012-2013 tal-inizjattiva Bonds 
għall-Proġetti tal-UE, u l-proposta tal-
Kummissjoni dwar il-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa, bħala l-ewwel passi fid-
direzzjoni t-tajba; 

tal-fażi pilota 2012-2013 tal-inizjattiva 
Bonds għall-Proġetti tal-UE, u l-proposta 
tal-Kummissjoni dwar il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, bħala l-ewwel 
passi f'din id-direzzjoni; jirrakomanda li l-
Kummissjoni timmonitorja u terġa' 
tirrevedi l-impatt kumulattiv ta' 
leġiżlazzjoni ġdida jew emendata dwar 
investimenti tas-settur privat fit-tul u 
tiżgura li l-ostakli għall-investiment jiġu 
indirizzati b'mod urġenti. 

Or. en

Emenda 35
Kent Johansson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jemmen li fil-kuntest attwali ta’ 
limitazzjonijiet fil-baġits pubbliċi, l-effett 
ta’ lieva ta’ sorsi oħra ta’ finanzjament hu 
asssolutament meħtieġ biex jitwettqu l-
investimenti fit-tul meħtieġa għat-twettiq 
tal-istrateġija UE 2020; jemmen li l-valur 
miżjud tal-UE jiżdied b’mod partikolari 
permezz tal-appoġġ għal programmi 
b’riskju għoli, b’infiq kbir u fit-tul lil hinn 
mill-ilħuq tal-Istati Membri individwali; 
jitlob, għaldaqstant, li jsiru azzjonijiet tal-
UE biex inaqqsu r-riskji tal-investiment 
f’attivitajiet fuq skala kbira u għall-
iżvilupp ta’ investiment fl-Ewropa kollha 
fl-infrastruttura tal-enerġija u tal-ICT; 
jilqa’, f’dan ir-rigward, it-tnedija tal-fażi 
pilota 2012-2013 tal-inizjattiva Bonds 
għall-Proġetti tal-UE, u l-proposta tal-
Kummissjoni dwar il-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa, bħala l-ewwel passi fid-
direzzjoni t-tajba;

7. Jemmen li fil-kuntest attwali ta’ 
limitazzjonijiet fil-baġits pubbliċi, l-effett 
ta’ lieva ta’ sorsi oħra ta’ finanzjament hu 
asssolutament meħtieġ biex jitwettqu l-
investimenti fit-tul meħtieġa għat-twettiq 
tal-istrateġija UE 2020; jemmen li l-valur 
miżjud tal-UE jiżdied b’mod partikolari 
permezz tal-appoġġ għal programmi 
b’riskju għoli, b’infiq kbir u fit-tul lil hinn 
mill-ilħuq tal-Istati Membri individwali; 
jitlob, għaldaqstant, li jsiru azzjonijiet tal-
UE biex inaqqsu r-riskji tal-investiment 
f’attivitajiet fuq skala kbira u għall-
iżvilupp ta’ investiment fl-Ewropa kollha 
fl-infrastruttura tal-enerġija u tal-ICT; 
jilqa’, f’dan ir-rigward, it-tnedija tal-fażi 
pilota 2012-2013 tal-inizjattiva Bonds 
għall-Proġetti tal-UE, u l-proposta tal-
Kummissjoni dwar il-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa, bħala l-ewwel passi fid-
direzzjoni t-tajba; jenfasizza li huwa 
importanti li jiġi pprovdut finanzjament 
adegwat għall-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa sabiex tiġi żgurata l-
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implimentazzjoni tagħha, inter alia, bl-
għan li tiġi salvagwardjata l-provvista tal-
enerġija tal-Ewropa u jitwettaq is-suq 
intern tal-UE, bid-diversifikazzjoni ta' 
diversi sorsi ta' provvista, u l-
kontribuzzjoni għall-iżvilupp sostenibbli;

Or. sv

Emenda 36
Kent Johansson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Iqis li l-proġetti li jirriżultaw f'żieda 
ta' inċertezza dwar il-piż finanzjarju li 
għandu jitħallas mill-Istati Membri 
m'għandhomx ikunu ffinanzjati mill-baġit 
tal-UE;

Or. sv

Emenda 37
Vicky Ford

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jemmen, madankollu, li tinħtieġ 
riflessjoni aktar bir-reqqa għat-titjib tal-
appoġġ għal investimenti fit-tul fl-UE; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati u 
mtejba strumenti finanzjarji għall-
kondiviżjoni tar-riskji msejsa fuq il-baġit 
tal-UE, u permezz tagħhom il-faċilitazzjoni 
tal-finanzjament tal-investiment f’setturi 
prijoritarji, li jkun jinkludi firxa ta’ proġetti 
ikbar u aktar varjata u b’livelli ta’ riskju 
differenti (approċċ ta’ ‘portafoll ta’ 

8. Jemmen, madankollu, li tinħtieġ 
valutazzjoni aktar bir-reqqa għat-titjib tal-
appoġġ għal investimenti fit-tul fl-UE; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġu studjati u 
vvalutati aktar strumenti finanzjarji għall-
kondiviżjoni tar-riskji msejsa fuq il-baġit 
tal-UE, bl-għan li possibbilment jitjieb l-
użu tagħhom, u permezz tagħhom il-
faċilitazzjoni tal-finanzjament tal-
investiment f’setturi prijoritarji, li jkun 
jinkludi firxa ta’ proġetti ikbar u aktar 
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proġetti’); jinsab konvint li għandha ssir 
ħidma għal sinerġiji u kumplimentarjetajiet 
bejn skemi tal-UE u dawk nazzjonali biex 
ikun massimizzat il-potenzjal għal tkabbir 
ta’ tali strumenti; jenfasizza li dawn l-
istrumenti jridu jiddependu fuq kriterji ċari 
u trasparenti għall-eleġibilità u l-għażla tal-
proġetti;

varjata u b’livelli ta’ riskju differenti 
(approċċ ta’ ‘portafoll ta’ proġetti’); jinsab 
konvint li għandha ssir ħidma għal sinerġiji 
u kumplimentarjetajiet bejn skemi tal-UE u 
dawk nazzjonali biex ikun massimizzat il-
potenzjal għal tkabbir ta’ tali strumenti; 
jenfasizza li dawn l-istrumenti jridu 
jiddependu fuq kriterji ċari u trasparenti 
għall-eleġibilità u l-għażla tal-proġetti;

Or. en

Emenda 38
Vicky Ford

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jenfasizza li r-riinvestiment tad-dħul 
(reflows) għandu jkun il-prinċipju li 
jirregola l-istrumenti finanzjarji innovattivi 
kollha; jenfasizza li dan il-prinċipju “rota” 
jwassal mhux biss għal tfaddil tal-finanzi 
pubbliċi iżda anke jsaħħaħ l-effett ta’ lieva 
u ta’ multiplikatur ta’ dawn l-istrumenti li, 
fl-aħħar mill-aħħar, jgħinu sabiex ikun 
żgurat livell ogħla ta’ investimenti fl-
ekonomija;

9. Jenfasizza li r-riinvestiment tad-dħul 
(reflows) jista' jkun prinċipju utli li 
jirregola l-istrumenti finanzjarji 
innovattivi; jenfasizza li dan il-prinċipju 
“rota” jwassal mhux biss għal tfaddil tal-
finanzi pubbliċi iżda anke jsaħħaħ l-effett 
ta’ lieva u ta’ multiplikatur ta’ dawn l-
istrumenti li, fl-aħħar mill-aħħar, jgħinu 
sabiex ikun żgurat livell ogħla ta’ 
investimenti fl-ekonomija;

Or. en

Emenda 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jisħaq li l-interoperabilità u s-sinerġiji 
bejn il-programmi speċifiċi (bħal Orizzont 
2020, COSME u CEF) u l-politika ta’ 

10. Jisħaq li l-interoperabilità u s-sinerġiji 
bejn il-programmi speċifiċi (bħal Orizzont 
2020, COSME u CEF) u l-politika ta’ 
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koeżjoni jridu jkunu promossi; jinsab 
konvint li finanzjament kumulattiv jew 
imħallat għandu jkun inkoraġġit biex jiġi 
massimizzat it-teħid tal-fondi disponibbli 
tal-UE fl-Istati Membri kollha, u b’hekk il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi 
speċifiċi kollha, u għall-kisba ta’ żvilupp 
ekonomiku aktar bilanċjat fit-territorju tal-
UE kollu kemm hu;

koeżjoni jridu jkunu promossi; jinsab 
konvint li finanzjament kumulattiv jew 
imħallat għandu jkun inkoraġġit biex jiġi 
massimizzat it-teħid tal-fondi disponibbli 
tal-UE fl-Istati Membri kollha, u b’hekk il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi 
speċifiċi kollha, u għall-kisba ta’ żvilupp 
ekonomiku aktar bilanċjat fit-territorju tal-
UE kollu kemm hu; jenfasizza, 
madankollu, li l-politika ta' koeżjoni 
m'għandhiex titqies bħala sostituzzjoni 
għall-finanzjament xieraq ta' programmi 
speċifiċi; jemmen li l-politika ta' koeżjoni 
tista' tappoġġa azzjonijiet, bħal 
pereżempju l-effiċjenza tal-enerġija, bħala 
sors addizzjonali, iżda biss meta dawn il-
programmi jippromwovu l-għanijiet ta' 
konverġenza tal-politika ta' koeżjoni;

Or. en

Emenda 40
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jisħaq li l-interoperabilità u s-sinerġiji 
bejn il-programmi speċifiċi (bħal Orizzont 
2020, COSME u CEF) u l-politika ta’ 
koeżjoni jridu jkunu promossi; jinsab 
konvint li finanzjament kumulattiv jew 
imħallat għandu jkun inkoraġġit biex jiġi 
massimizzat it-teħid tal-fondi disponibbli 
tal-UE fl-Istati Membri kollha, u b’hekk il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi 
speċifiċi kollha, u għall-kisba ta’ żvilupp 
ekonomiku aktar bilanċjat fit-territorju tal-
UE kollu kemm hu;

10. Jisħaq li l-interoperabilità u s-sinerġiji 
bejn il-programmi speċifiċi (bħal Orizzont 
2020, COSME u CEF) u l-politika ta’ 
koeżjoni jridu jkunu promossi; jinsab 
konvint li finanzjament kumulattiv jew 
imħallat għandu jkun inkoraġġit biex jiġi 
massimizzat it-teħid tal-fondi disponibbli 
tal-UE fl-Istati Membri kollha, u b’hekk il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi 
speċifiċi kollha, u għall-kisba ta’ żvilupp 
ekonomiku aktar bilanċjat fit-territorju tal-
UE kollu kemm hu; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill iżidu b'mod 
sinifikanti l-livell tal-finanzjament 
strutturali li jista' jintuża mill-Istati 
Membri biex iżidu l-effiċjenza tal-
enerġija, speċjalment fil-qasam tal-
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akkomodazzjoni;

Or. ro

Emenda 41
Vicky Ford

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jisħaq li l-interoperabilità u s-sinerġiji 
bejn il-programmi speċifiċi (bħal Orizzont 
2020, COSME u CEF) u l-politika ta’ 
koeżjoni jridu jkunu promossi; jinsab 
konvint li finanzjament kumulattiv jew 
imħallat għandu jkun inkoraġġit biex jiġi 
massimizzat it-teħid tal-fondi disponibbli 
tal-UE fl-Istati Membri kollha, u b’hekk il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi 
speċifiċi kollha, u għall-kisba ta’ żvilupp 
ekonomiku aktar bilanċjat fit-territorju tal-
UE kollu kemm hu;

10. Jisħaq li l-interoperabilità u s-sinerġiji 
bejn il-politika ta' koeżjoni u l-programmi
speċifiċi (bħal Orizzont 2020, COSME u 
CEF) u l-politika ta’ koeżjoni jridu jkunu 
promossi; jinsab konvint li finanzjament 
kumulattiv jew imħallat għandu jkun 
inkoraġġit biex jiġi massimizzat it-teħid 
tal-fondi disponibbli tal-UE fl-Istati 
Membri kollha, u b’hekk il-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-programmi speċifiċi kollha, u 
għall-kisba ta’ żvilupp ekonomiku aktar 
bilanċjat fit-territorju tal-UE kollu kemm 
hu;

Or. en

Emenda 42
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jisħaq li l-interoperabilità u s-sinerġiji 
bejn il-programmi speċifiċi (bħal Orizzont 
2020, COSME u CEF) u l-politika ta’ 
koeżjoni jridu jkunu promossi; jinsab 
konvint li finanzjament kumulattiv jew 
imħallat għandu jkun inkoraġġit biex jiġi 
massimizzat it-teħid tal-fondi disponibbli 

Jisħaq li s-sostenibilità, l-interoperabilità u 
s-sinerġiji bejn il-programmi speċifiċi 
(bħal Orizzont 2020, COSME u CEF) u l-
politika ta’ koeżjoni jridu jkunu permessi u
promossi aħjar; jinsab konvint li 
finanzjament kumulattiv jew imħallat 
għandu jkun inkoraġġit biex jiġi 
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tal-UE fl-Istati Membri kollha, u b’hekk il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi 
speċifiċi kollha, u għall-kisba ta’ żvilupp 
ekonomiku aktar bilanċjat fit-territorju tal-
UE kollu kemm hu;

massimizzat it-teħid tal-fondi disponibbli 
tal-UE fl-Istati Membri kollha, u b’hekk il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi 
speċifiċi kollha, u għall-kisba ta’ żvilupp 
ekonomiku aktar bilanċjat fit-territorju tal-
UE kollu kemm hu;

Or. en

Emenda 43
Paul Rübig

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10a. Jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa 
għal finanzjament addizzjonali ta' 
Erasmus għal Intraprendituri Żgħażagħ" 
taħt il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
2014-2020. Josserva li l-programm adotta 
bħala l-għanijiet tiegħu l-promozzjoni tal-
impriżi Ewropej, l-iskambju tal-għarfien u 
l-mudelli tal-aħjar prattiki u l-bini ta' 
netwerks u sħubiji għal dak l-iskop.

Or. de

Emenda 44
Amalia Sartori

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10a. Jissottolinja li żieda tal-baġit operattiv 
jeħtieġ li jkun akkumpanjat minn żieda 
adegwata tal-baġit amministrattiv sabiex 
jiġi żgurat it-twettiq b'suċċess tal-
programmi tal-UE;

Or. en
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