
PA\788055MT.doc PE427.276v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2009/2002(BUD)

21.8.2009

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 
2010, Taqsima III - Kummissjoni
(2009/2002(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Lena Ek



PE427.276v01-00 2/4 PA\788055MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\788055MT.doc 3/4 PE427.276v01-00

MT

SUGGERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jiġbed attenzjoni għall-isfidi importanti li l-Unjoni qed tiffaċċja fil-qasam tal-enerġija, 
tat-teknoloġija tal-informazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod partikulari biex 
tiżgura l-provvista tal-enerġija, biex tiġġieled kontra l-bidla fil-klima, tistimula  l-
evoluzzjoni ta' ekonomija eko-effiċjenti, biex tevita l-firda diġitali u biex tmexxi l-
quddiem l-innovazzjoni wara l-kriżi finanzjarja u t-tnaqqis ekonomiku; jemmen li qtugħ 
sinifikanti fil-linji tal-baġit li jimplimentaw politiki li jittakiljaw dawn l-isfidi jkun ta' 
ħsara għall-irkupru ekonomiku sostenibbli tal-UE, l-iżvilupp reġjunali u l-ħolqien ta' 
impjiegi;

2. Jiddispjaċih b'mod partikulari dwar il-qtugħ li ppropona l-Kunsill għas-7 Programm ta' 
Qafas ta' madwar 7% ta' appropprjazzjonijiet ta' ħlasijiet, u ta' sa 59% għal ċerti linji 
speċifiċi tal-baġit (linja tal-baġit 08 01 05 03) li jgħeddu l-objettivi tal-Istrateġija ta' 
Liżbona;  jitlob li jkun hemm finanzjament xieraq għall-politiki tar-riċerka sabiex hekk 
ikun hemm emfasi fuq inkoraġġiment għall-parteċipazzjoni tan-nisa fir-riċerka u fuq 
jikber  l-għarfien aħjar ta' ftehim rigward kwistjonijiet li jirrigwardaw is-sessi sabiex tkun 
faċilitata l-ugwaljanza bejn is-sessi;

3. Jila' b'sodisfazzjon bini li jkun effiċjenti fl-użu tal-enerġija, il-fabbriki għall-futur u 
inizjattivi għall-Karozzi Ħodor Ewropej li huma sħubijiet pubbliċi-privati promettenti li 
għandhom ikunu finanzjati mis-7 Programm ta' Qafas sabiex jingħata appoġġ lill-
industrija għall-iżvilupp ta' trasport fuq it-toroq aktar sostenibbli, teknoloġiji ġodda u 
materjali aktar eko-effiċjenti;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jingħata stimulu għall-produzzjoni tal-enerġija li tiġġedded, l-
effiċjenza fl-enerġja u t-teknoloġija b'emissjoni baxxa ta' karbonju, inkluż il-Qbid u l-
Ħażna tal-Karbonju (CCS) li jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' impjiegi, l-iżvilupp 
reġjonali sostenibbli u l-progress lejn ekonomija eko-effiċjenti;

5. Iqis li għandu jkun hemm emfasi akbar fuq l-investiment għall-infrastruttura tal-enerġija, 
l-iżvilupp u t-titjib tan-netwerks ta' trażmissjoni u l-bini ta' interkonnetturi, b'mod 
partikulari bl-iskop li jingħeleb l-iżolament ta' żoni li mhumiex konnessi b'mod suffiċjenti 
man-netwerks tal-enerġija Ewropej, dawk hekk imsejħa "ġżejjer tal-enerġija"; għalhekk,
jitlob li jkun hemm finanzjament adegwat għall-Programm Ewropew għall-Irkupru 
Ekonomiku (linja tal-baġit 06 01 04 13);

6. Jitlob li jkun hemm finanzjament xieraq sabiex jitjiebu s-sikurezza u sigurtà ta' 
stallazzjonijiet nukleari u għaż-żarmar tagħhom;

7. Jitlob li jkun hemm finanzjament adegwat għal appoġġ ta' intrapriżi zgħar u medji 
(SMEs), b'mod partikulari wara t-tnaqqis ekonomiku, billi l-SMEs huma kruċjali għall-
ħolqien ta' impjiegi, u bħala stimulu għall-iżvilupp reġjunali; jenfasizza f'dan il-kuntest l-
importanza ta' skemi ta' appoġġ għall-SMEs mill-Bank Ewropew tal-Investiment, billi  
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huma l-SMEs li l-aktar li jintlaqtu ħażin bid-diffikulta li jinkiseb kreditu wara l-kriżi 
finanzjarja;

8. Jemmen li investimenti f'teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni se jżidu t-tkabbir 
u l-innovazzjoni  biex b'hekk jikkontribwixxu għall-objettivi ta' Liżbona; f'dan il-kuntest, 
jitlob li jkun hemm appoġġ akbar għal attivitajiet ta' riċerka fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni, bħalma huma l-Programm ta' Qafas għall-Kompetettività u l-Innovazzjoni. 


