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Emenda 1
Cornelia Ernst

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Hu tal-fehma li l-ħidma fuq il-QFP 
m'għandha taħt l-ebda ċirkostanza 
tinterferixxi mal-ħidma fuq ir-regolamenti 
li jiddefinixxu l-ambitu tal-appoġġ u r-
regoli ta' implimentazzjoni ta' kull fond, u 
għandu jirrispetta għalhekk ir-rwol tal-
Parlament Ewropew fin-negozjati dwar il-
bażi ġuridika għall-politika ta' koeżjoni;
jiddispjaċih ħafna li n-negozjati dwar il-
QPF 2014-2020 ma mxewx ma' dan il-
prinċipju, u dan irriżulta li l-ħidma fuq il-
QFP jkollha influwenza sostanzjali fuq in-
negozjati leġiżlattivi dwar ir-regolamenti 
għall-politika ta' koeżjoni kemm f'termini 
ta' kontenut kif ukoll ta' kalendarju;

2. Hu tal-fehma li l-ħidma fuq il-QFP 
m'għandha taħt l-ebda ċirkostanza 
tinterferixxi mal-ħidma fuq ir-regolamenti 
li jiddefinixxu l-ambitu tal-appoġġ u r-
regoli ta' implimentazzjoni ta' kull fond, u 
għandu jirrispetta għalhekk ir-rwol u l-
prerogattivi tal-Parlament Ewropew fin-
negozjati dwar il-bażi ġuridika għall-
politika ta' koeżjoni; jiddispjaċih ħafna li n-
negozjati dwar il-QPF 2014-2020 ma 
mxewx ma' dan il-prinċipju, u dan irriżulta 
li l-ħidma fuq il-QFP jkollha influwenza 
sostanzjali fuq ir-regolamenti għall-politika 
ta' koeżjoni kemm f'termini ta' kontenut kif 
ukoll ta' kalendarju; jiddispjaċih għalhekk 
li ddaħħlu l-kundizzjonalità 
makroekonomika u r-riżerva ta' 
prestazzjoni fil-ftehim politiku tal-Kunsill 
Ewropew li jidħlu, skont it-Trattat tal-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fl-
ambitu tal-proċedura ta' kodeċiżjoni;

Or. en

Emenda 2
Cornelia Ernst

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jisħaq li d-diskussjoni dwar ir-riżorsi 
għall-politika ta' koeżjoni għandha tkun 
ibbażata fuq analiżi dwar il-ħtiġijiet u tieħu 
kont tal-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni 
tal-politika fil-perjodu ta' programmazzjoni 

3. Jisħaq li d-diskussjoni dwar ir-riżorsi 
għall-politika ta' koeżjoni għandha tkun 
ibbażata fuq analiżi dwar il-ħtiġijiet
marbuta mal-iżvilupp reġjonali u lokali u
tieħu kont tal-evalwazzjoni tal-
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preċedenti; ifakkar li l-politika ta' koeżjoni 
hi politika ta' investiment favur it-tkabbir u 
għalhekk se takkwista importanza bħala 
strument tal-UE li jagħti spinta lit-tkabbir, 
joħloq l-impjiegi, jistimola l-investiment 
pubbliku u jnaqqas id-disparitajiet soċjali;

implimentazzjoni tal-politika fil-perjodu ta' 
programmazzjoni preċedenti; ifakkar li l-
politika ta' koeżjoni hi politika ta' 
investiment favur it-tkabbir u għalhekk se 
takkwista importanza bħala strument tal-
UE li jagħti spinta lit-tkabbir, joħloq l-
impjiegi, jistimola l-investiment pubbliku u
jippromwovi l-inklużjoni soċjali; jisħaq 
għalhekk li t-tnaqqis tal-baġit tal-UE 
inevitabbilment se jżid id-disparitajiet u 
jfixkel l-iżvilupp ekonomiku u se jimmina 
l-prinċipju ta' solidarjetà;

Or. en

Emenda 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jisħaq li d-diskussjoni dwar ir-riżorsi 
għall-politika ta' koeżjoni għandha tkun 
ibbażata fuq analiżi dwar il-ħtiġijiet u tieħu 
kont tal-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni 
tal-politika fil-perjodu ta' programmazzjoni 
preċedenti; ifakkar li l-politika ta' koeżjoni 
hi politika ta' investiment favur it-tkabbir u 
għalhekk se takkwista importanza bħala 
strument tal-UE li jagħti spinta lit-tkabbir, 
joħloq l-impjiegi, jistimola l-investiment 
pubbliku u jnaqqas id-disparitajiet soċjali;

3. Jisħaq li d-diskussjoni dwar ir-riżorsi 
għall-politika ta' koeżjoni għandha tkun 
ibbażata fuq analiżi dwar il-ħtiġijiet u tieħu 
kont tal-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni 
tal-politika fil-perjodu ta' programmazzjoni 
preċedenti; ifakkar li l-politika ta' koeżjoni 
hi politika ta' investiment favur it-tkabbir u 
għalhekk se takkwista importanza bħala 
strument tal-UE li jagħti spinta lit-tkabbir, 
joħloq l-impjiegi, jistimola l-investiment 
pubbliku, jindirizza l-problemi tat-tibdil 
fil-klima u tad-dipendenza fuq l-enerġija
u jnaqqas id-disparitajiet soċjali; bil-ħsieb 
li jinkisbu l-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020;

Or. ro

Emenda 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jisħaq li d-diskussjoni dwar ir-riżorsi 
għall-politika ta' koeżjoni għandha tkun 
ibbażata fuq analiżi dwar il-ħtiġijiet u tieħu 
kont tal-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni 
tal-politika fil-perjodu ta' programmazzjoni 
preċedenti; ifakkar li l-politika ta' koeżjoni 
hi politika ta' investiment favur it-tkabbir u 
għalhekk se takkwista importanza bħala 
strument tal-UE li jagħti spinta lit-tkabbir, 
joħloq l-impjiegi, jistimola l-investiment 
pubbliku u jnaqqas id-disparitajiet soċjali;

3. Jisħaq li d-diskussjoni dwar ir-riżorsi 
għall-politika ta' koeżjoni għandha tkun 
ibbażata fuq analiżi dwar il-ħtiġijiet u tieħu 
kont tal-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni 
tal-politika fil-perjodu ta' programmazzjoni 
preċedenti; ifakkar li l-politika ta' koeżjoni 
hi politika ta' investiment favur it-tkabbir li 
tiġġieled il-kriżi u għalhekk se takkwista 
importanza bħala strument tal-UE li jagħti 
spinta lit-tkabbir sostenibbli, joħloq l-
impjiegi, jistimola l-investiment pubbliku,
inaqqas id-disparitajiet soċjali u l-faqar;
jistimola t-tranżizzjoni enerġetika u 
jiġġieled it-tibdil fil-klima;

Or. en

Emenda 5
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Joġġezzjona għall-preċedent li nħoloq 
mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bl-
approprjazzjonijiet tal-fondi stutturali 
allokati għar-reġjun ultraperiferiku l-ġdid 
tal-Majott skont il-QFP 2014-2020; jisħaq 
li l-ebda reġjun qatt ma ġie allokat 
finanzjament b'rata fissa fin-nuqqas ta' 
kwalunkwe bażi ġuridika jew kriterja 
applikabbli; jinnota li dan il-preċedent 
jimmina r-rispett għall-prinċipju ta' 
ugwaljanza bejn ir-reġjuni u għall-
klassifikazzjoni tar-reġjuni f'kategoriji 
ddefiniti minn regoli ta' fondi komuni;

Or. fr
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Emenda 6
Lambert van Nistelrooij

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Hu mħasseb ħafna dwar il-fatt li n-
numru ta' kontijiet mhux imħallsa sal-aħħar 
tas-sena qed jikber b'mod kostanti u jqis li 
l-politika ta' koeżjoni hi l-aktar waħda 
milquta mil-lakuna li hemm fil-baġit tal-
UE; jitlob għalhekk li jkun hemm riforma 
stutturali tal-baġit tal-UE, inklużi r-riforma 
tar-riżorsi proprji.

5. Hu mħasseb ħafna dwar il-fatt li n-
numru ta' kontijiet mhux imħallsa sal-aħħar 
tas-sena qed jikber b'mod kostanti u jqis li 
l-politika ta' koeżjoni hi l-aktar waħda 
milquta mil-lakuna li hemm fil-baġit tal-
UE; jikkonkludi li l-effetti residwi tal-
perjodu 2007-2014 mhumiex solvuti fil-
QFP 2014-2020; jitlob għalhekk li jkun 
hemm riforma ulterjuri tal-baġit tal-UE, 
inklużi r-riforma tar-riżorsi proprji.

Or. en


