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Emenda 1
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu - 1 (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- 1. Jagħraf il-kontribut tal-industrija 
Ewropea għall-għan ta’ koeżjoni 
soċjoekonomika u territorjali u jqis li 
industrija b’saħħitha hija kundizzjoni 
indispensabbli għat-tkabbir ekonomiku u 
l-istabilità soċjali tar-reġjuni Ewropej;

Or. en

Emenda 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Iqis li 'Politika industrijali tal-UE għall-
era globalizzata' tista' biss tilħaq l-għanijiet 
tagħha jekk tittratta kemm il-politiki 
Komunitarji huma adattati għall-isfidi tal-
ġejjieni li r-reġjuni Ewropej u l-industriji 
lokali tagħhom qed jaffaċċjaw u se jkunu 
qegħdin jaffaċċjaw fis-snin li ġejjin; f'dan 
ir-rigward, jenfasizza li l-impatt tal-bidliet 
demografiċi, klimatiċi u enerġetiċi jeħtieġ 
li jiġu analizzati aktar fir-rigward tad-
dimensjoni reġjonali tagħhom, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi reġjonali potenzjali li 
dawn l-isfidi se jiġġeneraw, b'mod li 
jaffettwaw it-tkabbir omoġenju tal-
industriji tal-UE;

1. Iqis li 'Politika industrijali tal-UE għall-
era globalizzata' tista' biss tilħaq l-għanijiet 
tagħha jekk tittratta kemm il-politiki tal-
Unjoni huma adattati għall-isfidi tal-
ġejjieni li r-reġjuni Ewropej u l-industriji 
lokali tagħhom qed jaffaċċjaw u se jkunu 
qegħdin jaffaċċjaw fis-snin li ġejjin, u 
sakemm il-miżuri jew il-politiki Ewropej 
iwasslu għal żieda fl-effiċjenza u l-
kompetittività tal-SMEs, li huma l-
katalisti ewlenin tal-industrija Ewropea; 
f'dan ir-rigward, jenfasizza li l-impatt tal-
bidliet demografiċi, klimatiċi u enerġetiċi, 
kif ukoll tal-bidliet fl-istrutturi finanzjarji 
globali, reġjonali u lokali, jeħtieġ li jiġu 
analizzati aktar fir-rigward tad-dimensjoni 
reġjonali tagħhom, filwaqt li jitqiesu d-
differenzi reġjonali potenzjali li dawn l-
isfidi se jiġġeneraw, b'mod li jaffettwaw it-
tkabbir omoġenju tal-industriji tal-UE u l-
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politiki ta’ implimentazzjoni tal-miżuri 
meħtieġa għall-bilanċ tat-tkabbir 
ekonomiku fl-Ewropa;

Or. ro

Emenda 3
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Iqis li 'Politika industrijali tal-UE għall-
era globalizzata' tista' biss tilħaq l-għanijiet 
tagħha jekk tittratta kemm il-politiki 
Komunitarji huma adattati għall-isfidi tal-
ġejjieni li r-reġjuni Ewropej u l-industriji 
lokali tagħhom qed jaffaċċjaw u se jkunu 
qegħdin jaffaċċjaw fis-snin li ġejjin; f'dan 
ir-rigward, jenfasizza li l-impatt tal-bidliet 
demografiċi, klimatiċi u enerġetiċi jeħtieġ 
li jiġu analizzati aktar fir-rigward tad-
dimensjoni reġjonali tagħhom, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi reġjonali potenzjali li 
dawn l-isfidi se jiġġeneraw, b'mod li 
jaffettwaw it-tkabbir omoġenju tal-
industriji tal-UE;

1. Iqis li 'Politika industrijali tal-UE għall-
era globalizzata' tista' biss tilħaq l-għanijiet 
tagħha jekk tittratta kemm il-politiki 
Komunitarji huma adattati għall-isfidi tal-
ġejjieni li r-reġjuni Ewropej u l-industriji 
lokali tagħhom qed jaffaċċjaw u se jkunu 
qegħdin jaffaċċjaw fis-snin li ġejjin; f'dan 
ir-rigward, jenfasizza li l-impatt tal-bidliet 
demografiċi, klimatiċi u enerġetiċi jeħtieġ 
li jiġu analizzati aktar fir-rigward tad-
dimensjoni reġjonali tagħhom, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi reġjonali potenzjali li 
dawn l-isfidi se jiġġeneraw, b'mod li 
jaffettwaw il-prosperità tal-industriji tal-
UE;

Or. en

Emenda 4
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Iqis li 'Politika industrijali tal-UE għall-
era globalizzata' tista' biss tilħaq l-għanijiet 
tagħha jekk tittratta kemm il-politiki 
Komunitarji huma adattati għall-isfidi tal-

1. Iqis li 'Politika industrijali tal-UE għall-
era globalizzata' tista' biss tilħaq l-għanijiet 
tagħha jekk tittratta kemm il-politiki 
Komunitarji huma adattati għall-isfidi tal-
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ġejjieni li r-reġjuni Ewropej u l-industriji 
lokali tagħhom qed jaffaċċjaw u se jkunu 
qegħdin jaffaċċjaw fis-snin li ġejjin; f'dan 
ir-rigward, jenfasizza li l-impatt tal-bidliet 
demografiċi, klimatiċi u enerġetiċi jeħtieġ 
li jiġu analizzati aktar fir-rigward tad-
dimensjoni reġjonali tagħhom, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi reġjonali potenzjali li 
dawn l-isfidi se jiġġeneraw, b'mod li 
jaffettwaw it-tkabbir omoġenju tal-
industriji tal-UE;

ġejjieni li r-reġjuni Ewropej u l-industriji 
lokali tagħhom qed jaffaċċjaw u se jkunu 
qegħdin jaffaċċjaw fis-snin li ġejjin; f'dan 
ir-rigward, jenfasizza li l-impatt tal-bidliet 
ekonomiċi, demografiċi, klimatiċi u 
enerġetiċi jeħtieġ li jiġu analizzati aktar fir-
rigward tad-dimensjoni reġjonali tagħhom, 
filwaqt li jitqiesu d-differenzi reġjonali 
potenzjali li dawn l-isfidi se jiġġeneraw, 
b'mod li jaffettwaw it-tkabbir omoġenju 
tal-industriji tal-UE;

Or. fr

Emenda 5
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 a. Iqis li “Politika industrijali tal-UE 
għall-era globalizzata” tista' biss tilħaq l-
għanijiet tagħha jekk tqis id-disparitajiet 
reġjonali attwali li jirriżultaw mid-
deindustrijalizzazzjoni, minħabba l-
globalizzazzjoni; jenfasizza f’dan ir-
rigward ir-rwol primordjali li għandha l-
politika reġjonali tal-UE partikolarment 
permezz tal-FSE;

Or. fr

Emenda 6
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 b. Iqis li l-isfida li joħloq it-tibdil 
klimatiku għandu jippromwovi mod ieħor 
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ta’ żvilupp abbażi ta’ industriji ġodda li 
ma jniġġsux u li ma jikkonsmawx ħafna 
enerġija; jenfasizza r-rwol attiv tar-
reġjuni għat-tħeġġiġ ta’ bidla tassew 
ekoloġika fl-industrija u biex jappoġġaw 
l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli;

Or. fr

Emenda 7
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 a. Huwa konxju tat-tliet sfidi li qed 
tħabbat wiċċha magħhom il-politika 
industrijali Ewropea:
i) rigward it-trasformazzjoni tal-
ekonomija tal-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali 
u tal-lvant f’ekonomija tas-suq,
ii) rigward ir-rallentament riċenti tal-
attività ekonomika,
iii) rigward il-ħtieġa li tiġi garantita l-
produzzjoni industrijali fil-ġejjieni;
għalhekk iqis li l-miżuri li għandhom 
jittieħdu għandu jkollhom l-għan li:
i) jilliberalizzaw u jtejbu l-qafas ġenerali 
tal-industrija u tal-ekonomija fi ħdan l-
Unjoni,
ii) iħassru r-regolamenti u l-interventi 
mhux meħtieġa li jdgħajfu l-pożizzjoni 
tal-industrija Ewropea f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-kompetizzjoni fis-suq 
globali,
iii) jużaw il-potenzjal tar-riċerka, l-
iżvilupp u l-innovazzjoni;

Or. en
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Emenda 8
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-
futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq 
approċċ imtejjeb favur l-SMEs bħala l-
fattur essenzjali għall-koeżjoni territorjali;

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u li l-
ġlieda kontra l-inugwaljanzi reġjonali 
tista’ tintrebaħ primarjament billi 
tingħata attenzjoni prijoritarja lill-iżvilupp 
lokali : kwalunkwe strateġija integrata 
dwar il-futur tal-industriji Ewropej 
għandha tkun ibbażata fuq l-idea ta’ 
lokalizzazzjoni mill-ġdid tal-ekonomija, 
bil-ħsieb li tissaħħaħ l-ekonomika lokali 
b'mod ekwu fir-reġjuni kollha u jkunu 
jistgħu jinħolqu impjiegi sostenibbli u li 
ma jistgħux jiġu lokalizzati mill-ġdid;

Or. fr

Emenda 9
Franz Obermayr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-
futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ 
imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 
essenzjali għall-koeżjoni territorjali; 

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-
futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ 
imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 
essenzjali għall-koeżjoni territorjali; 
jenfasizza f’dan ir-rigward li, madwar l-
Ewropa, l-SMEs iħabbtu wiċċhom ma’ piż 
amministrattiv u tant diffikultajiet kemm 
fit-tiftix ta' finanzi u ta' impjegati 
kwalifikati kif ukoll meta jippruvaw 
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jaċċessaw is-suq intern Ewropew; 
għalhekk jirrakkomanda l-indirizzar ta’ 
dawn il-problemi b’mod partikolari;

Or. de

Emenda 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-
futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ 
imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 
essenzjali għall-koeżjoni territorjali;

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-
futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ 
imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 
essenzjali għall-koeżjoni territorjali; jitlob 
li titkompla s-simplifikazzjoni tal-
proċeduri għall-kisba tal-fondi Ewropej u 
dan biex ikunu l-SMEs li jibbenefikaw 
direttament minnhom; 

Or. fr

Emenda 11
Riikka Manner

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-
futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ 
imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-
futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ 
imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 
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essenzjali għall-koeżjoni territorjali; essenzjali għall-koeżjoni territorjali, 
mingħajr ma jiġu injorati kompletament
il-kundizzjonijiet tal-attività tal-atturi 
globali, li għandhom ukoll rwol 
importanti fir-reġjuni u għalhekk 
importanti wkoll għall-kompetittività fl-
Ewropa fil-livell internazzjonali;

Or. fi

Emenda 12
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-
futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ 
imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 
essenzjali għall-koeżjoni territorjali;

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u li dawn 
għandhom rwol essenzjali għall-
istimulazzjoni tal-kompetittività 
ekonomika u l-ħolqien tal-impjiegi: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-
futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ 
imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 
essenzjali għall-koeżjoni territorjali;

Or. ro

Emenda 13
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-

2. Jinnota li l-maġġoranza kbira tas-suq 
industrijali tagħna huwa magħmul minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: 
kwalunkwe strateġija integrata dwar il-
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futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ 
imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 
essenzjali għall-koeżjoni territorjali;

futur tal-industriji Ewropej għandha 
għalhekk tiffoka primarjament fuq approċċ 
imtejjeb favur l-SMEs bħala l-fattur 
essenzjali tal-kompetittività ekonomika u 
l-koeżjoni territorjali;

Or. fr

Emenda 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-importanza ta' 
implimentazzjoni sħiħa tal-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar bħala mezz kif jitnaqqas 
il-piż amministrattiv u jitrawwem ir-rwol 
tal-SMEs fis-suq intern; jilqa' bi pjaċir it-
twaqqif ta' Forum permanenti għall-SMEs 
dwar l-aċċess għall-opportunitajiet ta' 
finanzjament u jitlob li jkun hemm 
strateġija integrata għall-finanzjament tal-
SMEs fl-UE;

3. Jenfasizza l-importanza ta' 
implimentazzjoni sħiħa tal-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar bħala mezz kif jitnaqqas 
il-piż amministrattiv u jitrawwem ir-rwol 
tal-SMEs fis-suq intern; jilqa' bi pjaċir it-
twaqqif ta' Forum permanenti għall-SMEs 
dwar l-aċċess għall-opportunitajiet ta' 
finanzjament u jitlob li jkun hemm 
strateġija integrata biex tiġi faċilitata 
tassew il-kisba ta’ fondi għall-SMEs fl-
UE;

Or. fr

Emenda 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-importanza ta' 
implimentazzjoni sħiħa tal-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar bħala mezz kif jitnaqqas 
il-piż amministrattiv u jitrawwem ir-rwol 
tal-SMEs fis-suq intern; jilqa' bi pjaċir it-
twaqqif ta' Forum permanenti għall-SMEs 

3. Jenfasizza l-importanza ta' 
implimentazzjoni sħiħa tal-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar bħala mezz kif jitnaqqas 
il-piż amministrattiv u jitrawwem ir-rwol 
tal-SMEs kemm fis-suq Ewropew kif ukoll 
fis-suq internazzjonali; jilqa' bi pjaċir it-
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dwar l-aċċess għall-opportunitajiet ta' 
finanzjament u jitlob li jkun hemm 
strateġija integrata għall-finanzjament tal-
SMEs fl-UE;

twaqqif ta' Forum permanenti għall-SMEs 
dwar l-aċċess għall-opportunitajiet ta' 
finanzjament u jitlob li jkun hemm 
strateġija integrata għall-finanzjament tal-
SMEs u l-proġetti ta' riċerka u 
innovazzjoni tagħhom fl-UE;

Or. ro

Emenda 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika globali 
qed taffettwa r-rati tal-impjiegi fl-Ewropa 
kollha, b'mod li qed iġġib għall-agħar il-
prospetti soċjoekonomiċi tal-UE u żżid id-
differenzi reġjonali; f'dan ir-rigward, 
jenfasizza li settur industrijali ġust u 
sostenibbli huwa essenzjali għall-futur tal-
ħaddiema fl-Ewropa kollha;

4. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika globali 
qed taffettwa r-rati tal-impjiegi fl-Ewropa 
kollha, b'mod li qed iġġib għall-agħar il-
prospetti soċjoekonomiċi tal-UE u żżid id-
differenzi reġjonali; f'dan ir-rigward, 
jenfasizza li settur industrijali ġust u 
sostenibbli, li jiddependi b’mod partikolari
fuq SMEs dinamiċi u kompetittivi, huwa 
essenzjali għall-futur tal-ħaddiema fl-
Ewropa kollha; jirrakkomanda li jiġu 
żviluppati l-esperjenza u l-kompetenzi ta’ 
min hu ikbar fl-età biex ikun żgurat li 
dawn jibqgħu jintużaw milll-
ġenerazzjonijiet iż-żgħar;

Or. ro

Emenda 17
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika globali 
qed taffettwa r-rati tal-impjiegi fl-Ewropa 

4. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika globali 
qed taffettwa r-rati tal-impjiegi fl-Ewropa 
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kollha, b'mod li qed iġġib għall-agħar il-
prospetti soċjoekonomiċi tal-UE u żżid id-
differenzi reġjonali; f'dan ir-rigward, 
jenfasizza li settur industrijali ġust u 
sostenibbli huwa essenzjali għall-futur tal-
ħaddiema fl-Ewropa kollha;

kollha, b'mod li qed iġġib għall-agħar il-
prospetti soċjoekonomiċi tal-UE u żżid id-
differenzi reġjonali; f'dan ir-rigward, 
jenfasizza li settur industrijali kompetittiv, 
diversifikat, ġust u sostenibbli huwa 
essenzjali għall-futur tal-ħaddiema fl-
Ewropa kollha;

Or. ro

Emenda 18
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika globali 
qed taffettwa r-rati tal-impjiegi fl-Ewropa 
kollha, b'mod li qed iġġib għall-agħar il-
prospetti soċjoekonomiċi tal-UE u żżid id-
differenzi reġjonali; f'dan ir-rigward, 
jenfasizza li settur industrijali ġust u 
sostenibbli huwa essenzjali għall-futur tal-
ħaddiema fl-Ewropa kollha;

4. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika globali 
qed taffettwa r-rati tal-impjiegi fl-Ewropa 
kollha, b'mod li qed iġġib għall-agħar il-
prospetti soċjoekonomiċi tal-UE u żżid id-
differenzi reġjonali; f'dan ir-rigward, 
jenfasizza li settur industrijali prosperu 
huwa essenzjali għall-futur tal-ħaddiema 
fl-Ewropa kollha;

Or. en

Emenda 19
Franz Obermayr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika globali 
qed taffettwa r-rati tal-impjiegi fl-Ewropa 
kollha, b'mod li qed iġġib għall-agħar il-
prospetti soċjoekonomiċi tal-UE u żżid id-
differenzi reġjonali; f'dan ir-rigward, 
jenfasizza li settur industrijali ġust u 
sostenibbli huwa essenzjali għall-futur tal-

4. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika globali 
qed taffettwa r-rati tal-impjiegi fl-Ewropa 
kollha, b'mod li qed iġġib għall-agħar il-
prospetti soċjoekonomiċi tal-UE u żżid id-
differenzi reġjonali; f'dan ir-rigward, 
jenfasizza li settur industrijali ġust u 
sostenibbli huwa essenzjali għall-futur tal-
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ħaddiema fl-Ewropa kollha; ħaddiema u d-diretturi tal-kumpaniji fl-
Ewropa kollha;

Or. de

Emenda 20
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4 a. Jindika li ż-żieda, fil-perjodu ta’ kriżi, 
fl-ekonomija s-sewda u l-attivitajiet mhux 
iddikjarati hija element importanti fid-
tgħawiġ tal-kompetizzjoni; jitlob lill-
amministrazzjonijiet kompetenti tal-Istati 
Membri biex jieħdu l-miżuri meħtieġa 
għall-ġlieda kontra dan il-fenomenu;

Or. es

Emenda 21
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob approċċ ġdid għal politika 
industrijali sostenibbli, kif rikonoxxut fl-
Istrateġija UE 2020, u jenfasizza l-ħtieġa li 
tiġi żviluppata strateġija industrijali 
integrata mill-Kummissjoni flimkien mal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, bi qbil 
mad-dispożizzjonijiet stipulati fl-istrateġija 
għal Regolamentazzjoni Aħjar;

5. Jitlob approċċ ġdid għal politika 
industrijali sostenibbli, kif rikonoxxut fl-
Istrateġija UE 2020, u jenfasizza l-ħtieġa li 
tiġi żviluppata strateġija industrijali 
integrata mill-Kummissjoni flimkien mal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, u 
b’kooperazzjoni regolari mal-industriji 
stess, bi qbil mad-dispożizzjonijiet stipulati 
fl-istrateġija għal Regolamentazzjoni 
Aħjar;

Or. en
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Emenda 22
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 a. Ifakkar li l-awtoritajiet pubbliċi 
reġjonali u lokali jikkontribwixxu b’mod 
attiv għas-sostenn tal-attivitajiet 
industrijali, kemm permezz ta’ sussidji 
għall-intrapriżi innovattivi kif ukoll 
permezz ta’ azzjonijiet ta' taħriġ u 
kompetenzi tal-ħaddiema; jiddikjara li l-
fondi strutturali jistgħu jipprovdu 
kofinanzjament lil dawn l-azzjonijiet u 
huwa tal-opinjoni li r-rwol tagħhom fil-
politika industrijali fil-livell reġjonali u 
lokali għandu jissaħħaħ iktar biex 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
tal-istrateġija UE 2020;

Or. fr

Emenda 23
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 b. Huwa mħasseb dwar l-użu limitat tal-
fondi strutturali mill-intrapriżi għall-
finanzjament tal-proġetti innovattivi 
tagħhom; iqis li l-awtoritajiet ta’ tmexxija 
għandhom jimpenjaw ruħhom biex 
jinfurmaw aħjar lill-intrapriżi dwar il-
programmi operattivi u sabiex 
jipprovduhom bl-għajnuna kollha 
meħtieġa fit-twettiq tal-proġetti tagħhom;

Or. fr
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Emenda 24
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jirrikonoxxi li r-riċerka u l-innovazzjoni 
huma bżonn komuni tas-settur kollu 
industrijali, u huwa tal-opinjoni li d-diversi 
strumenti tal-UE għall-koeżjoni, ir-riċerka 
u l-innovazzjoni għandhom jiġu 
implimentati b'mod integrat biex tiġi 
żgurata l-effikaċja tagħhom; jenfasizza l-
ħtieġa li wieħed ifittex sinerġiji bejn dawn 
l-istrumenti u jitlob baġit akbar għal dawn 
l-istrumenti finanzjarji;

7. Jirrikonoxxi li r-riċerka u l-innovazzjoni 
huma bżonn komuni tas-settur kollu 
industrijali, u huwa tal-opinjoni li d-diversi 
strumenti tal-UE għall-koeżjoni, ir-riċerka 
u l-innovazzjoni għandhom jiġu 
implimentati b'mod integrat biex tiġi 
żgurata l-effikaċja tagħhom; jenfasizza l-
ħtieġa li wieħed ifittex sinerġiji bejn dawn 
l-istrumenti;

Or. en

Emenda 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7 a. Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata 
għajnuna lill-SMEs li jwettqu attivitajiet 
ta’ innovazzjoni permezz ta’ politiki u 
azzjonijiet ikkoordinati fil-livell nazzjonali 
u Ewropew, b’rabta stretta mar-rekwiżiti 
tal-iżvilupp tal-atturi industrijali u 
ekonomiċi, u sabiex tittejjeb l-
applikazzjoni tar-riżultati tar-riċerka u l-
innovazzjoni bil-ħsieb li jissaħħaħ il-
potenzjal kompetittiv tal-industriji tal-
Unjoni; 

Or. ro
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Emenda 26
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7 a. Jilqa’ bil-pjaċir u jappoġġa l-
inizjattivi tal-Istati Membri mmirati lejn l-
istabbiliment ta’ reġim uniku fil-livell 
Ewropew, li jista’ jistimula u jħeġġeġ lir-
riċerkaturi u l-innovaturi madwar l-
Unjoni; 

Or. en

Emenda 27
Francesco De Angelis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jinnota li r-riċerka u l-innovazzjoni jiġu 
indirizzati bl-aktar mod effikaċi fil-livell 
reġjonali fil-prossimità tal-parteċipanti, 
bħall-universitajiet, l-organizzazzjonijiet 
pubbliċi ta’ riċerka u l-industrija, filwaqt li 
tiġi promossa s-sħubija fit-trasferiment tal-
għerf u l-iskambju tal-prattiki tajba bejn ir-
reġjuni; f'dan ir-rigward, jistieden lill-
Kummissjoni tinvesti f'ragruppamenti u 
netwerks tal-innovazzjoni, permezz ta' 
kooperazzjoni msaħħa mal-Bank Ewropew 
tal-Investiment u fil-qafas ta' task force 
permanenti għall-politika industrijali;

8. Jinnota li r-riċerka u l-innovazzjoni jiġu 
indirizzati bl-aktar mod effikaċi fil-livell 
reġjonali fil-prossimità tal-parteċipanti, 
bħall-universitajiet, l-organizzazzjonijiet 
pubbliċi ta’ riċerka u l-industrija, filwaqt li 
tiġi promossa s-sħubija fit-trasferiment tal-
għerf u l-iskambju tal-prattiki tajba bejn ir-
reġjuni; f'dan ir-rigward, jistieden lill-
Kummissjoni tinvesti f'ragruppamenti u 
netwerks tal-innovazzjoni, permezz tal-
involviment sħiħ tal-partijiet interessati u 
ta' kooperazzjoni msaħħa mal-Bank 
Ewropew tal-Investiment u fil-qafas ta' task 
force permanenti għall-politika industrijali;

Or. en
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Emenda 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jinnota li r-riċerka u l-innovazzjoni jiġu 
indirizzati bl-aktar mod effikaċi fil-livell 
reġjonali fil-prossimità tal-parteċipanti, 
bħall-universitajiet, l-organizzazzjonijiet 
pubbliċi ta’ riċerka u l-industrija, filwaqt li 
tiġi promossa s-sħubija fit-trasferiment tal-
għerf u l-iskambju tal-prattiki tajba bejn ir-
reġjuni; f'dan ir-rigward, jistieden lill-
Kummissjoni tinvesti f'ragruppamenti u 
netwerks tal-innovazzjoni, permezz ta' 
kooperazzjoni msaħħa mal-Bank Ewropew 
tal-Investiment u fil-qafas ta' task force 
permanenti għall-politika industrijali;

8. Jenfasizza r-rilevanza tal-livell 
reġjonali sabiex ir-riċerka u l-
innovazzjoni jiġu indirizzati, fil-prossimità 
tal-parteċipanti, bħall-universitajiet, l-
organizzazzjonijiet pubbliċi ta’ riċerka u l-
industrija, filwaqt li tiġi promossa s-sħubija 
fit-trasferiment tal-għerf u l-iskambju tal-
prattiki tajba bejn ir-reġjuni; f'dan ir-
rigward, jistieden lill-Kummissjoni tinvesti 
f'ragruppamenti u netwerks tal-
innovazzjoni, permezz ta' kooperazzjoni 
msaħħa mal-Bank Ewropew tal-
Investiment u fil-qafas ta' task force 
permanenti għall-politika industrijali;

Or. fr

Emenda 29
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jinnota li r-riċerka u l-innovazzjoni jiġu 
indirizzati bl-aktar mod effikaċi fil-livell 
reġjonali fil-prossimità tal-parteċipanti, 
bħall-universitajiet, l-organizzazzjonijiet 
pubbliċi ta’ riċerka u l-industrija, filwaqt li 
tiġi promossa s-sħubija fit-trasferiment tal-
għerf u l-iskambju tal-prattiki tajba bejn ir-
reġjuni; f'dan ir-rigward, jistieden lill-
Kummissjoni tinvesti f'ragruppamenti u 
netwerks tal-innovazzjoni, permezz ta' 
kooperazzjoni msaħħa mal-Bank Ewropew 
tal-Investiment u fil-qafas ta' task force 
permanenti għall-politika industrijali;

8. Jinnota li r-riċerka u l-innovazzjoni jiġu 
indirizzati bl-aktar mod effikaċi fil-livell 
reġjonali fil-prossimità tal-parteċipanti, 
bħall-universitajiet, l-organizzazzjonijiet 
pubbliċi ta’ riċerka u l-industrija, filwaqt li 
tiġi promossa s-sħubija fit-trasferiment tal-
għerf u l-iskambju tal-prattiki tajba bejn ir-
reġjuni; f'dan ir-rigward, jistieden lill-
Kummissjoni tinvesti f'ragruppamenti u 
netwerks żgħar u medji tal-innovazzjoni, 
permezz ta' kooperazzjoni msaħħa mal-
Bank Ewropew tal-Investiment u fil-qafas 
ta' task force permanenti għall-politika 
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industrijali;

Or. fr

Emenda 30
Hermann Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8 a. Jipproponi għalhekk li jiġu sfruttati u 
msaħħa b’mod koerenti l-kompetenzi 
xjentifiċi u teknoloġiċi disponibbli fir-
reġjuni, partikolarment fil-qasam tat-
teknoloġiji fundamentali, u biex titħeġġeġ 
il-politika tar-ragruppamenti ta’ 
kompetittività;

Or. de

Emenda 31
Hermann Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8 b. Jinsisti fuq il-fatt li l-istrutturi 
reġjonali jipparteċipaw b’mod attiv fit-
tisħiħ tal-industrija fl-Ewropa; iqis 
għalhekk li jaqbel kieku tiżdied l-
għajnuna finanzjarja għar-
ragruppamenti u n-netwerks tal-
innovazzjoni, partikolarment fil-qasam 
tat-teknoloġiji fundamentali, bil-ħsieb li 
jiġu promossi b’mod koordinat it-
trasferimenti tal-għarfien, ir-riċerka, it-
titjib tal-kompetenzi u l-infrastrutturi;

Or. de
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Emenda 32
Franz Obermayr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jirrimarka li ż-żieda fid-differenzi 
reġjonali f'termini ta' potenzjal tar-riċerka u 
l-iżvilupp hija sfida li għandha tiġi 
indirizzata mhux biss fil-qafas tal-politika 
ta' koeżjoni, iżda wkoll permezz tal-
politika dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni;

9. Jirrimarka li ż-żieda fid-differenzi 
reġjonali f'termini ta' potenzjal tar-riċerka u 
l-iżvilupp hija sfida li għandha tiġi 
indirizzata mhux biss fil-qafas tal-politika 
ta' koeżjoni, iżda wkoll permezz tal-
politika dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni; 
jenfasizza, barra minn hekk, li hemm ir-
riskju li d-differenzi f’termini ta’ potenzjal 
tar-riċerka u l-iżvilupp bejn ir-reġjuni u l-
Istati Membri jikbru jekk id-diversi 
sistemi universitarji fl-Istati Membri 
jintużaw b’mod inġust; jirrakkomanda 
għalhekk li jiġi introdott il-prinċipju tal-
pajjiż tal-oriġini fil-politika tat-tagħlim 
superjuri tal-Unjoni u li din tiġi applikata 
strettament;

Or. de

Emenda 33
Francesco De Angelis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jirrimarka li ż-żieda fid-differenzi 
reġjonali f'termini ta' potenzjal tar-riċerka u 
l-iżvilupp hija sfida li għandha tiġi 
indirizzata mhux biss fil-qafas tal-politika 
ta' koeżjoni, iżda wkoll permezz tal-
politika dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni;

9. Jirrimarka li ż-żieda fid-differenzi 
reġjonali f'termini ta' potenzjal tar-riċerka u 
l-iżvilupp hija sfida li għandha tiġi 
indirizzata mhux biss fil-qafas tal-politika 
ta' koeżjoni, iżda wkoll permezz tal-
politika dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni;
jitlob, f’dan ir-rigward, li flimkien mal-
fondi maħsuba għar-riċerka, jerġgħu jiġu 
organizzati l-fondi għall-appoġġ tal-
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programmi tal-innovazzjoni bil-ħsieb li 
jiġi faċilitat l-użu tar-riżultati tar-riċerka 
fis-soluzzjonijiet ikkumerċjalizzati għall-
benefiċċju tas-soċjetà;

Or. en

Emenda 34
Francesco De Angelis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9 a. Ifakkar li l-implimentazzjoni 
progressiva ta’ infrastrutturi diġitali 
mmirati u ta’ teknoloġiji innovattivi hu 
element ta’ benefiċċju essenzjali biex ikun 
hemm il-kompetittività tar-reġjuni u l-
industriji tal-Unjoni; iqis li s-settur tat-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni għandu rwol ewlieni fiż-
żieda tal-produttività tas-setturi 
industrijali l-oħra; iqis li l-infrastrutturi 
moderni tal-komunikazzjoni b’kapaċità 
għolja ta’ trażmissjoni għandhom jiġu 
istallati l-iktar fir-reġjuni bl-inqas 
servizzi; huwa tal-opinjoni li din il-miżura 
tista’ tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ 
ambjent favorevoli għall-investimenti 
pubbliċi u privati, u tgħin fit-titjib tal-
kwalità tal-litteriżmu diġitali tal-intrapriżi, 
li hu importanti;

Or. en

Emenda 35
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi bħala għodda biex l-
industriji tal-UE jiġu xprunati lejn 
strateġija industrijali kompetittiva, biex 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-
settur industrijali tagħna meta mqabbel 
ma' swieq oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-
Ċina, li stabbilixxew miri ambizzjużi fir-
rigward tal-prodotti ambjentali; jenfasizza 
li l-istandards ambjentali għall-materja 
prima u dik awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà 
tal-provvisti tal-enerġija, għandhom 
iwasslu għal koeżjoni territorjali msaħħa 
minflok ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni 
ċentrali u dawk li jinsabu l-aktar 'il bogħod, 
filwaqt li jitqiesu b'mod speċjali r-reġjuni 
periferali u l-ħtiġijiet tagħhom;

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi; jenfasizza li l-
istandards ambjentali għall-materja prima u 
dik awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu 
għal koeżjoni territorjali msaħħa minflok 
ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni ċentrali 
u dawk li jinsabu l-aktar 'il bogħod, filwaqt 
li jitqiesu b'mod speċjali r-reġjuni periferali 
u l-ħtiġijiet tagħhom;

Or. fr

Emenda 36
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi bħala għodda biex l-
industriji tal-UE jiġu xprunati lejn 
strateġija industrijali kompetittiva, biex 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur 
industrijali tagħna meta mqabbel ma' swieq 
oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, li 
stabbilixxew miri ambizzjużi fir-rigward 
tal-prodotti ambjentali; jenfasizza li l-
istandards ambjentali għall-materja prima u 
dik awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu 
għal koeżjoni territorjali msaħħa minflok 

10. Jenfasizza l-użu ta’ għodda essenzjali 
li huma pjan ibbilanċjat sew u sostenibbli 
għall-effiċjenza tar-riżorsi kif ukoll l-
inizjattivi li jistabbilixxu suq komuni u 
liberalizzat tal-enerġija fl-Ewropa, li 
jservu għalhekk biex l-industriji tal-UE 
jiġu xprunati lejn strateġija industrijali 
kompetittiva, biex b'hekk tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur industrijali tagħna 
meta mqabbel ma' swieq oħrajn, bħall-
Istati Uniti u ċ-Ċina, li stabbilixxew miri 
ambizzjużi fir-rigward tal-prodotti 
ambjentali; jenfasizza li l-istandards 
ambjentali għall-materja prima u dik 
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ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni ċentrali 
u dawk li jinsabu l-aktar 'il bogħod, filwaqt 
li jitqiesu b'mod speċjali r-reġjuni periferali 
u l-ħtiġijiet tagħhom;

awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu 
għal koeżjoni territorjali msaħħa minflok 
ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni ċentrali 
u dawk li jinsabu l-aktar 'il bogħod, filwaqt 
li jitqiesu b'mod speċjali r-reġjuni periferali 
u l-ħtiġijiet tagħhom;

Or. en

Emenda 37
Riikka Manner

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi bħala għodda biex l-
industriji tal-UE jiġu xprunati lejn 
strateġija industrijali kompetittiva, biex 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur 
industrijali tagħna meta mqabbel ma' swieq 
oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, li 
stabbilixxew miri ambizzjużi fir-rigward 
tal-prodotti ambjentali; jenfasizza li l-
istandards ambjentali għall-materja prima u 
dik awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu 
għal koeżjoni territorjali msaħħa minflok 
ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni ċentrali 
u dawk li jinsabu l-aktar 'il bogħod, filwaqt 
li jitqiesu b'mod speċjali r-reġjuni periferali 
u l-ħtiġijiet tagħhom;

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi bħala għodda biex l-
industriji tal-UE jiġu xprunati lejn 
strateġija industrijali kompetittiva, biex 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur 
industrijali tagħna meta mqabbel ma' swieq 
oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, li 
stabbilixxew miri ambizzjużi fir-rigward 
tal-prodotti ambjentali; ifakkar li l-Unjoni 
għandha tqis dan bħala sfida biex 
iġġiegħlha tiżviluppa politika reġjonali ta' 
innovazzjoni, partikolarment permezz ta' 
politika industrijali sostenibbli, filwaqt li 
jitqiesu l-kompetenzi ta’ għarfien u l-
potenzjal tar-reġjuni, partikolarment 
f’riżorsi naturali; jenfasizza li l-istandards 
ambjentali għall-materja prima u dik 
awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu 
għal koeżjoni territorjali msaħħa minflok 
ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni ċentrali 
u dawk li jinsabu l-aktar 'il bogħod, filwaqt 
li jitqiesu b'mod speċjali r-reġjuni periferali 
u l-ħtiġijiet tagħhom;

Or. fi
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Emenda 38
Erminia Mazzoni

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi bħala għodda biex l-
industriji tal-UE jiġu xprunati lejn 
strateġija industrijali kompetittiva, biex 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur 
industrijali tagħna meta mqabbel ma' swieq 
oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, li 
stabbilixxew miri ambizzjużi fir-rigward 
tal-prodotti ambjentali; jenfasizza li l-
istandards ambjentali għall-materja prima u 
dik awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu 
għal koeżjoni territorjali msaħħa minflok 
ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni ċentrali 
u dawk li jinsabu l-aktar 'il bogħod, 
filwaqt li jitqiesu b'mod speċjali r-reġjuni 
periferali u l-ħtiġijiet tagħhom;

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi bħala għodda biex l-
industriji tal-UE jiġu xprunati lejn 
strateġija industrijali kompetittiva, biex 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur
industrijali tagħna meta mqabbel ma' swieq 
oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, li 
stabbilixxew miri ambizzjużi fir-rigward 
tal-prodotti ambjentali; jenfasizza li l-
istandards ambjentali għall-materja prima u 
dik awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu 
għal koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali msaħħa minflok ma jżidu d-
distanza bejn ir-reġjuni ċentrali u dawk 
periferali, filwaqt li jitqiesu b'mod speċjali 
l-ħtiġijiet ta’ dawn tal-aħħar;

Or. it

Emenda 39
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi bħala għodda biex l-
industriji tal-UE jiġu xprunati lejn 
strateġija industrijali kompetittiva, biex 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur 
industrijali tagħna meta mqabbel ma' swieq 

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi bħala għodda biex l-
industriji tal-UE jiġu xprunati lejn 
strateġija industrijali kompetittiva, biex 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur 
industrijali tagħna meta mqabbel ma' swieq 
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oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, li 
stabbilixxew miri ambizzjużi fir-rigward 
tal-prodotti ambjentali; jenfasizza li l-
istandards ambjentali għall-materja prima u 
dik awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu 
għal koeżjoni territorjali msaħħa minflok 
ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni ċentrali 
u dawk li jinsabu l-aktar 'il bogħod, filwaqt 
li jitqiesu b'mod speċjali r-reġjuni periferali 
u l-ħtiġijiet tagħhom;

oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, li 
stabbilixxew miri ambizzjużi fir-rigward 
tal-prodotti ambjentali; jenfasizza li l-
istandards ambjentali għall-materja prima u 
dik awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija u għat-trasport, 
għandhom iwasslu għal koeżjoni territorjali 
msaħħa minflok ma jżidu d-distanza bejn 
ir-reġjuni ċentrali u dawk li jinsabu l-aktar 
'il bogħod, filwaqt li jitqiesu b'mod speċjali 
r-reġjuni periferali u l-gżejjer u l-ħtiġijiet 
tagħhom;

Or. es

Emenda 40
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi bħala għodda biex l-
industriji tal-UE jiġu xprunati lejn 
strateġija industrijali kompetittiva, biex 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur 
industrijali tagħna meta mqabbel ma' swieq 
oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, li 
stabbilixxew miri ambizzjużi fir-rigward 
tal-prodotti ambjentali; jenfasizza li l-
istandards ambjentali għall-materja prima u 
dik awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu 
għal koeżjoni territorjali msaħħa minflok 
ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni ċentrali 
u dawk li jinsabu l-aktar 'il bogħod, 
filwaqt li jitqiesu b'mod speċjali r-reġjuni 
periferali u l-ħtiġijiet tagħhom;

10. Jenfasizza l-importanza ta' pjan 
ibbilanċjat sew u sostenibbli għall-
effiċjenza tar-riżorsi bħala għodda biex l-
industriji tal-UE jiġu xprunati lejn 
strateġija industrijali kompetittiva, biex 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur 
industrijali tagħna meta mqabbel ma' swieq 
oħrajn, bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina, li 
stabbilixxew miri ambizzjużi fir-rigward 
tal-prodotti ambjentali; jenfasizza li l-
istandards ambjentali għall-materja prima u 
dik awżiljari, kif ukoll għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija, għandhom iwasslu 
għal koeżjoni territorjali msaħħa minflok 
ma jżidu d-distanza bejn ir-reġjuni ċentrali 
u dawk periferali, filwaqt li jitqiesu b'mod 
speċjali r-reġjuni li jinsabu l-aktar ‘il 
bogħod u l-ħtiġijiet tagħhom;

Or. fr
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Emenda 41
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10 a. Jinsisti dwar il-fatt li l-ambjent 
ġenerali tal-intrapriżi dejjem qed jevolvi u 
jqis, f’dan ir-rigward, li hemm ħtieġa 
għall-investimenti xierqa sabiex jiġu 
żviluppati u adattati l-infrastrutturi u s-
servizzi fl-oqsma tat-trasport, il-
komunikazzjoni u l-enerġija, bil-ħsieb li 
jitneħħew l-isfidi attwali u dawk tal-
ġejjieni;

Or. ro

Emenda 42
Nuno Teixeira

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10 a. Jenfasizza l-pożizzjoni vulnerabbli 
tar-reġjuni li jinsabu l-aktar ‘il bogħod u 
l-gżejjer fl-Unjoni Ewropea f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-globalizzazzjoni li l-
impatti tagħha jinħassu iktar minhhom u 
jdgħajfu l-iżvilupp u l-koeżjoni territorjali 
ta’ dawn ir-reġjuni; jitlob, għalhekk, 
għall-iżvilupp fir-reġjuni żvantaġġati ta’ 
politika industrijali li tista’ tippromwovi s-
setturi li għandhom l-ikbar potenzjal, 
bħat-turiżmu, l-enerġiji rinnovabbli u l-
oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni 
marbuta mas-settur marittimu u dak 
agrikolu;  jitlob ukoll, minħabba 
esponiment ikbar ta’ dawk ir-reġjuni 
għall-isfidi tal-globalizzzazzjoni, li 
jittieħdu miżuri sabiex jitqiesu kif xieraq 
il-karatteristiċi speċifiċi reġjonali, għas-
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salvagwardja tas-sostenibbiltà ekonomika 
tagħhom u l-promozzjoni tal-
kompetittività u l-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali;

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni li jinsabu l-aktar ‘il-bogħod, minħabba s-sitwazzjoni strutturali ekonomika u 
soċjali tagħhom u r-restrizzjonijiet naturali u ġeografiċi tagħhom, huma affettwati ħafna 
mill-globalizzazzjoni, u għalhekk huwa meħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lid-
diffikultajiet tagħhom u jintuża l-potenzjal tagħhom.

Or. pt

Emenda 43
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. Jinnota li strateġija integrata għall-
industriji tal-UE għandha tiffoka fuq li 
tegħleb in-nuqqasijiet ta' ħiliet li jaffettwaw 
lill-SMEs u lill-industriji; F'dan ir-
rigward, jenfasizza l-ħtieġa ta' inizjattivi 
koordinati biex jittejjeb it-tagħlim ta' 
suġġetti STEM (xjenza, teknoloġija, 
inġinerija u matematika) fil-livelli kollha, 
filwaqt li jiġu promossi kwalifiki ogħla 
koordinati u mmirati addizzjonali; 
jistieden lill-Istati Membri jinkludu l-
kwalifiki vokazzjonali għall-
intraprenditorija fil-programmi 
universitarji u f'korsijiet oħrajn ta' 
edukazzjoni ogħla; jenfasizza l-ħtieġa li 
jiġi rivedut il-Fond Soċjali Ewropew bi 
qbil mar-rekwiżiti riveduti tal-ħiliet 
stabbiliti mis-settur industrijali;

11. Jinnota li strateġija integrata għall-
industriji tal-UE għandha tiffoka fuq li 
tegħleb in-nuqqasijiet ta' ħiliet; F'dan ir-
rigward, jenfasizza l-ħtieġa ta' inizjattivi 
koordinati biex jittejjeb it-tagħlim ta' 
suġġetti xjentifiċi u tekniċi fl-oqsma tal-
enerġiji rinnovabbli, l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija f’bini u proċessi industrijali u 
fit-trasport nadif; jafferma mill-ġdid li 
dan l-investiment ser joħloq l-impjiegi;
jistieden lill-Istati Membri jinkludu l-
kwalifiki vokazzjonali għall-
intraprenditorija fil-programmi 
universitarji u f'korsijiet oħrajn ta' 
edukazzjoni ogħla; jenfasizza l-ħtieġa li 
jiġi rivedut il-Fond Soċjali Ewropew bi 
qbil mar-rekwiżiti riveduti tal-ħiliet 
stabbiliti mis-settur industrijali;

Or. fr
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Emenda 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. Jinnota li strateġija integrata għall-
industriji tal-UE għandha tiffoka fuq li 
tegħleb in-nuqqasijiet ta' ħiliet li jaffettwaw 
lill-SMEs u lill-industriji; F'dan ir-rigward, 
jenfasizza l-ħtieġa ta' inizjattivi koordinati 
biex jittejjeb it-tagħlim ta' suġġetti STEM 
(xjenza, teknoloġija, inġinerija u 
matematika) fil-livelli kollha, filwaqt li 
jiġu promossi kwalifiki ogħla koordinati u 
mmirati addizzjonali; jistieden lill-Istati 
Membri jinkludu l-kwalifiki vokazzjonali 
għall-intraprenditorija fil-programmi 
universitarji u f'korsijiet oħrajn ta' 
edukazzjoni ogħla; jenfasizza l-ħtieġa li 
jiġi rivedut il-Fond Soċjali Ewropew bi 
qbil mar-rekwiżiti riveduti tal-ħiliet 
stabbiliti mis-settur industrijali;

11. Jinnota li strateġija integrata għall-
industriji tal-UE għandha tiffoka fuq li 
tegħleb in-nuqqasijiet ta' ħiliet li jaffettwaw 
lill-SMEs u lill-industriji; F'dan ir-rigward, 
jenfasizza l-ħtieġa ta' inizjattivi koordinati 
biex jittejjeb it-tagħlim ta' suġġetti 
xjentifiċi u tekniċi (STEM - xjenza, 
teknoloġija, inġinerija u matematika) fil-
livelli kollha, filwaqt li jiġu promossi 
kwalifiki ogħla koordinati u mmirati 
addizzjonali; jistieden lill-Istati Membri 
jinkludu l-kwalifiki vokazzjonali għall-
intraprenditorija fil-programmi 
universitarji u f'korsijiet oħrajn ta' 
edukazzjoni ogħla; jenfasizza l-fatt li l-
Fond Soċjali Ewropew għandu jiġi adattat 
għall-ħtiġijiet dejjem jevolvu tas-settur 
industrijali;

Or. fr

Emenda 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. Jinnota li strateġija integrata għall-
industriji tal-UE għandha tiffoka fuq li 
tegħleb in-nuqqasijiet ta' ħiliet li jaffettwaw 
lill-SMEs u lill-industriji; F'dan ir-rigward, 
jenfasizza l-ħtieġa ta' inizjattivi koordinati 
biex jittejjeb it-tagħlim ta' suġġetti STEM 
(xjenza, teknoloġija, inġinerija u 
matematika) fil-livelli kollha, filwaqt li 
jiġu promossi kwalifiki ogħla koordinati u 

11. Jinnota li strateġija integrata għall-
industriji tal-UE għandha tiffoka fuq li 
tegħleb in-nuqqasijiet ta' ħiliet li jaffettwaw 
lill-SMEs u lill-industriji; F'dan ir-rigward, 
jenfasizza l-ħtieġa ta' inizjattivi koordinati 
biex jittejjeb it-tixrid tal-informazzjoni u t-
tagħlim ta' suġġetti xjentifiċi u tekniċi 
(STEM - xjenza, teknoloġija, inġinerija u 
matematika) fil-livelli kollha, filwaqt li 
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mmirati addizzjonali; jistieden lill-Istati 
Membri jinkludu l-kwalifiki vokazzjonali 
għall-intraprenditorija fil-programmi 
universitarji u f'korsijiet oħrajn ta' 
edukazzjoni ogħla; jenfasizza l-ħtieġa li 
jiġi rivedut il-Fond Soċjali Ewropew bi 
qbil mar-rekwiżiti riveduti tal-ħiliet 
stabbiliti mis-settur industrijali;

jiġu promossi kwalifiki ogħla koordinati u 
mmirati addizzjonali; jistieden lill-Istati 
Membri jinkludu l-kwalifiki vokazzjonali 
għall-intraprenditorija fil-programmi 
universitarji u f'korsijiet oħrajn ta' 
edukazzjoni ogħla; jenfasizza l-ħtieġa li 
jiġi rivedut il-Fond Soċjali Ewropew bi 
qbil mar-rekwiżiti riveduti tal-ħiliet 
stabbiliti mis-settur industrijali;

Or. ro

Emenda 46
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11 a. Jinsisti dwar l-importanza li 
strateġija bħal din tkun tinkludi l-appoġġ 
meħtieġ tas-setturi industrijali li ser 
jiċkienu, tal-inqas fil-forma attwali 
tagħhom, u jenfasizza li dan ma jistax isir 
ħlief permezz ta’ kooperazzjoni mingħand 
ir-reġjuni li jagħtu appoġġ sabiex jinsab 
xogħol ieħor għall-ħaddiema permezz tal-
finanzjament ta’ programmi adegwati ta’ 
taħriġ; 

Or. fr

Emenda 47
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12. Jenfasizza li t-tkabbir sostenibbli u ġust 
fis-settur industrijali jista' jintlaħaq b'mod 
aħjar mill-Istati Membri permezz tal-

12. Jenfasizza li l-iżvilupp sostenibbli u 
ġust fis-settur industrijali jista' jintlaħaq 
b'mod aħjar mill-Istati Membri permezz 
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prinċipju tar-reċiproċità tal-politiki 
kummerċjali; jinnota li l-istrutturi tan-
netwerks u r-ragruppamenti kompetittivi 
reġjonali m'għandhomx jiġu affettwati 
b'mod negattiv b'regoli u dispożizzjonijiet 
kummerċjali li ma jkunux simili;

tal-prinċipju tar-reċiproċità tal-politiki 
kummerċjali; jinnota li l-istrutturi tan-
netwerks u r-ragruppamenti kompetittivi 
reġjonali m'għandhomx jiġu affettwati 
b'mod negattiv b'regoli u dispożizzjonijiet 
kummerċjali li ma jkunux simili;

Or. fr

Emenda 48
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12. Jenfasizza li t-tkabbir sostenibbli u ġust 
fis-settur industrijali jista' jintlaħaq b'mod 
aħjar mill-Istati Membri permezz tal-
prinċipju tar-reċiproċità tal-politiki 
kummerċjali; jinnota li l-istrutturi tan-
netwerks u r-ragruppamenti kompetittivi 
reġjonali m'għandhomx jiġu affettwati 
b'mod negattiv b'regoli u dispożizzjonijiet 
kummerċjali li ma jkunux simili;

12. Jenfasizza li t-tkabbir sostenibbli u ġust 
fis-settur industrijali jista' jintlaħaq b'mod 
aħjar mill-Istati Membri permezz tal-
prinċipju tar-reċiproċità tal-politiki 
kummerċjali; jinnota li l-istrutturi tan-
netwerks u r-ragruppamenti kompetittivi 
reġjonali m'għandhomx jiġu affettwati 
b'mod negattiv b'regoli u dispożizzjonijiet 
kummerċjali li ma jkunux simili li 
jaffettwaw b’mod partikolari lill-SMEs;

Or. es

Emenda 49
Erminia Mazzoni

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

13. Jenfasizza d-differenzi reġjonali fl-
iżvilupp industrijali u jitlob li dawn ukoll 
jiġu inkorporati għalkollox fil-politika l-
ġdida għal industrija sostenibbli; barra 
minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni 
tadotta approċċ integrat b'ħafna livelli fir-

13. Jenfasizza d-differenzi reġjonali fl-
iżvilupp industrijali u jitlob li dawn ukoll 
jiġu inkorporati għalkollox fil-politika l-
ġdida għal industrija sostenibbli; barra 
minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni 
tadotta approċċ integrat b'ħafna livelli fir-



PE452.702v01-00 30/31 AM\838779MT.doc

MT

rigward tal-governanza u jtenni l-ħtieġa li 
jitqiesu ċ-ċirkostanzi soċjali u ekonomiċi 
differenti tat-tliet tipi ta' reġjuni 
(konverġenza, tranżizzjoni u 
kompetittività), u l-varjazzjonijiet fil-
kapaċità kreattiva u innovattiva u fl-ispirtu 
intraprenditorjali.

rigward tal-governanza u jtenni l-ħtieġa li 
jitqiesu ċ-ċirkostanzi soċjali u ekonomiċi 
differenti skont id-diversi reġjuni Ewropej
u l-varjazzjonijiet fil-kapaċità kreattiva u 
innovattiva u fl-ispirtu intraprenditorjali.

Or. it

Emenda 50
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 13 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

13 a. Jenfasizza l-importanza tas-settur 
tat-turiżmu fl-Unjoni Ewropea, id-
destinazzjoni turistika ewlenija fid-dinja, 
u f’ċerti reġjuni fejn jirrappreżenta l-
attività ekonomika prinċipali; jappoġġa l-
istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea 
għat-titjib tal-kompetittività tas-settur tat-
turiżmu permezz ta’ miżuri marbuta mal-
kwalità, is-sostenibbiltà u t-tisħiħ tal-
immaġni tal-Ewropa bħala destinazzjoni 
turistika.

Or. es

Emenda 51
Nuno Teixeira

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 13 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

13 a. Jenfasizza li, sabiex ikun hemm 
politika industrijali Ewropea effikaċi fl-
era globalizzata, għandha tiġi stabbilita 
governanza integrata, koordinata u 
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simplifikata fid-diversi livelli, li tista’ tqis 
id-differenzi reġjonali li jeżistu u l-
klassifika tar-reġjuni skont l-objettivi tal-
politika ta’ koeżjoni, kif ukoll l-
allokazzjonijiet ta’ għajnuna finanzjarja 
rilevanti; jinsisti wkoll li politika 
industrijali kompetittiva għandha twassal 
għall-ħolqien ta’ sinerġiji iktar mill-qrib 
mad-diversi fondi u programmi ta’ 
finanzjament fil-livell tal-politika 
reġjonali.

Ġustifikazzjoni

Tkun tista’ tinħoloq politika industrijali Ewropea effikaċi biss jekk tiġi stabbilita governanza 
integrata, koordinata u simplifikata permezz tal-parteċipazzjoni fid-diversi livelli tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet u tal-atturi fid-definizzjoni tal-għanijiet u l-prijoritajiet, kif ukoll 
b’koordinazzjoni tal-finanzjament tal-programmi.

Or. pt


