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Emenda 1
Nicola Caputo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Huwa, fl-istess waqt, konxju bis-sħiħ li 
l-istrumenti ta' politiki u ta' finanzjament 
fil-mandat ta' dan il-kumitat huma żgħar 
meta kkumparati mal-istrumenti ta' politika 
u ta' finanzjament taħt l-Intestaturi 2 u 3 u 
ma jirċevux l-istess attenzjoni daqs 
programmi u fondi oħrajn; jirrifjuta bil-
qawwa, għaldaqstant, kwalunkwe tnaqqis 
ulterjuri tal-finanzjament tal-programmi u 
tal-linji baġitarji peress li l-impatt mhux se 
jkun tollerabbli; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
b'mod speċjali biex jaraw l-
implimentazzjoni tal-politiki ambjentali u 
li ma jagħmlux ħsara lill-klima, l-
azzjonijiet u l-proġetti bħala opportunità 
biex irawmu t-tkabbir u mhux bħala piż;

2. Huwa, fl-istess waqt, konxju bis-sħiħ li 
l-politiki u l-istrumenti ta' finanzjament fil-
mandat ta' dan il-kumitat huma żgħar meta 
kkumparati mal-istrumenti ta' politika u ta' 
finanzjament taħt l-Intestaturi 2 u 3 u ma 
jirċevux l-istess attenzjoni daqs programmi 
u fondi oħrajn; jirrifjuta, għaldaqstant, bil-
qawwa kwalunkwe tnaqqis ulterjuri tal-
finanzjament tal-programmi u tal-linji 
baġitarji peress li l-impatt ma jkunx
tollerabbli; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
b'mod speċjali biex jaraw l-
implimentazzjoni ta' politiki, azzjonijiet u 
proġetti li jirrispettaw l-ambjent u li ma 
jagħmlux ħsara lill-klima bħala opportunità 
biex irawmu t-tkabbir u l-iżvilupp 
sostenibbli u mhux bħala piż; jissottolinja 
li l-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi u t-
tkabbir ekonomiku tal-SMEs fl-Unjoni 
jiddependu wkoll mill-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar l-ambjent;

Or. it

Emenda 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li fil-livell nazzjonali 
jeżistu limitazzjonijiet baġitarji qawwija u 
li għaddejjin sforzi ta' konsolidazzjoni; 
jirrimarka, madankollu, li l-valur miżjud 
sostanzjali Ewropew tal-istrumenti ta' 
politika u ta' finanzjament fil-mandat ta' 

3. Jiddispjaċih li fil-livell nazzjonali 
jeżistu limitazzjonijiet baġitarji qawwija u 
li għaddejjin sforzi konsiderevoli ta' 
konsolidazzjoni mitluba mill-Unjoni 
nnifisha; jirrimarka l-valur miżjud 
sostanzjali Ewropew tal-politiki u tal-
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dan il-kumitat għandu jittieħed kont tiegħu 
mill-awtoritajiet baġitarji meta jiddeċiedu 
dwar l-Abbozz ta' Baġit (DB) 2016;

istrumenti ta' finanzjament fil-mandat ta' 
dan il-kumitat, liema valur miżjud għandu 
jittieħed kont tiegħu b'mod adegwat mill-
awtoritajiet baġitarji meta jiddeċiedu dwar 
l-Abbozz ta' Baġit (AB) 2016;

Or. it

Emenda 3
Giovanni La Via

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jiddispaċih bis-sħiħ li l-Kunsill 
ippropona tnaqqis baġitarju li 
apparentement huwa ta' natura 
orizzontali għal ċerti programmi 
importanti, b'mod partikolari dwar it-tielet 
Programm għal azzjoni tal-Unjoni fil-
qasam tas-saħħa (2014-2020), dwar linji li 
jirrigwardaw is-sikurezza tal-ikel u tal-
għalf u dwar il-prevenzjoni u l-istat ta' 
preparazzjoni għad-diżastri fi ħdan l-
Unjoni; fil-kuntest tal-adeżjoni tal-Unjoni 
għall-konvenzjonijiet internazzjonali 
(pereżempju l-Protokoll ta' Nagoya);
jirrifjuta t-tnaqqis tal-linji baġitarji 
korrispondenti proposti mill-Kunsill;

Or. en

Emenda 4
Giovanni La Via

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Ifakkar li, b'mod ġenerali, il-livell ta' 
riżorsi allokati lil-linji baġitarji li huma 
fil-mandat ta' dan il-kumitat għandu 
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jinżamm fil-livell tas-sena 2015; jappella, 
għaldaqstant, sabiex l-ammonti inizjali 
indikati fl-abbozz tal-baġit għall-
programmi u l-istrumenti ta' 
finanzjament kollha fil-mandat ta' dan il-
kumitat jitreġġgħu lura kompletament 
għal li kienu;

Or. en

Emenda 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Ifakkar li l-Orizzont 2020 se 
jikkontribwixxi għall-objettivi fil-mandat 
ta' dan il-kumitat bi proġetti ta' riċerka fl-
oqsma tal-klima, tas-saħħa u ambjentali; 
jafferma l-impenn tiegħu biex jimmonitorja 
l-allinjament tal-proġetti mal-objettivi 
korrispondenti u l-progress tal-
implimentazzjoni tagħhom;

4. Ifakkar li l-Orizzont 2020 se 
jikkontribwixxi għall-objettivi fil-mandat 
ta' dan il-kumitat bi proġetti ta' riċerka fl-
oqsma tal-klima, tas-saħħa u tal-ambjent; 
jafferma l-impenn tiegħu biex jimmonitorja 
l-allinjament tal-proġetti mal-objettivi 
korrispondenti u l-progress tal-
implimentazzjoni tagħhom; jikkritika bil-
qawwa l-għażla li jiġi applikat tnaqqis 
għal dan il-programm sabiex tkun tista' 
tiġi koperta l-garanzija għall-FEIS;

Or. it

Emenda 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja li r-riċerka u l-innovazzjoni 
ambjentali jsibu ċ-ċentru ta' gravità 
tagħhom fl-Orizzont 2020: "Tibdil fil-
klima, ambjent, effiċjenza fir-riżorsi u 

5. Jissottolinja f'dan ir-rigward li r-riċerka 
u l-innovazzjoni ambjentali jsibu ċ-ċentru 
ta' gravità tagħhom fl-isfida tal-Orizzont
2020 "Tibdil fil-klima, ambjent, effiċjenza 
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materja prima", li għandu l-għan li jikseb 
ekonomija u soċjetà effiċjenti fir-riżorsi u 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima, il-
protezzjoni u l-immaniġġjar sostenibbli tar-
riżorsi naturali u l-ekosistemi u jiżgura l-
provvista u l-użu sostenibbli tal-materja 
prima, sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet ta' 
popolazzjoni globali li qed tikber fil-limiti 
sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-
ekosistemi;

fir-riżorsi u materja prima", waħda mil-
linji baġitarji milqutin mit-tnaqqis dovut 
għall-FEIS; ifakkar fl-iskop ta' din l-
azzjoni, maħsuba biex tikseb ekonomija u 
soċjetà effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima, il-protezzjoni u l-
immaniġġjar sostenibbli tar-riżorsi naturali 
u l-ekosistemi u tiżgura l-provvista u l-użu 
sostenibbli tal-materja prima, bil-għan li 
jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni 
globali li qed tikber fil-limiti sostenibbli 
tar-riżorsi naturali u l-ekosistemi;

Or. it

Emenda 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-Abbozz ta' Baġit tal-UE 
għall-2016 jammonta għal 
EUR 153,5 biljun f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn (inkluż EUR 4,5 biljun 
riprogrammati mill-2014) u 
EUR 143,5 biljun f'approprjazzjonijiet ta' 
pagament; jindika li, jekk ma jitqisx l-
effett tar-riprogrammar fl-2015 u fl-2016, 
dan jikkorrispondi għal żieda ta' +2,4 % 
fl-impenji u ta' +1,6 % fil-pagamenti meta 
mqabbla ma' dawk tal-baġit 2015; jisħaq 
fuq il-fatt li dawn iż-żidiet moderati 
kumplessivi, skont id-direzzjoni stabbilita 
mill-QFP u wara li titqies l-inflazzjoni, 
ma jirrappreżentaw kważi l-ebda żieda 
f'termini reali, u dan jenfasizza l-
importanza tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-
infiq;

6. Jinnota li l-Abbozz ta' Baġit tal-UE 
għall-2016 jammonta għal 
EUR 153,5 biljun f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn (inkluż EUR 4,5 biljun 
riprogrammati mill-2014) u 
EUR 143,5 biljun f'approprjazzjonijiet ta' 
pagament; jissottolinja li b'dan il-mod id-
distakk bejn l-impenji u l-pagamenti 
ikompli jikber, u b'hekk tkun iżjed iebsa li 
tinstab soluzzjoni pronta u konkreta 
għall-problema tan-nuqqas u d-dewmien 
tal-pagamenti, li issa ilha għaddejja 
diversi snin;

Or. it
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Emenda 8
Giovanni La Via

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Iħeġġeġ lill-Kunsill joqgħod lura milli 
jagħmel xi tnaqqis fl-istrumenti ta' politiki 
u ta' finanzjament fil-mandat ta' dan il-
kumitat;

imħassar

Or. en

Emenda 9
Nicola Caputo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12. Jirrimarka l-importanza prinċipali ta' 
investimenti fir-riċerka u fl-innovazzjoni 
f'diversi oqsma li huma fil-mandat ta' dan 
il-kumitat u jenfasizza li l-baġit 2016 
għandu jirrifletti b'mod xieraq li tali 
investimenti huma prijorità;

12. Jirrimarka l-importanza prinċipali ta' 
investimenti fir-riċerka u fl-innovazzjoni 
f'diversi oqsma li huma fil-mandat ta' dan 
il-kumitat u jenfasizza li l-baġit 2016 irid 
jirrifletti b'mod xieraq in-natura 
prijoritarja ta' tali investimenti; ifakkar li 
t-tkabbir sostenibbli u l-kapaċità ta' 
innovazzjoni tal-SMEs Ewropej 
jikkostitwixxu l-vantaġġi kompetittivi 
ewlenin li għandha l-Unjoni fis-swieq 
globalizzati;

Or. it

Emenda 10
Valentinas Mazuronis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Ifakkar, b'mod partikolari, fil-valur 
miżjud sostanzjali ħafna tal-Unjoni fir-
riċerka medika (pereżempju riċerka għall-
mediċini pedjatriċi u dawk orfni) u kif 
ukoll fil-ġlieda kontra t-theddid tas-saħħa 
transkonfinali; f'dan l-isfond, jiddispjaċih 
ħafna li l-programm dwar is-saħħa 
pubblika, b'ammont totali ta' impenji ta' 
EUR 62,2 miljun biss, li jirrappreżenta, 
bħal fi snin preċedenti, sehem ta' 0,04 % 
biss f'impenji fid-DB 2016, ma jirriflettix 
bis-sħiħ l-importanza tas-saħħa bħala valur 
fih innifsu u bħala prerekwiżit għall-
promozzjoni tat-tkabbir;

13. Ifakkar, b'mod partikolari, fil-valur 
miżjud sostanzjali ħafna tal-Unjoni fir-
riċerka medika (pereżempju riċerka għall-
mediċini pedjatriċi u dawk orfni) kif ukoll 
fil-ġlieda kontra t-theddid tas-saħħa 
transkonfinali, bħalma huwa l-każ tal-
Ebola; iħeġġeġ sabiex jiġi żgurat li l-
finanzjament tal-proġetti l-ġodda tal-UE 
dwar il-vaċċin u d-dijanjostika għall-
Ebola ma jbatix mit-tnaqqis baġitarju fil-
kuntest tal-Orizzont 2020; f'dan l-isfond, 
jiddispjaċih ħafna li l-programm dwar is-
saħħa pubblika, b'ammont totali ta' impenji 
ta' EUR 62,2 miljun biss, li jirrappreżenta, 
bħal fi snin preċedenti, sehem ta' 0,04 % 
biss f'impenji fl-AB 2016, ma jirriflettix 
bis-sħiħ l-importanza tas-saħħa bħala valur 
fih innifsu u bħala prerekwiżit għall-
promozzjoni tat-tkabbir; jistieden lill-
Kunsill jikkunsidra mill-ġdid it-tnaqqis 
baġitarju ulterjuri li introduċa fir-rigward 
ta' dan il-programm;

Or. en

Emenda 11
Valentinas Mazuronis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 14

Abbozz ta' opinjoni Emenda

14. Jenfasizza li l-Unjoni għandha l-ogħla 
standards għas-sigurtà tal-ikel fid-dinja; 
għaldaqstant, jiddispjaċih ukoll li l-
programm dwar l-ikel u l-għalf, b'ammont 
totali ta' impenji ta' EUR 264,1 miljun biss, 
li jirrappreżenta sehem ta' 0,17% biss 
f'impenji fid-DB 2016, ma jirriflettix bis-
sħiħ l-importanza tal-kwistjoni tas-sigurtà
tal-ikel u tal-għalf fl-Unjoni;

14. Jenfasizza li l-Unjoni għandha l-ogħla 
standards għas-sikurezza tal-ikel fid-dinja; 
jisħaq fuq l-importanza li l-ikel sikur u 
tajjeb għas-saħħa jiġi promoss bħala mezz 
kif jiġi evitat infiq bla bżonn fil-kura tas-
saħħa u bħala għajnuna biex l-Istati 
Membri jtejbu s-sostenibbiltà fuq perjodu 
twil tas-sistemi tas-saħħa tagħhom;
għaldaqstant, jiddispjaċih ukoll li l-
programm dwar l-ikel u l-għalf, b'ammont 
totali ta' impenji ta' EUR 264,1 miljun biss, 
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li jirrappreżenta sehem ta' 0,17% biss 
f'impenji fl-AB 2016, u tnaqqis ulterjuri 
propost mill-Kunsill, ma jirriflettix bis-
sħiħ l-importanza tal-kwistjoni tas-
sikurezza tal-ikel u tal-għalf fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 12
Tibor Szanyi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

14a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tissalvagwarda l-istandards għoljin fil-
qasam tas-sikurezza tal-ikel tul il-
ftehimiet kummerċjali bilaterali;

Or. en

Emenda 13
Giovanni La Via

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta' opinjoni Emenda

15. Ifakkar li l-Mekkaniżmu tal-Unjoni 
għall-Protezzjoni Ċivili huwa l-pedament 
tas-solidarjetà tal-Unjoni; ifakkar li r-
responsabbiltà primarja għall-protezzjoni 
tal-popli, kif ukoll tal-ambjent u tal-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, qiegħda 
f'idejn l-Istati Membri; jissottolinja li l-
Unjoni tilgħab "rwol ta' faċilitatur" biex 
tappoġġa, tikkoordina jew tissupplimenta 
l-azzjonijiet tal-Istati Membri fil-
prevenzjoni ta', fil-preparazzjoni għal, u 
fir-rispons għad-diżastri; jilqa' l-ftit żieda 
fl-impenji għal dan il-programm;

15. Ifakkar li l-Mekkaniżmu tal-Unjoni 
għall-Protezzjoni Ċivili huwa l-pedament 
tas-solidarjetà tal-Unjoni; ifakkar li r-
responsabbiltà primarja għall-protezzjoni 
tal-popli, kif ukoll tal-ambjent u tal-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, qiegħda 
f'idejn l-Istati Membri; jissottolinja li l-
Unjoni tiżvolġi "rwol ta' faċilitatur" biex 
tappoġġa, tikkoordina jew tissupplimenta l-
azzjonijiet tal-Istati Membri fil-prevenzjoni 
ta', fil-preparazzjoni għal, u fir-rispons għad-
diżastri; jilqa' l-ftit żieda fl-impenji għal dan 
il-programm proposta mill-Kummissjoni, 
iżda jiddispjaċih bil-kbir għall-proposta tal-
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Kummissjoni li tnaqqas il-baġit ta' dik il-
linja;

Or. en

Emenda 14
Tibor Szanyi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

15a. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw 
spezzjonijiet ambjentali xierqa biex 
inaqqsu r-riskju ta' diżastri ambjentali;

Or. en

Emenda 15
Giovanni La Via

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 22

Abbozz ta' opinjoni Emenda

22. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi 
proċedura ta' segwitu biex iżżomm lill-
Parlament infurmat dwar il-progress u l-
livell ta' implimentazzjoni tal-PPs u l-PAs.

22. Jieħu nota tar-riżultat tal-valutazzjoni 
minn qabel imwettqa mill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-implimentabbiltà tal-PPs 
proposti mill-Membri tal-Kumitat ENVI u 
li b'mod ġenerali jirriflettu l-prijoritajiet 
tal-Kumitat ENVI fil-qasam tal-ambjent u 
s-saħħa; jistieden lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi proċedura ta' segwitu biex 
iżżomm lill-Parlament infurmat dwar il-
progress u l-livell ta' implimentazzjoni tal-
PPs u l-PAs.

Or. en

Emenda 16
Karin Kadenbach
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

22a. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja u l-miżuri ħorox ta' awsterità 
meħuda mill-Istati Membri biex inaqqsu 
l-mezzi meħtieġa għall-finanzjament tas-
saħħa pubblika bħala riżultat tat-tnaqqis 
baġitarju u dħul iċken mit-taxxa wasslu 
għal sitwazzjoni fejn l-inugwaljanzi fil-
qasam tas-saħħa fl-UE qed ikunu ta' piż 
konsiderevoli għall-Istati Membri u għas-
sistemi tas-saħħa tagħhom; jappella, 
għaldaqstant, għall-finanzjament ta' 
miżuri preventivi pubbliċi koordinati 
maħsuba biex iwasslu għal titjib f'dan il-
qasam;

Or. de

Emenda 17
Karin Kadenbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 22b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

22b. Jenfasizza li agrikoltura sostenibbli 
mil-lat ekoloġiku li tuża r-riżorsi 
b'kawtela hija essenzjali għall-
produzzjoni tal-prodotti tal-ikel tagħna; 
jappella għal twessigħ tal-appoġġ għal 
metodi li jirrispettaw kemm l-ambjent u 
kemm l-annimali.

Or. de


