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Emenda 1
Ernest Maragall
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta f'differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi 'l 
hawn, fl-UE ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta f'differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
rinfurzata l-Politika ta’ koeżjoni tal-UE 
b’dikjarazzjoni ċara tal-prijoritajiet,
filwaqt li jiġi enfasizzat il-fatt li t-tnaqqis 
tal-inugwaljanzi reġjonali huwa ċ-ċavetta 
biex jinkisbu l-għanijiet tat-tkabbir u l-
impjiegi fl-UE kollha;

__________________
1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument 
ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
p. 6.;

Or. en

Emenda 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan
irriżulta f'differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi 'l 
hawn, fl-UE ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun 

1. Jissottolinja li l-kriżi ekonomika kienet 
ta’ sfida għall-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali fl-UE, u dan juri li għadhom 
jeżistu differenzi kbar bejn l-Istati Membri; 
ifakkar li mill-bidu tal-kriżi 'l hawn, fl-UE 
ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun impjieg fil-
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impjieg fil-manifattura1; manifattura1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.;

1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.;

Or. en

Emenda 3
Herbert Reul

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta f’differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi ’l 
hawn, fl-UE ntilfu ’l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u 
intensifikat id-differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi ’l 
hawn, fl-UE ntilfu ’l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument 
ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
p. 6.;

1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument 
ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
p. 6.;

Or. de

Emenda 4
Ivan Jakovčić

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan
irriżulta f'differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi 'l 

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira u fit-tul lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan
ħoloq differenzi kbar addizzjonali bejn l-
Istati Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi 
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hawn, fl-UE ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

'l hawn, fl-UE ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.;

1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.;

Or. en

Emenda 5
José Blanco López

Abbozz taʼ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz taʼ opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta f'differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi 'l 
hawn, fl-UE ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta fi tkabbir eżorbitanti fid-
differenzi bejn l-Istati Membri; ifakkar li 
mill-bidu tal-kriżi ʼl hawn, fl-UE ntilfu 'l 
fuq minn 3.8 miljun impjieg fil-
manifattura1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.

1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument 
taʼ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
p. 6.

Or. es

Emenda 6
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan
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irriżulta f'differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi 'l 
hawn, fl-UE ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

irriżulta f'differenzi eżistenti bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi 'l 
hawn, fl-UE ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.;

1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument 
ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
p. 6.;

Or. en

Emenda 7
Csaba Molnár

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta f’differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi ’l 
hawn, fl-UE ntilfu ’l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta f’differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni; ifakkar li mill-bidu 
tal-kriżi ’l hawn, fl-UE ntilfu ’l fuq minn 
3.8 miljun impjieg fil-manifattura1;

__________________ __________________

Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta’ 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.;

Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta’ 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.; 

Or. hu

Emenda 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
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ekonomika, soċjali u territorjali, u dan
irriżulta f'differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi 'l 
hawn, fl-UE ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni 
b’żieda fir-rata tal-qgħad ta’ iżjed minn 
3 % sa mill-bidu tal-kriżi u dan irriżulta 
f'differenzi kbar bejn l-Istati Membri; 
ifakkar li mill-bidu tal-kriżi 'l hawn, fl-UE 
ntilfu 'l fuq minn 3.8 miljun impjieg fil-
manifattura1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.;

1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument ta' 
Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, p. 6.;

Or. en

Emenda 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta f’differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi ’l 
hawn, fl-UE ntilfu ’l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta f’differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi ’l 
hawn, fl-UE ntilfu ’l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1; iqis madankollu li 
l-kriżi li għaddejjin minnha hija sistemika 
u li huwa urġenti li l-UE tirrinunzja 
għall-"mudell" ultraliberali;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument 
ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
p. 6.;

1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument 
ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
p. 6.;

Or. fr

Emenda 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta f’differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi ’l 
hawn, fl-UE ntilfu ’l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1;

1. Jissottolinja l-fatt li l-kriżi ekonomika 
għamlet ħsara kbira lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u dan 
irriżulta f’differenzi kbar bejn l-Istati 
Membri; ifakkar li mill-bidu tal-kriżi ’l 
hawn, fl-UE ntilfu ’l fuq minn 3.8 miljun 
impjieg fil-manifattura1 u li dawn l-
impjiegi mitlufa fil-biċċa l-kbira huma l-
konsegwenza ta’ kompetizzjoni żleali 
mingħajr protezzjoni fil-fruntieri tagħna;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument 
ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
p. 6.;

1 Industrial Scoreboard 2013, Dokument 
ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
p. 6.;

Or. fr

Emenda 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li huma meħtieġa sforzi 
sostanzjali biex l-UE terġa’ lura fit-triq 
biex tilħaq il-mira ta’ 20 % ta’ 
rindustrijalizzazzjoni sal-2020; jitlob it-
tisħiħ u t-tiġdid tal-istruttura industrijali 
fl-Unjoni Ewropea sabiex jiżdiedu l-
kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi; 
jenfasizza li sabiex dawn jinkisbu, jeħtieġ 
li jsiru investimenti fl-infrastruttura 
diġitali, tal-enerġija u tat-trasport kif 
ukoll f’perspettiva iżjed fit-tul – iżda mhux 
inqas urġenti - fl-edukazzjoni, ir-riċerka u 
ż-żieda fil-ħiliet tal-ħaddiema.

Or. en
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Emenda 12
Paul Tang

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jirrikonoxxi li l-investimenti tal-
politika ta’ koeżjoni għenu biex 
jimmitigaw l-effetti negattivi tal-kriżi 
ekonomika u finanzjarja u saru parti 
sinifikanti mill-baġit tal-investiment 
f’ċertu pajjiżi Ewropej; jirrikonoxxi l-
isforzi tal-Kummissjoni Ewropea biex 
tidderieġi mill-ġdid l-investiment tal-
politika ta’ koeżjoni lejn l-oqsma li 
ntlaqtu l-agħar mill-kriżi;

Or. en

Emenda 13
Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jissottolinja li t-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea jinkludi l-għan tal-promozzjoni 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, u s-solidarjetà fost l-Istati 
Membri (l-Artikolu 3 TUE).

Or. en

Emenda 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jenfasizza li l-għanijiet stabbiliti fl-
istrateġija Ewropa 2020 għandhom 
jitqiesu sew fil-politika ta’ koeżjoni; 
jissottolinja li l-investimenti tal-politika 
ta’ koeżjoni għandhom ikunu mmirati 
lejn it-tkabbir, iż-żieda fl-innovazzjonijiet, 
l-SMEs, l-ekonomija diġitali u l-
bijoekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju; jenfasizza li 
b’mod partikolari, l-investimenti f’dawn 
is-setturi għandhom il-potenzjal mhux 
biss li jassiguraw l-impjiegi eżistenti iżda 
li jwasslu għall-ħolqien ta’ tkabbir u iżjed 
impjiegi;

Or. en

Emenda 15
Aldo Patriciello

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jissottolinja l-fatt li s-settur industrijali 
jikkostitwixxi wieħed mill-pilastri ewlenin 
tal-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-
Ewropa peress li kważi 80 % tal-
esportazzjonijiet Ewropej jiddependu fuq 
is-settur industrijali u l-industrija 
tirrappreżenta 80 % tan-nefqa fuq ir-
Riċerka u l-Iżvilupp fl-Ewropa2;

2. Jissottolinja r-rwol ċentrali tas-settur 
industrijali tal-ekonomija Ewropea, peress 
li minnu joriġinaw 80 % tal-
esportazzjonijiet u 80 % tan-nefqa fuq ir-
Riċerka u l-Iżvilupp.

__________________ __________________
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġuni, COM(2014)0014, 
Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew, 
p. 3.;

Or. it
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Emenda 16
Flavio Zanonato

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jissottolinja l-fatt li s-settur industrijali 
jikkostitwixxi wieħed mill-pilastri ewlenin 
tal-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Ewropa 
peress li kważi 80 % tal-esportazzjonijiet 
Ewropej jiddependu fuq is-settur 
industrijali u l-industrija tirrappreżenta 
80 % tan-nefqa fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp 
fl-Ewropa2;

2. Jissottolinja l-fatt li s-settur industrijali, 
u b’mod partikolari dak tal-manifattura,
jikkostitwixxi wieħed mill-pilastri ewlenin 
tal-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Ewropa 
peress li kważi 80 % tal-esportazzjonijiet 
Ewropej jiddependu fuq is-settur 
industrijali u l-industrija tirrappreżenta 
80 % tan-nefqa fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp 
fl-Ewropa2;

__________________ __________________
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, COM(2014)0014, 
Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew, 
p. 3.;

2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, COM(2014)0014, 
Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew, 
p. 3.;

Or. it

Emenda 17
Ernest Maragall
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja l-fatt li s-settur industrijali 
jikkostitwixxi wieħed mill-pilastri ewlenin 
tal-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Ewropa 
peress li kważi 80 % tal-esportazzjonijiet 
Ewropej jiddependu fuq is-settur 
industrijali u l-industrija tirrappreżenta 80 
% tan-nefqa fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp fl-

2. Jissottolinja l-fatt li s-settur industrijali 
jikkostitwixxi wieħed mill-pilastri ewlenin 
tal-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Ewropa 
peress li kważi 80 % tal-esportazzjonijiet 
Ewropej jiddependu fuq is-settur 
industrijali u l-industrija tirrappreżenta 80 
% tan-nefqa fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp fl-
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Ewropa2; Ewropa2; ifakkar li sa mill-bidu tal-kriżi 
ntilfu iżjed minn 3.8 miljun impjieg fil-
manifattura fl-UE1a; jinnota madankollu 
li huwa stmat li nħolqu 594 000 impjieg 
ġdid bejn l-2007 u l-2012 permezz tal-
politika reġjonali tal-UE waħedha1b;

__________________ __________________
2 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, COM(2014)0014, 
Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew, 
p. 3.;

2 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, COM(2014)0014, 
Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew, 
p. 3.;
1a Industrial Scoreboard 2013, Dokument 
ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 
p. 6.
1b Nagħmlu r-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa 
iżjed kompetittivi, inrawmu t-tkabbir u 
noħolqu l-impjiegi. p.4 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regio
nal_policy_en.pdf

Or. en

Emenda 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jissottolinja l-fatt li s-settur industrijali 
jikkostitwixxi wieħed mill-pilastri ewlenin 
tal-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Ewropa 
peress li kważi 80 % tal-esportazzjonijiet 
Ewropej jiddependu fuq is-settur 
industrijali u l-industrija tirrappreżenta 
80 % tan-nefqa fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp 
fl-Ewropa2;

2. Jissottolinja l-fatt li s-settur industrijali 
jikkostitwixxi wieħed mill-pilastri ewlenin 
tal-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Ewropa 
peress li kważi 80 % tal-esportazzjonijiet 
Ewropej jiddependu fuq is-settur 
industrijali u l-industrija tirrappreżenta 
80 % tan-nefqa fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp 
fl-Ewropa2; josserva madankollu li l-UE 
tħalli l-industriji tagħna suġġetti għall-
kompetizzjoni mhux ikkontrollata billi 
tkompli tirrifjuta kull protezzjoniżmu 
ekonomiku u billi timponi restrizzjonijiet 
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severi li l-kompetizzjoni ma hijiex 
suġġetta għalihom;

__________________ __________________
2 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, COM(2014)0014, 
Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew, 
p. 3.;

2 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, COM(2014)0014, 
Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew, 
p. 3.;

Or. fr

Emenda 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jirrakkomanda li l-politika ta’ 
koeżjoni għandha tiġi mmodernizzata; 
jirrakkomanda li t-tiġidid tal-industrija u 
l-istrutturi, u l-appoġġ ta’ innovazzjonijiet 
ġodda għandhom ikunu fiċ-ċentru tagħha 
sabiex jissaħħu l-impjiegi fl-Unjoni 
Ewropea kollha.

Or. en

Emenda 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jissottolinja li l-UE għandha 
tippromwovi politika favur l-ambjent, li 
tenfasizza s-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 
u sanzjonijiet severi għat-tniġġis 
industrijali.
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Or. en

Emenda 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jenfasizza l-importanza tas-
simplifikazzjoni tal-ġestjoni u tal-
proċeduri tal-programmi tal-politika ta’ 
koeżjoni; jenfasizza li l-piż amministrattiv 
ikkawżat minn proċeduri ta’ ġestjoni u 
monitoraġġ differenti għandu jkun 
raġonevoli meta mqabbel mal-ammont ta’ 
finanzjament li miksub mill-programmi 
tal-politika ta’ koeżjoni.

Or. en

Emenda 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jissottolinja li l-SMEs jikkostitwixxu 
99 % tan-nisġa korporattiva tal-UE u 
jammontaw għal 80 % tal-impjiegi fl-UE

Or. en

Emenda 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta' awsterità f'ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

imħassar

Or. en

Emenda 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta' awsterità f'ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

3. Jinsab imħasseb dwar il-problema 
rikorrenti ta’ xogħol b’lura ta’ ħlasijiet, li 
twassal għal ħlasijiet tardivi u dewmien fl-
implimentazzjoni ta’ programmi u 
għalhekk iħares ’il quddiem lejn il-pjan 
tal-ħlasijiet tal-Kummissjoni biex tiġi 
indirizzata din il-problema;

Or. en

Emenda 25
Davor Ivo Stier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta' awsterità f'ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

3. Iqis li l-miżuri ta' awsterità normalment 
ikollhom impatt negattiv fuq l-ekonomija 
u s-settur industrijali tagħha jekk dawn il-
miżuri ma jkunux akkompanjati b’iformi 
strutturali mmirati lejn żieda fil-
kompetittività;
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Or. en

Emenda 26
Nadine Morano

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

3. Iqis li f’ħafna pajjiżi Ewropej, ir-riformi 
stabbiliti bl-għan tal-irkuprar neċessarju 
tal-finanzi pubbliċi, li jiggarantixxi 
tkabbir fit-tul u li jġib miegħu ħafna 
impjiegi, jista’ jkollhom impatt fuq 
terminu qasir fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta f’ posponiment jew tnaqqis fl-
investiment u aċċess aktar diffiċli għall-
kreditu għall-manifatturi;

Or. fr

Emenda 27
Herbert Reul

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

3. Iqis li huma meħtieġa miżuri u 
investimenti addizzjonali, sabiex jissaħħu 
l-istrutturi industrijali fl-Istati Membri u 
jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-kreditu għall-
manifatturi;

Or. de

Emenda 28
Barbara Kappel
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej huma neċessarji, sabiex 
baġit li jerġa’ jkun ibbilanċjat ikun jista’ 
jsaħħaħ l-istrutturi industrijali u jwassal 
sabiex isir investiment mill-ġdid fuq il-
bażi ta’ qagħda finanzjarja soda u jiġi 
ffaċilitat l-aċċess għall-kreditu għall-
manifatturi;

Or. de

Emenda 29
Renato Soru

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi; iqis ukoll li dan l-impatt 
negattiv huwa l-kawża tal-
intensifikazzjoni fir-reċessjoni li involviet 
il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE;

Or. it

Emenda 30
Ernest Maragall
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta' awsterità f'ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

3. Iqis li l-miżuri ta' awsterità f'ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi; jenfasizza l-bżonn ta’ approċċ 
“mesoekonomiku” (reġjuniċentriku) 
sabiex jinkiseb l-irkupru ekonomiku;

Or. en

Emenda 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej, li huma l-konsegwenza 
tal-politiki żbaljati tat-trojka, qed ikollhom 
impatt negattiv fuq l-istrutturi industrijali, 
li jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u 
aċċess aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

Or. fr

Emenda 32
José Blanco López

Abbozz taʼ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz taʼ opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta' awsterità f'ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 

3. Iqis li l-miżuri taʼ awsterità fʼħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment, aċċess 
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aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

aktar diffiċli għall-kreditu għall-manifatturi
u żieda fil-qgħad;

Or. es

Emenda 33
Anne Sander

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

3. Iqis li f’ħafna pajjiżi Ewropej, il-kriżi 
kellha impatt negattiv fuq l-istrutturi 
industrijali, li jirriżulta fi tnaqqis fl-
investiment u aċċess aktar diffiċli għall-
kreditu għall-manifatturi;

Or. fr

Emenda 34
Aldo Patriciello

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-
manifatturi;

3. Iqis li l-miżuri ta’ awsterità f’ħafna 
pajjiżi Ewropej qed ikollhom impatt 
negattiv fuq l-istrutturi industrijali, li 
jirriżulta fi tnaqqis fl-investiment u aċċess 
aktar diffiċli għall-kreditu għall-produtturi 
tas-settur;

Or. it

Emenda 35
Barbara Kappel
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Iqis li l-frammentazzjoni tas-suq 
finanzjarju, l-averżjoni għar-riskju tal-
kumpaniji Ewropej u kultura ta’ 
innovazzjoni ristretta qed jostakolaw l-
impjiegi u t-tkabbir.

Or. de

Emenda 36
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE 
għandu jkollhom klawsola dwar l-impjieg 
li tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar 
impjiegi u impjiegi mhux prekarji;

imħassar

Or. en

Emenda 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE 
għandu jkollhom klawsola dwar l-impjieg 
li tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar 
impjiegi u impjiegi mhux prekarji;

imħassar
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Or. en

Emenda 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE 
għandu jkollhom klawsola dwar l-impjieg 
li tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar 
impjiegi u impjiegi mhux prekarji;

4. Jissottolinja, li l-ġenerazzjoni ta’ 
xogħol ġdid u diċenti permezz tal-mezzi 
tal-politika ta’ koeżjoni hija waħda mill-
għanijiet l-iżjed importanti; jenfasizza 
għalhekk, li l-Istati Membri għandhom 
jiffukaw il-politiki tagħhom fuq il-ħolqien 
ta’ xogħol diċenti filwaqt li jimplimentaw 
il-programmi operazzjonali tagħhom 
għall-perjodu ta’ finazjament attwali, 
sabiex jieħdu miżuri kontra r-rati għolja 
ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ u sabiex 
jippermettu lir-reġjuni jiżviluppaw 
ekonomiji b’saħħithom u sostenibbli;

Or. en

Emenda 39
Ernest Maragall
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom klawsola dwar l-impjieg li 
tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar impjiegi 
u impjiegi mhux prekarji;

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom klawsola dwar l-impjieg li 
tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar impjiegi 
u impjiegi mhux prekarji; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-protezzjoni ambjentali, b’mod 
partikolari, biex jippromwovu s-sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli kif ukoll il-miżuri ta’ 
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effiċjenza enerġetika; u jfakkar li s-suq 
globali għal prodotti u s-servizzi ekoloġiċi 
huwa projettat li kważi jirdoppja sal-2020 
u jkun madwar 2 triljuni ta’ euro fis-
sena1a

__________________
1a Rapport dwar In-numru ta’ Impjiegi 
dipendenti fuq titjib fl-Ambjent u fl-
Effiċjenza fir-Riżorsi, p.9 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf

Or. en

Emenda 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE 
għandu jkollhom klawsola dwar l-impjieg 
li tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar 
impjiegi u impjiegi mhux prekarji;

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha mill-Politika ta’ koeżjoni huma 
mmirati lejn riżultati u impatt massimi, u 
jirrispettaw il-qafas ta’ prestazzjoni l-ġdid 
sabiex tingħata spinta lit-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 41
Barbara Kappel

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom klawsola dwar l-impjieg li 
tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar 

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE 
għandhom jinkludu objettiv ta’ iktar 
impjiegi, iżda jopponi  klawsola dwar l-
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impjiegi u impjiegi mhux prekarji; impjieg obbligatorja minħabba 
kunsiderazzjonijiet legali u ekonomiċi1a;

__________________
1a Klawsola dwar l-impjieg twassal 
direttament għal eliminazzjoni (crowding-
out) u tagħti direzzjoni differenti lill-
investimenti fi proġetti effiċjenti fit-tul 
sabiex ikollhom effett fuq terminu qasir. 

Or. de

Emenda 42
Anne Sander

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE
għandu jkollhom klawsola dwar l-impjieg 
li tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar 
impjiegi u impjiegi mhux prekarji;

4. Jilqa’ l-fatt li l-proġetti u l-investimenti 
ġodda promossi minn fondi tal-UE għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 ser 
jippermettu li jinħolqu iktar impjiegi 
ġodda ta’ kwalità;

Or. fr

Emenda 43
Nadine Morano

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom klawsola dwar l-impjieg li 
tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar 
impjiegi u impjiegi mhux prekarji;

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE 
għandhom jinkludu klawsoli li 
jiffavorixxu l-impjieg lokali;

Or. fr
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Emenda 44
Davor Ivo Stier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom klawsola dwar l-impjieg li 
tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar 
impjiegi u impjiegi mhux prekarji;

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti 
promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom l-għan li joħolqu impjiegi ġodda;

Or. en

Emenda 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom klawsola dwar l-impjieg li 
tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar impjiegi 
u impjiegi mhux prekarji;

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom klawsola dwar l-impjieg lokali li 
tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar impjiegi 
u impjiegi mhux prekarji u b'reklutaġġ li 
jsir lokalment;

Or. fr

Emenda 46
Herbert Reul

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
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kollha promossi minn fondi tal-UE 
għandu jkollhom klawsola dwar l-impjieg 
li tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar 
impjiegi u impjiegi mhux prekarji;

promossi minn fondi tal-UE essenzjalment 
u meta possibbli għandhom ikunu ffukati 
sabiex joħolqu iktar impjiegi u impjiegi 
mhux prekarji;

Or. de

Emenda 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom klawsola dwar l-impjieg li 
tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar impjiegi 
u impjiegi mhux prekarji;

4. Iqis li l-proġetti u l-investimenti ġodda 
kollha promossi minn fondi tal-UE għandu 
jkollhom klawsola dwar l-impjieg li 
tinkludi l-obbligu li jinħolqu iktar impjiegi 
u impjiegi mhux prekarji; għal dan l-għan 
l-investimenti għandhom isiru fi proġetti 
profittabbli u produttivi bħala kwistjoni 
ta' prijorità;

Or. fr

Emenda 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jindika li huwa essenzjali li jiġi 
pprovdut aktar appoġġ b’mod speċjali lill-
mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju (MSMEs) u lill-kooperattivi 
tal-ħaddiema sabiex tingħata spinta lill-
produttività tagħhom fi ħdan ambjent 
kummerċjali stabbli, jitnaqqas kemm 
jista’ jkun l-effett tal-pożizzjonijiet 
dominanti fis-suq okkupati minn 
kumpaniji kbar u konglomerati, u 
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tingħata għajnuna biex jiġu stabbiliti u 
jikbru l-MSMEs u l-kooperattivi tal-
ħaddiema”.

Or. en

Emenda 49
Paul Tang

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jissottolinja l-importanza tal-
konċentrazzjoni tal-investimenti tal-UE 
fuq prijoritajiet tematiċi bħar-riċerka u l-
innovazzjoni, l-aġenda diġitali, l-appoġġ 
lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-
ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju biex jiġi mmassimizzat l-
impatt tal-investimenti fuq it-tkabbir 
ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi;

Or. en

Emenda 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jilqa’ l-proposta dwar l-Unjoni tas-
Swieq Kapitali u jqis li hija għodda 
importanti biex tikkomplimenta l-Pjan ta’ 
Investiment għall-Ewropa u ttejjeb l-
aċċess tal-SMEs għall-kreditu billi toħloq 
u tiżviluppa sorsi alternattivi ta’ 
finanzjament għal self mill-bank inkluż 
permezz ta’ titjib fl-offerti inizjali għall-
pubbliku.
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Or. en

Emenda 51
Barbara Kappel

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Iqis li l-istrutturi ta’ imposti interni u 
ineffiċjenti appoġġati minn nuqqas ta’ 
riformi strutturali jiskoraġġixxu l-
investituri privati.

Or. de

Emenda 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jitlob l-implimentazzjoni rapida u l-
użu tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali biex jiġi 
appoġġjat ix-xogħol immexxi mill-
industrija biex jiġu żviluppati swieq 
Ewropej għal allokazzjoni privata u jiġi 
appoġġjat l-użu tal-fondi ta’ investiment 
fit-tul. Unjoni tas-Swieq Kapitali li 
tirnexxi għandha tnaqqas il-
frammentazzjoni fis-swieq finanzjarji tal-
UE, biex b’hekk tgħin fit-tnaqqis tal-
ispejjeż għall-finanzjament

Or. en

Emenda 53
Paul Tang
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jenfasizza li l-investimenti għandhom 
jiffukaw fuq oqsma li huma kapaċi 
jipproduċu effetti multiplikaturi fuq l-
impjiegi u t-tkabbir, bħall-investimenti fl-
innovazzjoni jew fl-edukazzjoni;

Or. en

Emenda 54
Paul Tang

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Jenfasizza l-importanza tal-
finanzjament reġjonali għall-kumpaniji 
żgħar u ta’ daqs medju, li jaġixxu bħala 
magna reġjonali għall-ħolqien tal-
impjiegi, it-tkabbir intelliġenti, u l-
ekonomiji diġitali u b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju;

Or. en

Emenda 55
Paul Tang

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4d. Jissottolinja l-importanza tal-
finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-2020 u l-2030 
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għat-tnaqqis tas-CO2, l-effiċjenza 
enerġetika u s-sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli;

Or. en

Emenda 56
Paul Tang

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4e (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4e. Jinnota li r-rapportar fuq proġetti 
ffinanzjati mill-fondi tal-UE normalment 
ikun iffukat fuq il-konformità mar-regoli 
u r-regolamenti u mhux fuq l-effetti li 
jinkisbu, u dan jikkawża nuqqas ta’ 
għarfien dwar l-effikaċja tas-sussidji tal-
UE; jenfasizza, f’dan ir-rigward, l-
importanza tal-ġbir tal-informazzjoni 
b’mod sistematiku dwar l-impatt tal-fondi 
tal-UE sabiex jiżdied l-effett tan-nefqa tal-
UE;

Or. en

Emenda 57
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni 
tal-industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent.

imħassar
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Or. en

Emenda 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni 
tal-industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

imħassar

Or. fr

Emenda 59
Ernest Maragall
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni 
tal-industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent.

5. Filwaqt li jirrikonoxxi r-rwol kruċjali 
tar-riċerka u l-iżvilupp fil-kisba tal-
għanijiet tal-politika ta’ koeżjoni, 
jappoġġja b’mod qawwi l-approċċ ta’ 
“innovazzjoni relattiva” għar-R&I, li 
jipprijoritizza t-tnaqqis tad-distakk fl-
innovazzjoni fi ħdan l-Unjoni; jitlob aktar 
kjarifika tal-kunċett ta’ Speċjalizzazzjoni 
Intelliġenti, li għandu l-potenzjal li jagħti 
spinta lill-kompetittività tar-reġjuni tal-
UE;

Or. en
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Emenda 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni 
tal-industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent.

5. Jissottolinja l-importanza tal-użu 
effiċjenti tal-fondi ta’ koeżjoni, sabiex jiġi 
mmassimizzat l-impatt tagħhom fuq is-
segwitu tal-għanijiet tal-istrateġija 
Ewropa 2020 b’mod speċjali fl-appoġġ 
għall-SMEs, ir-riċerka u l-innovazzjoni, u 
l-mitigazzjonijiet tat-tibdil fil-klima; 
ifakkar li l-politika ta’ koeżjoni għandha 
tintuża bħala għodda ta’ investiment u 
għandha timxi id f’id mal-politika dwar 
ir-riformi nazzjonali u reġjonali;

Or. en

Emenda 61
Barbara Kappel

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

5. Jitlob għal kundizzjonijiet previdibbli 
għall-investituri privati fl-oqsma tat-
trasport u l-infrastruttura strateġika, l-
innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, li 
mingħajrhom ikun impossibbli li jintlaħaq 
l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-industrija 
għall-PDG tiżdied għal xejn inqas minn 
20 % sal-2020; jitlob li jinstab bilanċ 
xieraq bejn l-għanijiet tar-
riindustrijalizzazzjoni u l-ħarsien tal-
ambjent u tal-klima.

Or. de
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Emenda 62
Paul Tang

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent.

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent; Jilqa’ l-Fond 
Ewropew għal Investimenti Strateġiċi l-
ġdid; jistieden lill-Kummissjoni 
tikkoordina n-nefqa tal-EFSI mal-
allokazzjonijiet eżistenti fi ħdan il-baġit 
tal-politika ta’ koeżjoni sabiex jiġi 
mmassimizzat l-effett ta’ ingranaġġ 
potenzjali;

Or. en

Emenda 63
Renato Soru

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent; iqis ukoll li l-
investimenti għandhom jiffukaw fuq dawk 
is-setturi innovattivi ċentrali għall-ħolqien 
ta' kundizzjonijiet meħtieġa għat-tkabbir 
sostenibbli u ekoloġiku;

Or. it
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Emenda 64
Anne Sander

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

5. Jitlob aktar investimenti fis-setturi 
industrijali avvanzati u fil-
modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-
industriji tradizzjonali, li mingħajrhom 
ikun impossibbli li jintlaħaq l-objettiv li l-
kontribuzzjoni tal-industrija għall-PDG 
tiżdied għal xejn inqas minn 20 % sal-
2020; ifakkar li l-investimenti u l-proġetti 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
ħarsien tal-ambjent u għall-irkuprar ta’ 
tkabbir sostenibbli;

Or. fr

Emenda 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent.

5. Jitlob ambjent regolatorju aħjar u iżjed 
stabbli kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll 
fil-livell tal-UE sabiex l-UE tkun iżjed 
attraenti b’mod partikolari għal 
investimenti privati, li mingħajrhom ikun 
impossibbli li jintlaħaq l-objettiv li l-
kontribuzzjoni tal-industrija għall-PDG 
tiżdied għal xejn inqas minn 20 % sal-
2020;

Or. en
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Emenda 66
Nadine Morano

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent; ifakkar ukoll 
li dawn l-investimenti u l-proġetti kollha 
ma jistgħux jiġu ffinanzjati biss bi kreditu 
u lanqas ma għandhom jipperikolaw il-
proċessi ta’ tnaqqis tad-dejn u tad-defiċit 
tal-gvern.

Or. fr

Emenda 67
Ivan Jakovčić

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent.

5. Jitlob aktar investimenti pubbliċi soċjali 
u kkoordinati mill-Istati Membri, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali, li 
mingħajrhom ikun impossibbli li jintlaħaq 
l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-industrija 
għall-PDG tiżdied għal xejn inqas minn 20
% sal-2020; ifakkar li l-investimenti u l-
proġetti kollha għandhom isaħħu l-ħarsien 
tal-ambjent.

Or. en
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Emenda 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi mill-Istati, li mingħajrhom ikun 
impossibbli li jintlaħaq l-objettiv li l-
kontribuzzjoni tal-industrija għall-PDG 
tiżdied għal xejn inqas minn 20 % sal-
2020; ifakkar li l-investimenti u l-proġetti 
kollha għandhom isaħħu l-ħarsien tal-
ambjent;

Or. fr

Emenda 69
Herbert Reul

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

5. Jitlob aktar investimenti pubbliċi u 
privati, li mingħajrhom ikun impossibbli li 
jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-kompetittività;

Or. de

Emenda 70
Csaba Molnár

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent.

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi 
tal-ħarsien tal-ambjent.

Or. hu

Emenda 71
Aldo Patriciello

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 
inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom jirriżulta kważi 
impossibbli li jintlaħaq l-objettiv li l-
kontribuzzjoni tal-industrija għall-PDG 
tiżdied għal xejn inqas minn 20 % sal-
2020; ifakkar li l-investimenti u l-proġetti 
għandhom isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

Or. it

Emenda 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, li mingħajrhom ikun impossibbli 
li jintlaħaq l-objettiv li l-kontribuzzjoni tal-
industrija għall-PDG tiżdied għal xejn 

5. Jitlob aktar investimenti soċjali u 
pubbliċi, b’mod aktar partikolari fil-
qasam tar-R&Ż, li mingħajrhom ikun 
impossibbli li jintlaħaq l-objettiv li l-
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inqas minn 20 % sal-2020; ifakkar li l-
investimenti u l-proġetti kollha għandhom 
isaħħu l-ħarsien tal-ambjent;

kontribuzzjoni tal-industrija għall-PDG 
tiżdied għal xejn inqas minn 20 % sal-
2020; ifakkar li l-investimenti u l-proġetti 
kollha għandhom isaħħu l-ħarsien tal-
ambjent u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. fr

Emenda 73
Zigmantas Balčytis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jikkritika l-fatt li meta jiġu allokati r-
riżorsi mill-fondi tal-UE l-enfasi tkun fuq 
in-nefqa nnifisha u fuq il-konformità 
mar-regoli amministrattivi, u mhux fuq l-
iħluq ta’ riżultati tanġibbli, bir-riżultat li 
l-impatt tal-finanzjament tal-UE ma jistax 
jiġi vvalutat b’mod xieraq u l-miżuri li l-
aktar ikunu effettivi fit-trawwim tal-
iżvilupp ekonomiku tal-UE ma jistgħux 
jiġu identifikati.

Or. lt

Emenda 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija 
industrijali inklużiva li tindirizza l-qgħad 
u tiżgura aktar tkabbir ekonomiku, aktar 
impjiegi bi drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, 
u l-aċċess għas-saħħa u l-edukazzjoni 
pubblika bħala wieħed mill-mezzi li bih 
jinkisbu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

imħassar
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territorjali li hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-
għan aħħari għandu jkun l-iżvilupp 
sostenibbli u kwalità ta’ ħajja għolja, 
flimkien ma’ prosperità u xogħol deċenti 
għal kulħadd.

(Tali strateġija ma tistax taqa’ taħt il-
kompetenza tal-UE, speċjalment jekk din 
tkompli topponi b’mod dommatiku l-miżuri 
protezzjonisti meħtieġa).

Or. fr

Emenda 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi 
bi drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-
aċċess għas-saħħa u l-edukazzjoni 
pubblika bħala wieħed mill-mezzi li bih 
jinkisbu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali li hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-
għan aħħari għandu jkun l-iżvilupp 
sostenibbli u kwalità ta' ħajja għolja, 
flimkien ma' prosperità u xogħol deċenti 
għal kulħadd.

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva, li l-għan aħħari tagħha għandu 
jkun l-indirizzar tal-qgħad u l-iżgurar tal-
kompetittività, it-tkabbir u iżjed impjiegi.

Or. en

Emenda 76
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
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inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika
bħala wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità ta' ħajja għolja, flimkien ma' 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

li tindirizza l-qgħad u tiżgura aktar tkabbir 
u impjiegi bħala wieħed mill-mezzi li bih 
jinkisbu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali li hija meħtieġa fl-UE.

Or. en

Emenda 77
Barbara Kappel

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija 
industrijali inklużiva li tindirizza l-qgħad
u tiżgura aktar tkabbir ekonomiku, aktar 
impjiegi bi drittijiet tal-ħaddiema msaħħa,
u l-aċċess għas-saħħa u l-edukazzjoni 
pubblika bħala wieħed mill-mezzi li bih 
jinkisbu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali li hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-
għan aħħari għandu jkun l-iżvilupp 
sostenibbli u kwalità ta’ ħajja għolja, 
flimkien ma’ prosperità u xogħol deċenti 
għal kulħadd.

6. Jitlob li jkun hemm strateġija inklużiva 
għar-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa, li 
permezz tagħha jiġi indirizzat il-qagħad 
mingħajr ma jkun hemm inċentivi fiskali 
u mingħajr il-periklu ta’ eliminazzjoni u li 
tiżgura aktar tkabbir ekonomiku, aktar 
impjiegi bi drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, 
u l-aċċess għas-saħħa u l-edukazzjoni 
pubblika bħala wieħed mill-mezzi li bih 
jinkisbu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali li hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-
għan aħħari għandu jkun l-iżvilupp 
sostenibbli u kwalità ta’ ħajja għolja, 
flimkien ma’ prosperità u xogħol deċenti 
għal kulħadd.

Or. de

Emenda 78
Rolandas Paksas

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità ta’ ħajja għolja, flimkien ma’ 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE, il-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali tal-individwi u ż-
żamma ta’ bilanċ bejn l-objettivi 
ekonomiċi u soċjali; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità ta’ ħajja għolja, flimkien ma’ 
prosperità , xogħol deċenti u paga deċenti
għal kulħadd.

Or. lt

Emenda 79
José Blanco López

Abbozz taʼ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz taʼ opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità ta' ħajja għolja, flimkien ma' 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih tinkiseb il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE, bʼattenzjoni speċjali 
fuq dawk iż-żoni affettwati minn proċessi 
taʼ depopolazzjoni u tixjiħ; iqis li l-għan 
aħħari għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità taʼ ħajja għolja, flimkien maʼ 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

Or. es
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Emenda 80
Nadine Morano

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità ta’ ħajja għolja, flimkien ma’ 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi 
flimkien ma’ tisħiħ tad-djalogu soċjali, u 
l-aċċess għas-saħħa u l-edukazzjoni 
pubblika bħala wieħed mill-mezzi li bih 
jinkisbu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali li hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-
għan aħħari għandu jkun l-iżvilupp 
sostenibbli u kwalità ta’ ħajja għolja, 
flimkien ma’ prosperità u l-iżvilupp ta’ 
kull persuna fil-ħajja professjonali kif 
ukoll personali tagħha.

Or. fr

Emenda 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità ta' ħajja għolja, flimkien ma' 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u 
kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar, 
tippromwovi miżuri li jiżguraw s-sikurezza
u l-aċċess għas-saħħa u l-edukazzjoni 
pubblika bħala wieħed mill-mezzi li bih 
jinkisbu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali li hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-
għan aħħari għandu jkun l-iżvilupp 
sostenibbli u kwalità ta' ħajja għolja, 
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flimkien ma' prosperità u xogħol deċenti 
għal kulħadd.

Or. en

Emenda 82
Aldo Patriciello

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità ta’ ħajja għolja, flimkien ma’ 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku u aktar impjiegi 
billi jitħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema,
flimkien mal-aċċess għas-saħħa u l-
edukazzjoni pubblika b’tali mod li tiġi 
mfittxija u tinkiseb aktar koeżjoni
ekonomika, soċjali u territorjali; iqis li l-
għan aħħari għandu jkun l-iżvilupp 
sostenibbli u kwalità ta’ ħajja għolja, 
flimkien ma’ prosperità u xogħol deċenti 
għal kulħadd.

Or. it

Emenda 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 

6. Jitlob li jkun hemm strateġija 
industrijali, ibbażata fuq l-Istati Membri, li 
tindirizza l-qgħad u tiżgura aktar tkabbir 
ekonomiku, aktar impjiegi bi drittijiet tal-
ħaddiema msaħħa, u l-aċċess għas-saħħa u 
l-edukazzjoni pubblika bħala wieħed mill-
mezzi li bih jinkisbu l-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali li hija meħtieġa; iqis li 
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għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità ta’ ħajja għolja, flimkien ma’ 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

l-għan aħħari għandu jkun l-iżvilupp 
sostenibbli u kwalità ta’ ħajja għolja, 
flimkien ma’ prosperità u xogħol deċenti 
għal kulħadd.

Or. fr

Emenda 84
Davor Ivo Stier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u
kwalità ta' ħajja għolja, flimkien ma' 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli, kwalità 
ta' ħajja għolja, l-iżgurar tad-dinjità tal-
bnedmin kollha, flimkien ma' prosperità u 
xogħol deċenti għal kulħadd.

Or. en

Emenda 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-

6. Jitlob li jkun hemm strateġija industrijali 
inklużiva, imsejsa fuq proġetti profittabbli 
u fit-tul, li tindirizza l-qgħad u tiżgura 
aktar tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi bi 
drittijiet tal-ħaddiema msaħħa, u l-aċċess 
għas-saħħa u l-edukazzjoni pubblika bħala 
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koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità ta’ ħajja għolja, flimkien ma’ 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

wieħed mill-mezzi li bih jinkisbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
hija meħtieġa fl-UE; iqis li l-għan aħħari 
għandu jkun l-iżvilupp sostenibbli u 
kwalità ta’ ħajja għolja, flimkien ma’ 
prosperità u xogħol deċenti għal kulħadd.

Or. fr

Emenda 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza, li sabiex ikunu jistgħu 
jitwettqu attivitajiet ta’ riċerka innovattiva 
u produttiva huwa meħtieġ li jkompli 
jiżdied il-finanzjament għar-riċerka u l-
iżvilupp; jitlob għalhekk allinjament aħjar 
tal-miżuri ta’ finanzjament eżistenti, 
jiġifieri l-finanzjament tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej u 
tal-Orizzont 2020 kif stabbilit fir-
Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jitlob appoġġ dirett għal promozzjoni 
ta’ tkabbir sod u żvilupp sostenibbli tal-
MSMEs sabiex titjieb il-produttività tax-
xogħol u l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u 
jinżamm il-pass mas-soċjetà tal-għarfien 
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li qed tevolvi u mal-iżvilupp ibbażat fuq 
tkabbir ekonomiku bbilanċjat, b’mod 
speċjali fi Stati Membri fejn il-kriżi kellha 
impatt ikbar f’termini tal-għeluq ta’ 
MSMEs;

Or. en

Emenda 88
Csaba Molnár

Abbozz ta’ opinjoni
paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jistieden lill-Istati Membri jaċċeleraw 
il-programm ta’ Garanzija għaż-
Żgħażagħ, minħabba li kriżi żammet lura 
numru sproporzjonat ta’ żgħażagħ fil-
bidu tal-karrieri tagħhom milli jsibu 
impjieg, u minħabba li l-qgħad fost iż-
żgħażagħ laħqet livelli allarmanti f’nofs 
ir-reġjuni;

Or. hu

Emenda 89
Csaba Molnár

Abbozz ta’ opinjoni
paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6b. Jitlob li jiġi mfassal programm 
speċjali, bħala parti mill-finanzjament ta’ 
koeżjoni, sabiex l-iktar reġjuni 
żvantaġġjati jkunu jistgħu jilħqu lill-
oħrajn, permezz ta’ investimenti immirati, 
taħriġ, il-ħolqien tal-impjiegi u l-iżvilupp 
ta’ trasport bejn l-ibliet; jinnota li, bir-
reġjuni li jkunu sejrin lura, ikun 
impossibbli li jintlaħqu l-objettivi tal-
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2020;

Or. hu

Emenda 90
Barbara Kappel

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jitlob għall-istabbiliment tal-pjan ta’ 
investiment iddedikat sabiex jitħeġġu l-
isforzi għall-ikkompletar tas-suq intern fl-
oqsma tal-finanzi, it-telekomunikazzjoni, 
l-enerġija, it-trasport u s-servizzi.

Or. de

Emenda 91
Barbara Kappel

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6b. Jitlob, sabiex titjieb il-qagħda tal-
impjiegi, kunsiderazzjoni legali u 
regolatorja tal-SMEs, kif ukoll aċċess 
iktar faċli għall-kreditu għall-kumpaniji li 
joħolqu l-impjiegi, irrispettivament mid-
daqs tal-kumpanija.

Or. de

Emenda 92
Barbara Kappel

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6c (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6c. Jitlob għal titjib fil-qagħda ta’ 
innovazzjoni, tal-iskambju tal-għarfien u 
tal-ideat u tal-kompetittività mal-Ewropa 
kollha u l-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
kumpaniji għall-ikkompletar tas-suq 
intern diġitali.

Or. de


