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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jissottolinja li l-baġit 2017 se jintlaqat 

minn sfidi ta' sigurtà interna u esterna, li 

jistgħu wkoll jieħdu l-forma ta' theddid 

terroristiku jew estremiżmu, u mill-

implimentazzjoni tal-aġenda kondiviża 

bejn l-Unjoni u l-Istati Membri intiża li 

tiżgura żona tal-UE ta' libertà, sigurtà u 

ġustizzja; jisħaq, f'dan il-kuntest, l-

importanza tal-istrumenti baġitarji tal-UE, 

bħalma huma l-Fond għas-Sigurtà Interna, 

sabiex jiġu indirizzati l-isfidi l-iktar 

kruċjali u tissaħħaħ il-kooperazzjoni 

operattiva transfruntiera; 

9. Jissottolinja li l-baġit 2017 se jintlaqat 

minn sfidi ta' sigurtà interna u esterna, li 

jistgħu wkoll jieħdu l-forma ta' theddid 

terroristiku jew estremiżmu, u mill-

implimentazzjoni tal-aġenda kondiviża 

bejn l-Unjoni u l-Istati Membri intiża li 

tiżgura żona tal-UE ta' libertà, sigurtà u 

ġustizzja; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-

importanza tal-istrumenti baġitarji tal-UE, 

bħalma huma l-Fond għas-Sigurtà Interna, 

sabiex jiġu indirizzati l-isfidi l-iktar 

kruċjali, inkluż permezz tat-tisħiħ ta' 

miżuri preventivi kif ukoll tal-

kooperazzjoni operattiva transfruntiera; 
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29. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-

programm ITER internazzjonali ta' 

riċerka u inġinerija u jimpenja ruħu li 

jiżgura l-finanzjament xieraq għalih; 

jinsab imħasseb, madankollu dwar il-fatt 

li fir-rigward ta' dan il-programm jistgħu 

jinħolqu aktar dewmien u spejjeż 

addizzjonali kif ukoll dwar ir-

riperkussjonijiet potenzjali relatati għall-

baġit tal-Unjoni; jiddispjaċih, għalhekk, li 

ma kienx f'qagħda li jivvaluta l-livell tal-

approprjazzjonijiet għall-ITER tal-2016 

fir-rigward tal-pjan u l-kalendarju ta' 

pagament aġġornati; jistenna li dan il-

pjan rivedut jiġi inkluż fit-tħejjija tal-

abbozz ta' baġit għall-2017; jappella biex 

ikun hemm mekkaniżmu ta' 

responsabbiltà xieraq li joffri stampa ċara 

tal-ammont f'riżorsi finanzjarji previsti 

għall-proġett internazzjonali u se jevalwa 

l-effiċjenza tal-użu tagħhom; 

29. Fid-dawl tal-fatt li wara snin ta' 

riċerka dwar il-fużjoni jeħtieġ li tintuża 

aktar enerġija minn dik iġġenerata, u li 

ntefqu u se jintefqu biljuni ta' euro, 

jappella għal strateġija ta' ħruġ mill-

programm ITER ta' riċerka u inġinerija, li 

tippermetti li jiġu allokati riżorsi 

sostanzjali sabiex jiġi aċċellerat l-iżvilupp 
ta' riċerka dwar l-effiċjenza tal-enerġija u 

tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli; 
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29. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-programm 

ITER internazzjonali ta' riċerka u 

inġinerija u jimpenja ruħu li jiżgura l-

finanzjament xieraq għalih; jinsab 

imħasseb, madankollu dwar il-fatt li fir-

rigward ta' dan il-programm jistgħu 

jinħolqu aktar dewmien u spejjeż 

addizzjonali kif ukoll dwar ir-

riperkussjonijiet potenzjali relatati għall-

baġit tal-Unjoni; jiddispjaċih, għalhekk, li 

ma kienx f'qagħda li jivvaluta l-livell tal-

approprjazzjonijiet għall-ITER tal-2016 

fir-rigward tal-pjan u l-kalendarju ta' 

pagament aġġornati; jistenna li dan il-

pjan rivedut jiġi inkluż fit-tħejjija tal-

abbozz ta' baġit għall-2017; jappella biex 

ikun hemm mekkaniżmu ta' responsabbiltà 

xieraq li joffri stampa ċara tal-ammont 

f'riżorsi finanzjarji previsti għall-proġett 

internazzjonali u se jevalwa l-effiċjenza 

tal-użu tagħhom; 

29. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-programm 

internazzjonali ITER ta' riċerka u 

inġinerija u jimpenja ruħu li jiżgura l-

finanzjament xieraq għalih; jinsab 

imħasseb, madankollu dwar il-fatt li fir-

rigward ta' dan il-programm jistgħu 

jinħolqu aktar dewmien u spejjeż 

addizzjonali kif ukoll dwar ir-

riperkussjonijiet potenzjali relatati għall-

baġit tal-Unjoni; jieħu nota tal-fatt li l-

Kummissjoni rrifjutat il-pjan ta' azzjoni 

ITER il-ġdid għaliex la qisitu "matur" u 

lanqas "ċar"; jiddeplora l-fatt li l-pjan ma 

kienx disponibbli għall-pubbliku u lanqas 

għall-Parlament; jappella biex ikun hemm 

mekkaniżmu ta' responsabbiltà xieraq li 

joffri stampa ċara tal-ammont f'riżorsi 

finanzjarji previsti għall-proġett 

internazzjonali u li jevalwa l-effiċjenza tal-

użu tagħhom; jemmen, fid-dawl tan-

nuqqasijiet ċari min-naħa tal-ġestjoni, li 

l-għażla li l-approprjazzjonijiet ITER 

jitqiegħdu fir-riżerva m'għandhiex 

titwarrab la darba ma tistax tiġi żgurata 

ġestjoni tajba; 
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29. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-

programm internazzjonali ITER ta' 

riċerka u inġinerija u jimpenja ruħu li 

jiżgura l-finanzjament xieraq għalih; 

jinsab imħasseb, madankollu dwar il-fatt li 

fir-rigward ta' dan il-programm jistgħu 

jinħolqu aktar dewmien u spejjeż 

addizzjonali kif ukoll dwar ir-

riperkussjonijiet potenzjali relatati għall-

baġit tal-Unjoni; jiddispjaċih, għalhekk, li 

ma kienx f'qagħda li jivvaluta l-livell tal-

approprjazzjonijiet għall-ITER tal-2016 

fir-rigward tal-pjan u l-kalendarju ta' 

pagament aġġornati; jistenna li dan il-

pjan rivedut jiġi inkluż fit-tħejjija tal-

abbozz ta' baġit għall-2017; jappella biex 

ikun hemm mekkaniżmu ta' responsabbiltà 

xieraq li joffri stampa ċara tal-ammont 

f'riżorsi finanzjarji previsti għall-proġett 

internazzjonali u li jevalwa l-effiċjenza tal-

użu tagħhom; 

29. Jinsab imħasseb, dwar il-fatt li fir-

rigward tal-programm ITER jistgħu 

jinħolqu aktar dewmien u spejjeż 

addizzjonali, kif ukoll dwar ir-

riperkussjonijiet potenzjali relatati għall-

baġit tal-Unjoni; jieħu nota tal-fatt li l-

Kummissjoni rrifjutat il-pjan ta' azzjoni 

ITER il-ġdid għaliex la qisitu "matur" u 

lanqas "ċar"; jiddeplora l-fatt li l-pjan ma 

kienx disponibbli għall-pubbliku u lanqas 

għall-Parlament; jappella biex ikun hemm 

mekkaniżmu ta' responsabbiltà xieraq li 

joffri stampa ċara tal-ammont f'riżorsi 

finanzjarji previsti għall-proġett 

internazzjonali u li jevalwa l-effiċjenza tal-

użu tagħhom; jemmen, fid-dawl tan-

nuqqasijiet ċari min-naħa tal-ġestjoni, li 

l-approprjazzjonijiet ITER għandhom 

jitqiegħdu fir-riżerva la darba ma tistax 

tiġi żgurata ġestjoni tajba; 

Or. en 

 

 


