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8.3.2018 A8-0048/40 

Emenda  40 

Gérard Deprez 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Da (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Da. billi kwalunkwe żieda tal-baġit tal-

Unjoni ma għandhiex iżżid il-piż globali 

tan-nefqa pubblika fl-UE u, għaldaqstant, 

għandha tirriżulta prinċipalment mit-

trasferiment lejn l-UE ta' kompetenzi u 

azzjonijiet, li s'issa twettqu mill-Istati 

Membri, permezz tat-tqegħid għad-

dispożizzjoni tal-approprjazzjonijiet 

korrispondenti; billi dan għandu jirriżulta 

f'aktar effiċjenza u valur miżjud 

Ewropew;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Emenda  41 

Gérard Deprez 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  7a. Iqis li l-livell ta' finanzjament fil-

perjodu ta' programmazzjoni li jmiss 

iddestinat għall-politiki eżistenti tal-UE u 

għall-programmi ta' nfiq suċċessuri 

għandu jkun stabbilit abbażi ta' 

valutazzjoni kritika fil-fond min-naħa tal-

Kummissjoni tal-prestazzjoni u tal-

effikaċja tal-programmi u tal-istrumenti 

finanzjarji attwali kif ukoll evalwazzjoni 

tal-valur miżjud li dawn jagħtu, bħala 

parti minn rieżami komprensiv tal-infiq 

pubbliku, kif diversi drabi pproponiet il-

Qorti tal-Awdituri;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Emenda  42 

Gérard Deprez 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jappella, għaldaqstant, għal appoġġ 

kontinwu tal-politiki eżistenti, 

partikolarment il-politiki tal-UE li ilhom 

stabbiliti u li huma minquxa fit-Trattati, 

pereżempju l-politika agrikola komuni, il-

politika komuni tas-sajd, u l-politika ta' 

koeżjoni, peress li dawn iwasslu għal 

benefiċċji tanġibbli tal-proġett Ewropew 

liċ-ċittadini tal-UE; jirrifjuta kull tentattiv 

maħsub biex jerġa' jinnazzjonalizza dawn 

il-politiki, peress li dan la jnaqqas il-piż 

finanzjarju fuq il-kontribwenti u l-

konsumaturi u lanqas ma jikseb riżultati 

aħjar, iżda jxekkel it-tkabbir, is-solidarjetà 

u l-funzjonament tas-suq uniku u fl-istess 

ħin japprofondixxi l-inugwaljanzi u 

jkabbar id-disparitajiet bejn it-territorji u s-

setturi ekonomiċi; biħsiebu jiggarantixxi l-

istess livell ta' finanzjament għall-UE-27 

għal dawn il-politiki fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss filwaqt li jkompli 

jtejjeb l-effikaċja tagħhom u jissemplifika 

l-proċeduri assoċjati magħhom;  

8. Jappella, għaldaqstant, għal appoġġ 

kontinwu tal-politiki eżistenti, 

partikolarment il-politiki tal-UE li ilhom 

stabbiliti u li huma minquxa fit-Trattati, 

pereżempju l-politika agrikola komuni, il-

politika komuni tas-sajd, u l-politika ta' 

koeżjoni, peress li dawn iwasslu għal 

benefiċċji tanġibbli tal-proġett Ewropew 

liċ-ċittadini tal-UE; jirrifjuta kull tentattiv 

maħsub biex jerġa' jinnazzjonalizza dawn 

il-politiki, peress li dan la jnaqqas il-piż 

finanzjarju fuq il-kontribwenti u l-

konsumaturi u lanqas ma jikseb riżultati 

aħjar, iżda jxekkel it-tkabbir, is-solidarjetà 

u l-funzjonament tas-suq uniku u fl-istess 

ħin japprofondixxi l-inugwaljanzi u 

jkabbar id-disparitajiet bejn it-territorji u s-

setturi ekonomiċi; biħsiebu jiggarantixxi 

livell adegwat ta' finanzjament għall-UE-

27 għal dawn il-politiki fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss filwaqt li jkompli 

jtejjeb l-effikaċja tagħhom u jissemplifika 

l-proċeduri assoċjati magħhom; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Emenda  43 

Gérard Deprez 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

The next MFF: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  19a. Jistieden lill-Unjoni żżid il-

flessibbiltà baġitarja tagħha bil-għan li 

ttejjeb ir-risposta tagħha għall-kriżijiet 

mhux mistennija u għall-fenomeni mhux 

previsti, u josserva, għaldaqstant, li 

għandha tkun deċiża u sottoposta għal 

votazzjoni fuq bażi annwali n-nefqa l-

oħra, apparti dik għall-politiki u għall-

programmi li jirrikjedu prevedibbiltà u 

qafas finanzjarju pluriennali, bħall-

politika agrikola komuni, il-politika 

komuni tas-sajd u l-politika ta' koeżjoni, 

kif ukoll għall-programmi ta' riċerka u 

innovazzjoni, ta' infrastruttura fit-

trasport, tas-setturi diġitali u enerġetiċi, 

tad-difiża, tat-taħriġ, tal-impjiegi u l-

mobilità taż-żgħażagħ u l-apprendistati, 

kif ukoll tal-kompetittività tal-impriżi, tal-

impriżi żgħar u ta' daqs medju;  

Or. en 
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Emenda  44 

Gérard Deprez 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jissottolinja l-ħtieġa li t-tul ta' 

żmien tal-QFP jgħaddi progressivament 

għal perjodu ta' 5+5, b'reviżjoni ta' nofs it-

terminu obbligatorja; jistieden lill-

Kummissjoni tfassal proposta ċara li 

tiddefinixxi l-metodi għall-

implimentazzjoni fil-prattika ta' qafas 

finanzjarju 5+5; huwa konvint li perjodu 

uniku ta' ħames snin ma jistax jiġi 

kkunsidrat għat-tul ta' żmien tal-QFP, 

minħabba x-xkiel serju li jkun jimponi 

fuq ir-rekwiżiti ta' programmazzjoni u ta' 

implimentazzjoni ta' diversi politiki tal-

UE; 

22. Jissottolinja l-ħtieġa li t-tul ta' 

żmien tal-QFP jgħaddi progressivament 

għal perjodu ta' 5+5, b'reviżjoni ta' nofs it-

terminu obbligatorja; jistieden lill-

Kummissjoni tfassal proposta ċara li 

tiddefinixxi l-metodi għall-

implimentazzjoni fil-prattika ta' qafas 

finanzjarju 5+5;  

Or. en 
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Emenda  45 

Gérard Deprez 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 72 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

72. Jemmen, għaldaqstant, li l-

preżentazzjoni attwali tal-intestaturi 

tirrikjedi ċertu titjib, iżda huwa kontra 

kwalunkwe bidla radikali inġustifikata; 

jipproponi, konsegwentement, l-istruttura 

segwenti għall-QFP ta' wara l-2020;  

imħassar 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Emenda  46 

Gérard Deprez 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 86 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

86. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika sostenibbli u bi 

prezzijiet raġonevoli fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, appoġġ kontinwu għall-

investimenti li jiżguraw diversifikazzjoni 

tas-sorsi u tar-rotot tal-enerġija, iż-żieda 

tas-sigurtà enerġetika u l-indipendenza 

enerġetika, u t-titjib tal-effiċjenza 

enerġetika u l-użu ta' enerġija 

rinnovabbli, anki permezz tal-Enerġija 

tas-CEF; jisħaq, partikolarment, fuq l-

importanza li jingħata appoġġ 

komprensiv, speċjalment lir-reġjuni 

b'livell għoli ta' emissjonijiet ta' karbonju, 

għat-tranżizzjoni enerġetika, għat-

tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx 

ta' emissjonijiet ta' karbonju, għall-

modernizzazzjoni tal-ġenerazzjoni ta' 

enerġija, għat-titjib ta' 

interkonnessjonijiet transfruntieri u 

għall-użu tal-grilji intelliġenti, għat-

teknoloġiji għall-ġbir, użu u ħżin tal-

karbonju u għall-modernizzazzjoni tat-

tisħin distrettwali; iqis li t-trasformazzjoni 

tas-settur tal-enerġija fid-dawl tal-objettivi 

dwar il-klima għandha tiġi appoġġjata kif 

xieraq, speċjalment f'reġjuni u pajjiżi 

dipendenti fuq il-faħam, sabiex 

jikkontribwixxu b'mod effikaċi għal 

tranżizzjoni strateġika lejn ekonomija 

b'livell baxx ta' emissjonijiet; jappella 

86. Iqis bħala essenzjali l-garanzija ta' 

provvista enerġetika nadifa, stabbli u 

kompetittiva fl-Ewropa; jitlob, għalhekk, 

appoġġ kontinwu għall-investimenti 

sostenibbli li jistimulaw sorsi enerġetiċi 

rinnovabbli, isaħħu l-effiċjenza enerġetika 

bħala l-ewwel fjuwil, iżidu s-sigurtà 

enerġetika u l-indipendenza enerġetika 

mill-importazzjoni ta' sorsi enerġetiċi, u 

jsostnu teknoloġiji enerġetiċi u industrijali 

ġodda u innovattivi li huma konformi 

mal-impenji fit-tul tal-UE fil-qasam tal-

klima;  
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għall-istabbiliment ta' fond komprensiv 

sabiex tiġi appoġġjata tranżizzjoni ġusta, 

partikolarment permezz tal-iżvilupp u t-

tqassim ta' sorsi rinnovabbli, soluzzjonijiet 

ta' enerġija effiċjenti, ħżin tal-enerġija, 

soluzzjonijiet elettromobbli u 

infrastruttura, modernizzazzjojni tal-

ħolqien tal-enerġija u l-grilji, teknoloġiji 

avvanzati għall-ħolqien tal-enerġija, 

inkluż il-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-

karbonju (CCS), il-ġbir, l-użu u l-ħżin tal-

karbonju (CCU) u l-gassifikazzjoni tal-

faħam, l-immodernizzar tat-tisħin 

distrettwali, inkluża l-koġenerazzjoni 

b'effiċjenza għolja, l-adattament bikri 

għal standards ambjentali futuri u r-

ristrutturar tal-industriji intensivi fl-użu 

tal-enerġija, kif ukoll jiġu indirizzati l-

impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 
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Gérard Deprez 
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Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 90 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

90. Iqis ta' importanza assoluta ż-

żamma tal-finanzjament tal-politika ta' 

koeżjoni ta' wara l-2020 għall-UE-27 

almenu għal-livell tal-baġit 2014-2020 bi 

prezzijiet kostanti; jenfasizza li l-PDG 

għandu jibqa' wieħed mill-parametri għall-

allokazzjoni tal-fondi tal-politika ta' 

koeżjoni, iżda jemmen li dan għandu jkun 

komplementat minn ġabra addizzjonali ta' 

indikaturi soċjali, ambjentali u demografiċi 

biex tingħata stampa aktar preċiża tat-tipi l-

ġodda ta' inugwaljanzi bejn u fi ħdan ir-

reġjuni tal-UE fl-Istati Membri kollha; 

jappoġġja, barra minn dan, it-tkomplija, fl-

ambitu tal-perjodu ta' programmazzjoni l-

ġdid, tal-elementi li ġabu lill-politika ta' 

koeżjoni aktar moderna u aktar orjentata 

lejn ir-riżultati fl-ambitu tal-QFP attwali, 

jiġifieri l-konċentrazzjoni tematika, il-

kondizzjonalitajiet ex ante, il-qafas tal-

prestazzjoni u r-rabta mal-governanza 

ekonomika;  

90. Iqis li l-politika ta' koeżjoni ta' wara 

l-2020 tal-UE-27 għandha tirċievi 

finanzjamenti adegwati abbażi ta' analiżi 

tal-ħtiġijiet u billi titqies l-evalwazzjoni 

tal-implimentazzoni tal-politika; jenfasizza 

li l-PDG għandu jibqa' wieħed mill-

parametri għall-allokazzjoni tal-fondi tal-

politika ta' koeżjoni, iżda jemmen li dan 

għandu jkun komplementat minn ġabra 

addizzjonali ta' indikaturi soċjali, 

ambjentali u demografiċi biex tingħata 

stampa aktar preċiża tat-tipi l-ġodda ta' 

inugwaljanzi bejn u fi ħdan ir-reġjuni tal-

UE fl-Istati Membri kollha; jappoġġja, 

barra minn dan, it-tkomplija, fl-ambitu tal-

perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid, tal-

elementi li ġabu lill-politika ta' koeżjoni 

aktar moderna u aktar orjentata lejn ir-

riżultati fl-ambitu tal-QFP attwali, jiġifieri 

l-konċentrazzjoni tematika, il-

kondizzjonalitajiet ex ante, il-qafas tal-

prestazzjoni u r-rabta mal-governanza 

ekonomika; 

Or. en 
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Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 94 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

94. Jenfasizza b'mod partikolari l-

ħtieġa kontinwa tal-ġlieda kontra l-qgħad u 

l-esklużjoni fost iż-żgħażagħ, b'mod 

partikolari fost iż-żgħażagħ barra mill-

edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), 

bħala parti minn approċċ komprensiv 

għall-politiki taż-żgħażagħ fil-livell tal-UE; 

jappella, għalhekk, biex il-pakkett tal-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ 

jiġi rduppjat għall-implimentazzjoni sħiħa 

tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE, 

filwaqt li tiġi żgurata l-allokazzjoni rapida 

u simplifikata ta' fondi u finanzjament 

permanenti u stabbli fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; jissottolinja l-

ħtieġa għal regolament imtejjeb sabiex tiġi 

ssalvagwardjata l-parteċipazzjoni 

nondiskriminatorja fil-programm għaż-

żgħażagħ li jiġu minn sfond 

soċjoekonomiku żvantaġġat; iqis li l-

investiment maħsub biex jagħti spinta lill-

edukazzjoni u t-taħriġ, speċjalment l-

iżvilupp tal-litteriżmu diġitali, jibqa' fost il-

prijoritajiet assoluti tal-UE; jinsisti li dan 

il-programm ma jridx jissostitwixxi l-infiq 

preċedentement iffinanzjat mill-baġits 

nazzjonali;  

94. Jenfasizza b'mod partikolari l-

ħtieġa kontinwa tal-ġlieda kontra l-qgħad u 

l-esklużjoni fost iż-żgħażagħ, b'mod 

partikolari fost iż-żgħażagħ barra mill-

edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), 

bħala parti minn approċċ komprensiv 

għall-politiki taż-żgħażagħ fil-livell tal-UE; 

jappella, għalhekk, biex jissaħħu 

sostanzjalment l-inizjattivi maħsuba biex 

jagħtu spinta lill-impjiegi għaż-żgħażagħ, 

kif ukoll għall-implimentazzjoni sħiħa tal-

Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE, filwaqt li 

tiġi żgurata l-allokazzjoni rapida u 

semplifikata ta' fondi u finanzjament 

permanenti u stabbli fil-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss; jissottolinja l-

ħtieġa għal regolament imtejjeb sabiex tiġi 

ssalvagwardjata l-parteċipazzjoni 

nondiskriminatorja fil-programm għaż-

żgħażagħ li jiġu minn sfond 

soċjoekonomiku żvantaġġat; iqis li l-

investiment maħsub biex jagħti spinta lill-

edukazzjoni u t-taħriġ, speċjalment l-

iżvilupp tal-litteriżmu diġitali, jibqa' fost il-

prijoritajiet assoluti tal-UE; jinsisti li dan 

il-programm ma jridx jissostitwixxi l-infiq 

preċedentement iffinanzjat mill-baġits 

nazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 98 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

98. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tagħti segwitu għall-proġett "18th 

Birthday Interrail Pass for Europe" 

("Biljett Interrail għall-Ewropa f'Għeluq 

it-18-il sena") u timplimenta programm 

dedikat fil-QFP li jmiss b'biżżejjed 

approprjazzjonijiet annwali biex jiġu 

koperti l-applikazzjonijiet kollha għal 

biljett ferrovjarju b'xejn li jaslu mingħand 

żgħażagħ Ewropej li jagħlqu t-18-il sena 

f'sena speċifika; jissottolinja li proġett bħal 

dan isir komponent ewlieni fiż-żieda tal-

kuxjenza u tal-identità Ewropej, 

speċjalment fid-dawl ta' theddidiet bħall-

popoliżmu u t-tixrid ta' informazzjoni 

qarrieqa; itenni li biex jintlaħaq l-objettiv 

ta' programm bħal dan, hija mistennija 

proposta b'bażi ġuridika xierqa mingħand 

il-Kummissjoni;  

98. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tagħti segwitu għall-proġett "Interrail Pass 

for Europe" ("Biljett Interrail għall-

Ewropa") u timplimenta programm 

dedikat fil-QFP li jmiss b'biżżejjed 

approprjazzjonijiet annwali biex jiġu 

koperti l-applikazzjonijiet kollha għal 

biljett ferrovjarju b'xejn li jaslu mingħand 

żgħażagħ Ewropej minn faxxa ta' età 

wiesgħa, li tkun inklużiva f'termini soċjali 

u ġeografiċi, dejjem fil-qafas ta' objettivi 

edukattivi, abbażi ta' trasport multimodali 

u dekarbonizzat, u b'rikjesta ta' 

kontribuzzjoni finanzjarja mill-

benefiċjarji bħala prova ta' impenn fil-

proġett; jissottolinja li proġett bħal dan isir 

komponent ewlieni fiż-żieda tal-kuxjenza u 

tal-identità Ewropej, speċjalment fid-dawl 

ta' theddidiet bħall-popoliżmu u t-tixrid ta' 

informazzjoni qarrieqa; itenni li biex 

jintlaħaq l-objettiv ta' programm bħal dan, 

hija mistennija proposta b'bażi ġuridika 

xierqa mingħand il-Kummissjoni u 

jenfasizza li dan il-programm ma 

għandux jippreġudika l-baġit ta' 

kwalunkwe programm eżistenti ieħor ta' 

suċċess tal-UE; 

Or. en 
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