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8.3.2018 A8-0048/118 

Emenda  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Paloma López 

Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 89b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  89b. Iqis ta' importanza kruċjali li l-

politika ta' koeżjoni għandha tkompli 

tkopri r-reġjuni tal-UE kollha u tibqa' l-

istrument ewlieni ta' solidarjetà, żvilupp u 

investiment tal-Unjoni, abbażi ta' 

perpettivi u strateġija fit-tul, u b'baġit li 

jaqbel mal-isfidi; jitlob, għaldaqstant, li l-

limitu massimu attwali ta' 1 % għan-

nefqa tal-UE jiżdied għal mill-inqas 1,3 % 

tal-ING tal-Unjoni, sabiex ikunu jistgħu 

jkomplu jiġu appoġġjati l-oqsma ta' 

politika eżistenti filwaqt li jiġi evitat il-

finanzjament ta' sfidi ġodda askapitu ta' 

tali politiki, u filwaqt li s-sehem tal-

politika ta' koeżjoni jinżamm fil-livell 

attwali, jiġifieri aktar minn terz tal-QFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Emenda  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 89c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  89c. Jisħaq li filwaqt li r-riżorsi tal-

politika ta' koeżjoni jibbenefikaw 

primarjament lir-reġjuni l-anqas 

żviluppati, l-ifqar żoni, urbani u rurali, fi 

ħdan ir-reġjuni sinjuri wkoll għandhom 

ikunu oqsma ta' investiment ta' prijorità 

għall-politika ta' koeżjoni; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Emenda  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 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 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; jinsab estremament 

imħasseb dwar id-dikjarazzjonijiet reċenti 

tal-Kummissjoni rigward tnaqqis 

baġitarju possibbli fil-baġit tal-politika ta' 

koeżjoni li jaf isir fil-QFP li jmiss u li 

jwassal biex jiġu esklużi ċerti reġjuni jew 

saħansitra l-maġġoranza tar-reġjuni mill-

kamp ta' applikazzjoni tal-politika ta' 

koeżjoni; jixtieq baġit li jaqbel mal-isfidi li 

qed jaffaċċjaw ir-reġjuni u jitlob li l-

politika ta' koeżjoni ma ssirx element 

varjabbli ta' aġġustament; jinnota li l-

kopertura tar-reġjuni kollha tal-UE mill-

politika ta' koeżjoni hija element mhux 

negozjabbli għall-Parlament Ewropew; 
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; huwa konvint 

li sfida prinċipali għall-politika ta' 
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koeżjoni futura se tkun il-provvediment 

ta' appoġġ suffiċjenti lir-reġjuni b'introjtu 

medju biex iżommu l-mogħdijiet ta' 

żvilupp pożittiv tagħhom, u li l-politika ta' 

koeżjoni trid tnaqqas id-differenzi bejn u 

ġewwa r-reġjuni u tipprevjeni wkoll li r-

reġjuni vulnerabbli jaqgħu lura billi 

tikkunsidra l-espansjoni tal-kamp ta' 

applikazzjoni u s-sehem ta' fondi 

disponibbli għall-kategorija tar-reġjuni ta' 

tranżizzjoni; 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 u l-qafas tal-

prestazzjoni; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Emenda  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 90a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  90a. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-

politika ta' koeżjoni ma trid tkun soġġetta 

għall-ebda kondizzjonalità fil-livell 

Ewropew li ma tistax tiġi influwenzati 

mill-awtoritajiet lokali u reġjonali u minn 

benefiċjarji oħrajn; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Emenda  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 90b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  90b. Iqis li fil-QFP li jmiss għandhom 

jiġu pprovduti mezzi adegwati kemm biex 

tinkiseb koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali fir-Reġjuni Ultraperiferiċi tal-

Unjoni, kif ukoll għal miżuri speċifiċi 

f'dawn ir-reġjuni previsti fl-Artikolu 349 

tat-TFUE, bi qbil mal-objettivi u l-

prinċipji stipulati fil-komunikazzjoni tal-

Kummissjoni Ewropea dwar sħubija 

strateġika aktar b'saħħitha u mġedda 

mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Emenda  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 91 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

91. Jinsab impenjat b'konvinzjoni favur 

l-impenji, li jirriżultaw mill-Artikolu 9 tat-

TFUE għall-kisba ta' Ewropa soċjali u 

għall-implimentazzjoni tal-Pilastru 

Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, abbażi tat-

tkabbir sostenibbli ta' ekonomija tas-suq 

soċjali ferm kompetittiva, bil-għan li 

jinkiseb livell massimu ta' impjiegi u 

progress soċjali u jiġu promossi l-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, is-

solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-

protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal kif 

stabbiliti fit-Trattat; jenfasizza li tali 

implimentazzjoni tirrikjedi li l-politiki 

soċjali jkunu ffinanzjati kif xieraq u 

jissottolinja l-bżonn konsegwenti li 

jissaħħew mill-ġdid l-istrumenti finanzjarji 

eżistenti li jikkontribwixxu għal dawn l-

għanijiet, partikolarment il-FSE, l-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, il-

Fond għal Għajnuna Ewropea għall-

Persuni l-Aktar fil-Bżonn, il-FEG u l-EaSI; 

jinsisti li dawn se jitħarsu fil-QFP li jmiss u 

li dawn għandhom jibqgħu jiġu 

implimentati b'mod predominanti permezz 

tal-għotjiet; 

91. Jinsab impenjat b'konvinzjoni favur 

l-orjentazzjoni mill-ġdid tal-bini tal-

Ewropa għall-implimentazzjoni ta' 

Ewropa soċjali u tal-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali, bil-għan li jinkiseb livell 

massimu ta' impjiegi u progress soċjali u 

jiġu promossi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-

irġiel, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet 

u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal kif 

stabbiliti fit-TFUE; jenfasizza li tali 

implimentazzjoni tirrikjedi li l-politiki 

soċjali jkunu ffinanzjati kif xieraq u 

jissottolinja l-bżonn konsegwenti li 

jissaħħew mill-ġdid l-istrumenti finanzjarji 

eżistenti li jikkontribwixxu għal dawn l-

għanijiet, partikolarment il-FSE, l-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, il-

Fond għal Għajnuna Ewropea għall-

Persuni l-Aktar fil-Bżonn, il-FEG u l-EaSI; 

jinsisti li dawn mhux biss jitħarsu fil-QFP 

li jmiss iżda jissaħħew finanzjarjament 

ukoll sabiex ikunu adegwati għall-

objettivi tagħhom, u li dawn jibqgħu jiġu 

implimentati b'mod predominanti permezz 

tal-għotjiet; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Emenda  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 93 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

93. Jenfasizza li l-FSE b'mod 

partikolari jenħtieġ li jespandi l-appoġġ 

tiegħu għall-iżvilupp tad-djalogu soċjali, 

jiġifieri billi jtejjeb il-bini ta' kapaċità ta' 

sħab soċjali inkluż fil-livelli settorjali u 

intersettorjali Ewropej u li dan l-impenn 

jenħtieġ li jsir obbligatorju għall-Istati 

Membri fir-reġjuni kollha tal-UE; 

93. Jenfasizza li l-FSE b'mod 

partikolari għandu jespandi l-appoġġ 

tiegħu għall-iżvilupp tad-djalogu soċjali, 

jiġifieri billi jtejjeb il-bini ta' kapaċità ta' 

sħab soċjali inkluż fil-livelli settorjali u 

intersettorjali Ewropej u li dan l-impenn 

għandu jsir obbligatorju għall-Istati 

Membri fir-reġjuni kollha tal-UE; jinsisti li 

l-FSE għandu jappoġġja t-tranżizzjoni 

lejn ekonomija ċirkolari billi joffri u 

jsaħħaħ l-appoġġ għat-taħriġ tal-

ħaddiema; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Emenda  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 99a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  99a. Ifakkar li l-ftehimiet ta' kummerċ 

ħieles mhux biss inaqqsu l-impjiegi, 

speċjalment fil-qasam tal-agrikoltura, 

iżda ħafna drabi jikkompromettu wkoll il-

koeżjoni ekonomika u soċjali u jżidu l-

iskumdità fost il-ħaddiema u n-nuqqas ta' 

sodisfazzjon fl-opinjoni pubblika b'mod 

ġenerali; jemmen li strateġija koerenti ta' 

protezzjoniżmu solidali tnaqqas ir-riskju 

tal-esternalizzazzjoni tan-negozju u 

tiffaċilita l-kundizzjonijiet għar-

rilokazzjoni tal-produzzjoni industrijali 

ġewwa l-UE; jenfasizza l-importanza ta' 

politika industrijali ġenwina madwar l-

Unjoni kollha li ġġib magħha tkabbir 

sostenibbli u inklużiv; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Emenda  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 99b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  99b. Iqis li, fid-dawl tal-emerġenza 

umanitarja li rriżultat mill-kriżi tal-

akkoljenza tal-migranti, l-aġenziji 

repressivi tal-Unjoni għandhom jiġġu 

kkomplementati b'aġenzija tal-UE 

b'mandat iffukat fuq il-protezzjoni tal-

individwi, l-għajnuna umanitarja u l-

operazzjonijiet ta' salvataġġ, li 

tiggarantixxi d-drittijiet fundamentali ta' 

kulħadd, kemm għal dawk li huma 

ċittadini tal-Unjoni kif ukoll għal dawk li 

mhumiex; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Emenda  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 101 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

101. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) modernizzata hija 

fundamentali għas-sigurtà tal-ikel u għall-

awtonomija, għall-konservazzjoni tal-

popolazzjonijiet rurali u tal-impjiegi, għall-

iżvilupp sostenibbli, għas-sostenibbiltà 

ambjentali, agrikola u tal-forestrija, u 

għall-għoti ta' prodotti tal-ikel ta' kwalità 

għolja u nutrittivi bi prezzijiet raġonevoli 

liċ-ċittadini Ewropej; jindika li r-rekwiżiti 

alimentari u sanitarji żdiedu, kif ukoll il-

bżonn li tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni tal-

bdiewa lejn prattiki agrikoli li jirrispettaw 

aktar l-ambjent u li jindirizzaw it-tibdil fil-

klima; jenfasizza l-ħtieġa ta' appoġġ lis-

sigurtà tad-dħul tal-bdiewa u tissaħħaħ ir-

rabta bejn il-PAK u t-twassil tal-beni 

pubbliċi; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; 

101. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) modernizzata hija 

fundamentali għas-sigurtà tal-ikel u għall-

awtonomija, għall-konservazzjoni tal-

popolazzjonijiet rurali u tal-impjiegi, għall-

iżvilupp sostenibbli, għas-sostenibbiltà 

ambjentali, agrikola u tal-forestrija, u 

għall-għoti ta' prodotti tal-ikel ta' kwalità 

għolja u nutrittivi bi prezzijiet raġonevoli 

liċ-ċittadini Ewropej; jindika li r-rekwiżiti 

alimentari u sanitarji żdiedu, kif ukoll il-

bżonn li tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni tal-

bdiewa lejn prattiki agrikoli li jirrispettaw 

aktar l-ambjent u li jindirizzaw it-tibdil fil-

klima; jenfasizza l-ħtieġa ta' appoġġ lis-

sigurtà tad-dħul tal-bdiewa u t-tisħiħ tar-

rabta bejn il-PAK u t-twassil tal-beni 

pubbliċi; jissottolinja li l-PAK hija waħda 

mill-aktar politiki integrati u hija 

ffinanzjata prinċipalment fil-livell tal-UE, 

u għaldaqstant, tieħu post l-infiq 

nazzjonali; jirrifjuta kwalunkwe tentattiv 

ta' nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-

ispejjeż tal-PAK u jenfasizza l-ħtieġa ta' 

mekkaniżmi ta' regolazzjoni pubblika tal-

produzzjoni u tas-swieq, sabiex jiġu 

żgurati prezzijiet tal-produtturi ġusti u 

dħul ġust u stabbli għall-bdiewa; 

Or. en 
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