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8.11.2018 A8-0358/23 

Emenda  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 9a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra l-impenn 

kollettiv tal-UE li tilħaq il-mira tal-infiq 

ta' 0,7 % tal-introjtu nazzjonali gross 

(ING) dwar l-għajnuna uffiċjali għall-

iżvilupp (ODA) fi ħdan il-qafas ta' żmien 

tal-aġenda ta' wara l-2015, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Emenda  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ga (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ga. billi l-integrazzjoni tal-perspettiva 

tas-sessi "fl-azzjonijiet kollha tagħha", 

inkluż fl-ibbaġitjar, tibqa' obbligu legali 

tal-Unjoni li joħroġ direttament mill-

Artikolu 8 tat-TFUE;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Emenda  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jistqarr, barra minn hekk, l-

oppożizzjoni tiegħu għal kwalunkwe 

tnaqqis fil-livell tal-politiki konsolidati tal-

UE, bħall-politika ta' koeżjoni tal-UE u l-

politika agrikola komuni (PAK); jopponi 

b'mod partikolari kwalunkwe tnaqqis 

radikali li se jħalli impatt negattiv fuq in-

natura u l-objettivi stess ta' dawn il-politiki, 

bħat-tnaqqis propost għall-Fond ta' 

Koeżjoni jew għall-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali; jopponi, 

f'dan il-kuntest, il-proposta li jitnaqqas il-

Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) 

minkejja l-kamp ta' applikazzjoni mwessa' 

tiegħu, u l-integrazzjoni tal-erba' 

programmi soċjali fis-seħħ, partikolarment 

l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; 

  

4. Jistqarr, barra minn hekk, l-

oppożizzjoni tiegħu għal kwalunkwe 

tnaqqis fil-livell tal-politiki konsolidati tal-

UE, bħall-politika ta' koeżjoni tal-UE u l-

politika agrikola komuni (PAK), filwaqt li 

jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti għal riforma 

biex jitjieb il-kontribut għall-objettivi 

soċjali u ta' sostenibbiltà tal-Unjoni; 

jopponi b'mod partikolari kwalunkwe 

tnaqqis radikali li se jħalli impatt negattiv 

fuq in-natura u l-objettivi stess ta' dawn il-

politiki, bħat-tnaqqis propost għall-Fond ta' 

Koeżjoni jew għall-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali; jopponi, 

f'dan il-kuntest, il-proposta li jitnaqqas il-

Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) 

minkejja l-kamp ta' applikazzjoni mwessa' 

tiegħu, u l-integrazzjoni tal-erba' 

programmi soċjali fis-seħħ, partikolarment 

l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Emenda  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jissottolinja, barra minn hekk, l-

importanza tal-prinċipji orizzontali li 

għandhom jirfdu l-QFP u l-politiki relatati 

kollha tal-UE; jafferma mill-ġdid, f'dan il-

kuntest, il-pożizzjoni tiegħu li l-UE 

jeħtiġilha tonora l-impenn tagħha biex tkun 

minn ta' quddiem nett fl-implimentazzjoni 

tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u 

jiddeplora n-nuqqas ta' impenn ċar u 

viżibbli għal dak il-għan fil-proposti tal-

QFP; jitlob, għalhekk, l-integrazzjoni tal-

Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fil-politiki 

u fl-inizjattivi kollha tal-UE tal-QFP li 

jmiss; jenfasizza barra minn hekk li l-

programmi kollha fl-ambitu tal-QFP li 

jmiss għandhom ikunu konformi mal-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali; jisħaq fuq l-

importanza li jintlaħqu l-objettivi rigward 

il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-

eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni, anki 

fil-konfront tal-persuni LGBTI, u l-ħolqien 

ta' portafoll għall-minoranzi, fosthom ir-

Rom, li dawn l-aspetti kollha huma 

indispensabbli biex jiġu rispettati l-impenji 

li daħlet għalihom l-UE biex toħloq 

Ewropa inklużiva; jissottolinja li, biex 

tirrispetta l-obbligi tagħha fl-ambitu tal-

Ftehim ta' Pariġi, il-kontribut tal-UE biex 

tilħaq l-objettivi tal-klima għandu jilħaq 

tal-anqas il-25 % tan-nefqa fil-perjodu tal-

QFP 2021-2027, u jiżdied mill-aktar fis 

5. Jissottolinja, barra minn hekk, l-

importanza tal-prinċipji orizzontali li 

għandhom jirfdu l-QFP u l-politiki relatati 

kollha tal-UE; jafferma mill-ġdid, f'dan il-

kuntest, il-pożizzjoni tiegħu li l-UE 

jeħtiġilha tonora l-impenn tagħha biex tkun 

minn ta' quddiem nett fl-implimentazzjoni 

tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u 

jiddeplora n-nuqqas ta' impenn ċar u 

viżibbli għal dak il-għan fil-proposti tal-

QFP; jitlob, għalhekk, l-integrazzjoni tal-

Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fil-politiki 

u fl-inizjattivi kollha tal-UE tal-QFP li 

jmiss; jenfasizza barra minn hekk li l-

programmi kollha fl-ambitu tal-QFP li 

jmiss għandhom ikunu konformi mal-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali; jisħaq fuq l-

importanza li jintlaħqu l-objettivi rigward 

il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-

eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni, anki 

fil-konfront tal-persuni LGBTI, u l-ħolqien 

ta' portafoll għall-minoranzi, fosthom ir-

Rom, li dawn l-aspetti kollha huma 

indispensabbli biex jiġu rispettati l-impenji 

li daħlet għalihom l-UE biex toħloq 

Ewropa inklużiva; jissottolinja li, biex 

tirrispetta l-obbligi tagħha fl-ambitu tal-

Ftehim ta' Pariġi, il-kontribut tal-UE biex 

tilħaq l-objettivi tal-klima għandu jilħaq 

tal-anqas it-30 % tan-nefqa fil-perjodu tal-

QFP 2021-2027, u jiżdied mill-aktar fis 
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possibbli, u sa mhux aktar tard mill-2027, 

għal 30 %;  

possibbli, u sa mhux aktar tard mill-2027, 

għal 40 %, u jinsisti li l-QFP 2021-2027 

għandu jeskludi kwalunkwe appoġġ dirett 

jew indirett għall-karburanti fossili u għal 

infrastruttura jew teknoloġija relatati 

mal-karburanti fossili, fl-UE jew lil hinn 

minnha; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Emenda  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  5a. Jisħaq, barra minn hekk, li l-UE 

trid tkun konsistenti mal-impenji 

internazzjonali tagħha u għandha tieqaf 

tissussidja l-infiq li huwa ta' ħsara għall-

klima; jappella lill-Kummissjoni biex 

ittemm kull infiq dirett relatat man-

nukleari, fil-karburant fossili u dak 

relatat mad-difiża mill-baġit tal-UE fil-

QFP li jmiss;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Emenda  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  5b. Jiġbed l-attenzjoni għall-impenji 

internazzjonali tal-UE, li s'issa għadhom 

ma ġewx onorati, biex iżżid l-ODA għal 

0,7 % tal-introjtu nazzjonali gross (ING), 

li 20 % minnhom imorru għall-iżvilupp 

tal-bniedem u l-inklużjoni soċjali, u 0,2 % 

tal-ING għall-pajjiżi l-anqas żviluppati 

sal-2030, u li tipprovdi finanzjament ġdid 

u addizzjonali għall-azzjoni klimatika fil-

pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; isostni li dawn 

l-impenji jridu jkunu riflessi b'mod xieraq 

fil-QFP 2021-2027;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Emenda  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jistenna, għalhekk, li l-QFP 

jingħata prijorità assoluta fl-aġenda 

politika tal-Kunsill u jiddispjaċih li sa issa 

ma ġie osservat l-ebda progress sinifikanti; 

jemmen li l-laqgħat regolari bejn il-

presidenzi suċċessivi tal-Kunsill u t-tim 

tan-negozjati tal-Parlament għandhom 

ikunu intensifikati u jwittu t-triq għal 

negozjati uffiċjali; jistenna li jintlaħaq 

ftehim pożittiv qabel l-elezzjonijiet tal-

Parlament Ewropew tal-2019, sabiex jiġi 

evitat li t-tnedija tal-programmi l-ġodda 

tiġi ostakolata minħabba l-adozzjoni 

tardiva tal-qafas finanzjarju, kif ġara fil-

passat; jissottolinja li dan il-kalendarju se 

jippermetti lill-Parlament Ewropew, li 

jkun għadu kif ġie elett, jaġġusta l-QFP 

tal-2021-2027 matul ir-reviżjoni 

obbligatorja ta' nofs it-terminu;  

10. Jistenna, għalhekk, li l-QFP 

jingħata prijorità assoluta fl-aġenda 

politika tal-Kunsill u jiddispjaċih li sa issa 

ma ġie osservat l-ebda progress sinifikanti; 

jemmen li l-laqgħat regolari bejn il-

presidenzi suċċessivi tal-Kunsill u t-tim 

tan-negozjati tal-Parlament għandhom 

ikunu intensifikati u jwittu t-triq għal 

negozjati uffiċjali; jesprimi r-rieda tiegħu 

li jidħol f'negozjati sħaħ mal-Kunsill mill-

aktar fis possibbli sabiex jevita ostakli 

serji għat-tnedija tal-programmi l-ġodda 
sabiex jiġi evitat li t-tnedija tal-programmi 

l-ġodda tiġi ostakolata; iqis, madankollu, li 

għal raġunijiet demokratiċi r-Regolament 

QFP għandu jiġi adottat preferibbilment 

wara l-elezzjonijiet Ewropej; huwa 

konvint, barra minn hekk, li l-programmi 

l-ġodda tal-UE għall-perjodu 2021-2027 

għandhom jiġu adottati formalment mill-

parlament li jkun għadu kif ġie elett; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Emenda  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Għandu l-ħsieb li jiżgura livell ta' 

finanzjament suffiċjenti abbażi tal-proposta 

tal-Kummissjoni għall-"Migrazzjoni u 

Ġestjoni tal-Fruntieri" (intestatura 4) u s-

"Sigurtà u Difiża" li tinkludi r-Rispons 

għall-Kriżijiet (intestatura 5); jafferma 

mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu li ilu jħaddan 

skont liema l-prijoritajiet politiċi 

addizzjonali għandhom jingħaqdu flimkien 

ma' mezzi finanzjarji addizzjonali, sabiex 

ma ssirx ħsara għall-politiki u għall-

programmi eżistenti u għall-finanzjament 

tagħhom skont il-QFP il-ġdid;  

18. Għandu l-ħsieb li jiżgura livell ta' 

finanzjament suffiċjenti abbażi tal-proposta 

tal-Kummissjoni għall-"Migrazzjoni u 

Ġestjoni tal-Fruntieri" (intestatura 4); 

jafferma mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu li 

ilu jħaddan skont liema l-prijoritajiet 

politiċi addizzjonali għandhom jingħaqdu 

flimkien ma' mezzi finanzjarji addizzjonali, 

sabiex ma ssirx ħsara għall-politiki u għall-

programmi eżistenti u għall-finanzjament 

tagħhom skont il-QFP il-ġdid; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Emenda  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  18a. Jappoġġja bis-sħiħ miżuri bħall-

akkomunament u kondiviżjoni, u 

mekkaniżmi regolatorji li jgħinu biex 

jingħelbu l-ħafna problemi strutturali fis-

settur tad-difiża li jxekklu l-kooperazzjoni 

bejn l-Istati Membri u jipprevjenu t-tisħiħ 

tal-kapaċitajiet militari għal 

operazzjonijiet tal-politika ta' sigurtà u ta' 

difiża komuni (PSDK); jemmen li minflok 

jintużaw il-fondi baġitarji tal-UE għad-

difiża, il-Kummissjoni għandha tiffoka 

fuq l-għajnuna lill-Istati Membri biex 

iżidu b'mod sinifikanti l-effiċjenza tas-

settur, li diġà jikkonsma madwar 

EUR 200 biljun;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Emenda  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  18b. Jiddeplora bil-qawwa t-tnaqqis 

sinifikanti fil-fondi allokati għall-

prevenzjoni tal-kunflitti ċivili u l-bini tal-

paċi fil-QFP li jmiss meta mqabbla ma' 

dawk allokati għall-perjodu finanzjarju 

kurrenti; iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni jirrevedu din il-pożizzjoni u 

jittriplikaw l-investiment fil-prevenzjoni 

ta' kunflitti ċivili;  

Or. en 

 

 


