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Emenda 1
Erik Marquardt
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iħeġġeġ lill-Kunsill jiffinalizza l-
mandati għal negozjati tiegħu dwar il-qafas 
finanzjarju pluriennali (QFP) il-ġdid u l-
Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali (NDICI);

1. Iħeġġeġ lill-Kunsill jiffinalizza l-
mandati għal negozjati tiegħu dwar il-qafas 
finanzjarju pluriennali (QFP) il-ġdid u l-
Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali (NDICI); jitlob li, għall-
QFP li jmiss, ikun hemm żieda fil-miri ta' 
nfiq ta' mill-inqas 50 % għall-klima u tal-
anqas 10 % addizzjonali għall-
bijodiversità;

Or. en

Emenda 2
Dominique Bilde
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iħeġġeġ lill-Kunsill jiffinalizza l-
mandati għal negozjati tiegħu dwar il-qafas 
finanzjarju pluriennali (QFP) il-ġdid u l-
Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali 
(NDICI);

1. Iħeġġeġ lill-Kunsill jiffinalizza l-
mandati għal negozjati tiegħu dwar il-qafas 
finanzjarju pluriennali (QFP) il-ġdid u l-
Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali (NDICI); ifakkar li l-pajjiżi 
l-anqas avvanzati jeħtiġilhom jibqgħu 
prijorità tal-għajnuna Ewropea għall-
iżvilupp;

Or. fr

Emenda 3
Erik Marquardt

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

1a. Ifakkar li l-Artikolu 2-1(c) tal-
Ftehim ta' Pariġi jobbliga lill-Partijiet 
biex "jagħmlu l-flussi finanzjarji 
konsistenti ma' perkors lejn emissjonijiet 
baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra u lejn 
żvilupp reżiljenti għat-tibdil fil-klima"; 
jitlob li fir-regolament dwar il-
QFP/Riżorsi Proprji jiddaħħal l-artikolu 
li ġej, sabiex il-prinċipju ta' "tagħmel l-
ebda ħsara" jitnaqqax fil-liġi, 
f'konformità mad-dikjarazzjonijiet politiċi 
tat-tliet istituzzjonijiet kollha:
il-proġetti ffinanzjati mill-baġit tal-UE 
għandhom jiġu eżaminati biex jiġi 
stabbilit jekk għandhomx impatt 
ambjentali, klimatiku jew soċjali, u fil-każ 
li iva, għandhom ikunu soġġetti għal 
ivverifikar tas-sostenibbiltà klimatika, 
ambjentali, inkluża l-bijodiversità, u 
soċjali, bil-għan li jitnaqqsu kemm jista' 
jkun l-impatti negattivi u jiżdiedu kemm 
jista' jkun il-benefiċċji għall-klima, l-
ambjent u d-dimensjoni soċjali. Għal dan 
il-għan, l-entitajiet li jirrikjedu 
finanzjament għandhom jipprovdu 
informazzjoni adegwata konformi mal-
linji gwida mandatorji żviluppati mill-
Kummissjoni. Lill-Kummissjoni għandha 
tingħatalha s-setgħa li tadotta dawn il-
linji gwida fil-forma ta' att delegat, 
b'kunsiderazzjoni sħiħa tal-kriterji 
stabbiliti mir-[Regolament dwar l-
istabbiliment ta' qafas għall-iffaċilitar tal-
investiment sostenibbli] biex jiġi stabbilit 
jekk attività ekonomika hijiex sostenibbli 
mil-lat ambjentali u hijiex konformi mal-
objettivi klimatiċi tal-UE.
Proġetti li huma inkonsistenti mal-ilħuq 
tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi 
b'perkors kompatibbli mal-objettiv li t-
tisħin globali jinżamm taħt il-1,5°C ma 
għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
taħt il-baġit tal-UE.

Or. en
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Emenda 4
Erik Marquardt
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li l-pożizzjoni tal-Parlament 
fl-ewwel qari dwar l-NDICI ġiet adottata 
fl-4 ta' Marzu 2019 u li l-mandat tiegħu 
dwar l-NDICI ġie rrikonfermat fit-
8 ta' Ottubru 2019; 

2. Jisħaq li l-pożizzjoni tal-Parlament 
fl-ewwel qari dwar l-NDICI ġiet adottata 
fl-4 ta' Marzu 2019 u li l-mandat tiegħu 
dwar l-NDICI ġie rrikonfermat fit-
8 ta' Ottubru 2019; ifakkar li l-pożizzjoni 
tal-Parlament titlob kontribuzzjoni ta' 
45 % tal-pakkett finanzjarju ġenerali tal-
NDICI għall-objettivi klimatiċi, il-ġestjoni 
u l-protezzjoni ambjentali, il-bijodiversità 
u l-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni, li 
minnhom 30 % tal-pakkett finanzjarju 
ġenerali għandu jkun iddedikat għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għaliha;

Or. en

Emenda 5
Erik Marquardt
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jitlob li l-orjentamenti orizzontali 
kollha dwar il-prova tar-reżistenza tal-
bijodiversità li għandha tmexxi l-iżvilupp 
ta' dokumenti ta' ppjanar ta' politika 
għall-QFP li jmiss; 

Or. en

Emenda 6
Dominique Bilde
Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jindika li t-titjib tal-koeżjoni bejn l-
Istati Membri u l-approfondiment tas-
solidarjetà mas-sħab tagħna ser ikunu l-
objettivi tagħna għall-eżerċizzju baġitarju li 
jmiss;

3. Jindika li t-titjib tal-koeżjoni bejn l-
Istati Membri u l-approfondiment tas-
solidarjetà mas-sħab tagħna ser ikunu l-
objettivi tagħna għall-eżerċizzju baġitarju 
li jmiss; jissottolinja, b'mod partikolari, li 
huwa importanti li jkun hemm aktar Stati 
Membri li jilħqu l-objettiv ta' allokazzjoni 
ta' 0,7 % jew iżjed tad-dħul nazzjonali 
gross tagħhom għall-għajnuna uffiċjali 
għall-iżvilupp, iżda huwa importanti wkoll 
li l-Istati li jibbenefikaw mill-għajnuna 
għall-iżvilupp jiġu sottoposti għal ċerti 
kundizzjonijiet rigward l-użu tal-fondi, il-
kontroll tal-migrazzjoni, eċċ.;

Or. fr

Emenda 7
Mónica Silvana González
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jindika li t-titjib tal-koeżjoni bejn l-
Istati Membri u l-approfondiment tas-
solidarjetà mas-sħab tagħna ser ikunu l-
objettivi tagħna għall-eżerċizzju baġitarju 
li jmiss;

3. Jindika li t-titjib tal-koeżjoni bejn l-
Istati Membri, l-approfondiment tas-
solidarjetà mas-sħab tagħna u l-
implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 ser 
ikunu l-objettivi tagħna għall-eżerċizzju 
baġitarju li jmiss;

Or. en

Emenda 8
Erik Marquardt
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jitlob li l-investimenti 
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infrastrutturali kollha b'tul previst ta' 
aktar minn 5 snin ikunu konformi mal-
Pjanijiet Nazzjonali għall-Enerġija u l-
Klima, u tingħata prijorità, fl-ippjanar 
tagħhom, lill-miżuri ta' effiċjenza 
enerġetika (prinċipju "l-Effiċjenza 
Enerġetika tiġi l-Ewwel") u lill-
valutazzjoni ta' perkorsi speċifiċi ta' 
dekarbonizzazzjoni kompatibbli mal-
objettiv li t-tisħin globali jinżamm taħt il-
1,5°C, kif ukoll lir-reżiljenza għall-impatti 
negattivi tat-tibdil fil-klima. Jappella 
għall-integrazzjoni tat-tliet ambiti tal-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra 
fl-analiżi mandatorja tal-kost-benefiċċju 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett, b'kont 
meħud tal-linja ta' bażi l-iktar probabbli u 
l-konsiderazzjoni espliċita biex jiġu evitati 
assi irrekuperabbli;

Or. en

Emenda 9
Beata Kempa
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp ma għandux ikun parti 
mill-NDICI, peress li bħala strument 
barra mill-baġit jiżgura trasferiment bla 
xkiel ta' finanzjament għas-snin 
sussegwenti.

Or. en

Emenda 10
Dominique Bilde
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Itenni li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha jeħtiġilhom jonoraw l-impenji 
kollettivi tagħhom, b'mod partikolari fir-
rigward tal-objettiv ta' 0.7 %, tal-SDGs u tal-
miri għas-saħħa u l-edukazzjoni.

4. Itenni li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha jeħtiġilhom jonoraw l-impenji 
kollettivi tagħhom, b'mod partikolari fir-
rigward tal-objettiv ta' 0,7 %, tal-SDGs u 
tal-miri għas-saħħa u l-edukazzjoni; 
jissottolinja li fl-2018 erbgħa biss kienu l-
Istati Membru li laħqu l-objettiv ta' 
allokazzjoni ta' 0,7 % tad-dħul nazzjonali 
gross għall-għajnuna għall-iżvilupp, 
fosthom ir-Renju Unit li m'għadux iżjed 
Stat Membru tal-UE, iżda xorta jfaħħar l-
isforzi li għamlu l-Istati Membri l-oħra, 
speċjalment Franza, l-Ungerija, Malta u 
l-Iżvezja, li żiedu l-għajnuna uffiċjali 
tagħhom għall-iżvilupp bejn l-2017 u l-
2018.

Or. fr

Emenda 11
Mónica Silvana González
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Itenni li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha jeħtiġilhom jonoraw l-impenji 
kollettivi tagħhom, b'mod partikolari fir-
rigward tal-objettiv ta' 0.7 %, tal-SDGs u 
tal-miri għas-saħħa u l-edukazzjoni.

4. Itenni li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha jeħtiġilhom jonoraw l-impenji 
kollettivi tagħhom, b'mod partikolari fir-
rigward tal-objettiv ta' 0,7 %, tal-SDGs u 
tal-miri għas-saħħa, l-edukazzjoni, l-
azzjoni klimatika u l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri;

Or. en

Emenda 12
Mónica Silvana González
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Ifakkar li l-politiki esterni tal-
Unjoni jridu jirreaġixxu għall-kriżijiet 
b'biżżejjed fondi biex tipproteġi lill-
persuni l-aktar vulnerabbli kif ukoll bi 
flessibbiltà fl-istrumenti tagħha biex 
tikkoopera mal-pajjiżi li jappoġġaw lir-
rifuġjati;

Or. en

Emenda 13
Hildegard Bentele
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5 a Jitlob li jiġi implimentat il-
prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-
iżvilupp minqux fl-Artikolu 208 tat-
TFUE, kif ukoll li tiġi definita b'mod ċar 
ir-responsabbiltà ta' kull waħda mill-
istituzzjonijiet tal-UE rigward ir-rispett 
tal-obbligi fil-qasam tal-koerenza tal-
politiki;

Or. de

Emenda 14
Mónica Silvana González
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jitlob li jiġi intensifikat l-appoġġ 
finanzjarju tal-UE għall-UNRWA fl-2021 
sabiex l-Aġenzija tiġi megħjuna twettaq il-
mandat tagħha, u biex tipprovdi servizzi 
kritiċi lil miljuni ta' rifuġjati Palestinjani 
f'reġjun bi ħtiġijiet umanitarji u ta' 
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żvilupp li qed jikbru;

Or. en

Emenda 15
Mónica Silvana González
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Itenni t-tħassib tiegħu rigward l-
impatt li għandu t-tibdil fil-klima fuq il-
popolazzjonijiet vulnerabbli fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, peress li jillimita r-riżorsi 
naturali neċessarji għas-sopravivenza u 
għall-iżvilupp tal-bniedem u jwassal għal 
persuni spostati minħabba l-klima; 
ifakkar li l-fondi tal-Unjoni jridu 
jipproteġu tali popolazzjonijiet vulnerabbli 
u jiggarantixxu li t-tfal ikunu fiċ-ċentru 
tal-politiki umanitarji, klimatiċi u tal-
iżvilupp tal-UE u tal-allokazzjonijiet 
finanzjarji tagħha;

Or. en

Emenda 16
Mónica Silvana González
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jenfasizza li l-Unjoni u l-Istati 
Membri tagħha jridu jsaħħu s-solidarjetà 
tagħhom mal-pajjiżi sħab filwaqt li jqisu 
indikaturi addizzjonali għall-PDG li jkejlu 
l-inugwaljanzi, il-benesseri, l-iżvilupp tal-
bniedem, il-kwalità ambjentali jew l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Or. en
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Emenda 17
Mónica Silvana González
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jinsisti dwar il-ħtieġa li jiġi adottat 
approċċ ċar u olistiku għall-
allokazzjonijiet tal-pajjiżi li jinkludi 
kriterji bbażati fuq il-kawżi 
multidimensjonali tal-faqar u tal-
inugwaljanzi, kif ukoll kriterji kwalitattivi 
relatati mal-emarġinazzjoni ta' gruppi 
speċifiċi, l-esponiment u l-vulnerabbiltà 
għall-impatti tat-tibdil fil-klima, l-aċċess u 
l-kopertura għall-protezzjoni soċjali jew 
indikaturi oħra ta' privazzjoni; jistieden 
lill-UE ssaħħaħ l-attenzjoni tagħha fuq il-
persuni l-aktar fil-bżonn milli fuq l-aktar 
pajjiżi fil-bżonn, billi tfassal strateġiji għal 
pajjiżi fi tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 18
Mónica Silvana González
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10a. Jenfasizza l-importanza li tiġi 
żgurata l-komplementarjetà bejn il-
prijoritajiet ġeografiċi u tematiċi billi jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet tal-pajjiż u l-ħtiġijiet 
reġjonali, kif ukoll il-ħtiġijiet soċjali 
speċifiċi; jistieden lill-UE żżid l-appoġġ 
tagħha għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa 
u tal-gruppi tas-soċjetà ċivili, inklużi l-
komunità LGBTI, il-persuni b'diżabilità 
u l-popli indiġeni, biex b'hekk jinbnew 
soċjetajiet sostenibbli, inklużivi u 
reżiljenti.

Or. en
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