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Emenda 326
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Pierre Karleskind, Bernard Guetta, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane 
Bijoux, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġja Fond għall-
Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas ta' QFP 
aktar b'saħħtu u huwa integrat fid-
deċiżjoni dwar ir-riżorsi proprji, u tkompli 
l-koordinament tal-politika fiskali sabiex 
issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; huwa 
tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem 
it-tranżizzjoni industrijali diġitali u dik 
ekoloġika;

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħu t-tkabbir u 
l-awtonomija fl-UE billi jiżdied l-
investiment fit-tranżizzjoni diġitali u f'dik 
ekoloġika; jitlob lill-Kummissjoni 
tappoġġja Fond għall-Irkupru ambizzjuż li 
huwa fil-qafas ta' QFP aktar b'saħħtu u 
tkompli l-koordinament tal-politika fiskali 
sabiex issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; 
jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-pożizzjoni 
tal-Parlament Ewropew dwar ir-riforma 
tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-UE, 
inkluża l-introduzzjoni ta' riżorsi ġodda li 
jkunu allinjati aħjar ma' u jinċentivaw il-
progress fil-prijoritajiet ewlenin tal-
politika tal-UE u jinċentivawhom bħat-
tassazzjoni tas-servizzi diġitali, taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji, dħul 
iġġenerat mill-istabbiliment ta' bażi 
komuni konsolidata għat-taxxa 
korporattiva, introjtu mill-iskema għall-
iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet, 
kontribuzzjoni għall-plastik u 
mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera; huwa tal-fehma li, 
wara li jgħaddi l-eqqel tal-pandemija, il-
Fond għandu jsir Fond ta' Rikostruzzjoni 
permanenti sabiex irawwem it-tranżizzjoni 
industrijali diġitali u dik ekoloġika;

Or. en

Emenda 327
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġja Fond għall-
Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas ta' 
QFP aktar b'saħħtu u huwa integrat fid-
deċiżjoni dwar ir-riżorsi proprji, u tkompli 
l-koordinament tal-politika fiskali sabiex 
issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; huwa 
tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem 
it-tranżizzjoni industrijali diġitali u dik 
ekoloġika;

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; huwa 
tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, l-elementi tan-Next 
Generation EU għandhom isiru Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawmu 
t-tranżizzjoni industrijali diġitali u dik 
ekoloġika;

Or. en

Emenda 328
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġja Fond għall-
Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas ta' QFP 
aktar b'saħħtu u huwa integrat fid-deċiżjoni 
dwar ir-riżorsi proprji, u tkompli l-
koordinament tal-politika fiskali sabiex 
issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; huwa 
tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust, it-
tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi, il-
benesseri taċ-ċittadini u d-drittijiet tal-
konsumatur kif ukoll il-ħtieġa tan-
negozji, inkluż l-SMEs, il-mikrointrapriżi 
u n-negozji ġodda lil hinn mill-kriżi tal-
COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir fl-
UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġja Fond għall-
Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas ta' QFP 
aktar b'saħħtu u huwa integrat fid-deċiżjoni 
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Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem 
it-tranżizzjoni industrijali diġitali u dik 
ekoloġika;

dwar ir-riżorsi proprji, u tkompli l-
koordinament tal-politika fiskali sabiex 
issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; huwa 
tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem 
it-tranżizzjoni industrijali diġitali u dik 
ekoloġika;

Or. en

Emenda 329
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; 
jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja Fond 
għall-Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas 
ta' QFP aktar b'saħħtu u huwa integrat 
fid-deċiżjoni dwar ir-riżorsi proprji, u 
tkompli l-koordinament tal-politika fiskali 
sabiex issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; 
huwa tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel 
tal-pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex 
irawwem it-tranżizzjoni industrijali diġitali 
u dik ekoloġika;

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u ta' oqsma oħra li 
jiżguraw industrija tal-UE kompetittiva; 
jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja Fond 
għall-Irkupru ambizzjuż; huwa tal-fehma 
li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-pandemija, il-
Fond għandu jsir Fond ta' Rikostruzzjoni 
sabiex irawwem it-tranżizzjoni industrijali 
diġitali u dik ekoloġika;

Or. en

Emenda 330
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-
kriżi tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-
tkabbir fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; 
jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja Fond 
għall-Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas 
ta' QFP aktar b'saħħtu u huwa integrat 
fid-deċiżjoni dwar ir-riżorsi proprji, u 
tkompli l-koordinament tal-politika fiskali 
sabiex issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; 
huwa tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel 
tal-pandemija, il-Fond għandu jsir Fond 
ta' Rikostruzzjoni permanenti sabiex 
irawwem it-tranżizzjoni industrijali 
diġitali u dik ekoloġika;

10. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ 
il-kundizzjonijiet ekoloġiċi fin-Next 
Generation EU, b'mod partikolari fil-
Faċilità għall-Irkupru u għar-Reżiljenza; 
iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni 
tagħmel l-indirizzar tan-newtralità 
klimatika fil-pjanijiet ta' rkupru u 
reżiljenza tal-Istati Membri obbligatorju 
aktar milli fakultattiv, iżżid mira ta' 
integrazzjoni tal-klima u tiżgura li l-infiq 
fuq il-fjuwils fossili jiġi eskluż;

Or. en

Emenda 331
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġja Fond għall-
Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas ta' 
QFP aktar b'saħħtu u huwa integrat fid-
deċiżjoni dwar ir-riżorsi proprji, u tkompli 
l-koordinament tal-politika fiskali sabiex 
issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; huwa 
tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem 
it-tranżizzjoni industrijali diġitali u dik 
ekoloġika;

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
sostenibbli fl-UE, jiżdiedu l-investimenti 
fit-tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; 
jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal 
strument ta' rkupru ambizzjuż fil-qafas ta' 
QFP aktar b'saħħtu u li jagħmel użu minn 
flessibbiltà addizzjonali maħluqa minn 
żieda fil-limitu ta' riżorsi proprji; huwa tal-
fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem 
is-sostenibbiltà u l-kompetittività tal-
industriji Ewropej kif ukoll 
jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni 
industrijali diġitali u dik ekoloġika;
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Or. en

Emenda 332
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġja Fond għall-
Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas ta' QFP 
aktar b'saħħtu u huwa integrat fid-deċiżjoni 
dwar ir-riżorsi proprji, u tkompli l-
koordinament tal-politika fiskali sabiex 
issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; huwa 
tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex 
irawwem it-tranżizzjoni industrijali 
diġitali u dik ekoloġika;

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika 
inkluż għan-networks tal-infrastruttura 
interkonnessi tat-trasport, tal-enerġija, 
diġitali u tal-ilma; jitlob lill-Kummissjoni 
tappoġġja Fond għall-Irkupru ambizzjuż li 
huwa fil-qafas ta' QFP aktar b'saħħtu u 
huwa integrat fid-deċiżjoni dwar ir-riżorsi 
proprji, u ssaħħaħ il-qafas Ewropew dwar 
il-governanza ekonomika ta' 
koordinazzjoni tal-politika ekonomika;

Or. en

Emenda 333
Patrizia Toia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
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fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġja Fond għall-
Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas ta' QFP 
aktar b'saħħtu u huwa integrat fid-deċiżjoni 
dwar ir-riżorsi proprji, u tkompli l-
koordinament tal-politika fiskali sabiex 
issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; huwa 
tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem 
it-tranżizzjoni industrijali diġitali u dik 
ekoloġika;

fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġja Fond għall-
Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas ta' QFP 
aktar b'saħħtu u huwa integrat fid-deċiżjoni 
dwar ir-riżorsi proprji, u tkompli l-
koordinament tal-politika fiskali sabiex 
issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; huwa 
tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem 
it-tranżizzjoni industrijali diġitali u dik 
ekoloġika id f'id mal-koeżjoni soċjali;

Or. en

Emenda 334
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġja Fond għall-
Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas ta' QFP 
aktar b'saħħtu u huwa integrat fid-deċiżjoni 
dwar ir-riżorsi proprji, u tkompli l-
koordinament tal-politika fiskali sabiex 
issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; huwa 
tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel tal-
pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem 
it-tranżizzjoni industrijali diġitali u dik 
ekoloġika;

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni ġusta diġitali u f'dik 
ekoloġika; jitlob lill-Kummissjoni 
tappoġġja Fond għall-Irkupru ambizzjuż li 
huwa fil-qafas ta' QFP aktar b'saħħtu u 
huwa integrat fid-deċiżjoni dwar ir-riżorsi 
proprji, u tkompli l-koordinament tal-
politika fiskali sabiex issaħħaħ il-qafas 
fiskali Ewropew; huwa tal-fehma li, wara li 
jgħaddi l-eqqel tal-pandemija, il-Fond 
għandu jsir Fond ta' Rikostruzzjoni 
permanenti li jiggarantixxi tranżizzjoni 
ġusta industrijali diġitali u dik ekoloġika;

Or. en

Emenda 335
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Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fit-
tranżizzjoni diġitali u f'dik ekoloġika; 
jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja Fond 
għall-Irkupru ambizzjuż li huwa fil-qafas 
ta' QFP aktar b'saħħtu u huwa integrat 
fid-deċiżjoni dwar ir-riżorsi proprji, u 
tkompli l-koordinament tal-politika fiskali 
sabiex issaħħaħ il-qafas fiskali Ewropew; 
huwa tal-fehma li, wara li jgħaddi l-eqqel 
tal-pandemija, il-Fond għandu jsir Fond ta' 
Rikostruzzjoni permanenti sabiex irawwem 
it-tranżizzjoni industrijali diġitali u dik 
ekoloġika;

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat 
irkupru sostenibbli u ġust lil hinn mill-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex jissaħħaħ it-tkabbir 
fl-UE billi jiżdied l-investiment fis-setturi 
kollha tal-ekonomija, inkluż setturi 
essenzjali u strateġiċi; jitlob lill-
Kummissjoni tappoġġja Fond għall-Irkupru 
effettiv li huwa integrat fid-deċiżjoni dwar 
ir-riżorsi proprji; huwa tal-fehma li, wara li 
jgħaddi l-eqqel tal-pandemija, il-Fond 
għandu jsir Fond ta' Rikostruzzjoni 
permanenti sabiex irawwem it-tranżizzjoni 
diġitali, jirrestawra l-kompetittività globali 
ekonomika tal-UE u jibni mill-ġdid suq 
tax-xogħol b'saħħtu u stabbli;

Or. en

Emenda 336
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippjana 
għal rinnovazzjoni aktar inklużiva tal-
industrija Ewropea, biex tevita 
kwalunkwe diskriminazzjoni tas-setturi 
produttivi tradizzjonali kif ukoll 
kwalunkwe esklużjoni ta' dawk is-setturi 
industrijali li jistgħu jisparixxu fin-
nuqqas ta' strateġija reali; jisħaq fuq id-
diversità tan-network industrijali 
Ewropew eżistenti: jinsisti, f'dan ir-
rigward, li l-Kummissjoni tiżgura d-
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dinamiżmu ta' dawn l-industriji li 
jappoġġjaw l-ekonomija tal-Istati Membri 
u tar-reġjuni Ewropej;

Or. en

Emenda 337
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel 
ma tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta 
kull meta impatt negattiv ma jistax jiġi 
evitat;

imħassar

Or. en

Emenda 338
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel ma 
tippreżenta proposti ġodda għal 

11. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ 
il-prattika tal-valutazzjoni tal-impatt 
tagħha u tiżgura li qabel tippreżenta 
proposti ġodda għal leġiżlazzjoni jew 
tadotta miżuri ġodda, titwettaq u tiġi 
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leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta kull 
meta impatt negattiv ma jistax jiġi evitat;

vvalutata valutazzjoni tal-impatt dettaljata 
tal-kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej minn 
Bord tal-Iskrutinju Regolatorju aktar 
b'saħħtu u aktar indipendenti; wara l-
kriżi ekonomika wara l-COVID19, 
valutazzjoni tal-impatt riveduta għall-
industrija u għall-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju hija meħtieġa biex tivvaluta l-
effetti fuq il-kost tal-miri eżistenti tas-CO2 
u l-issikkar gradwali ppjanat tagħhom; 
jemmen li l-miżuri għad-diġitalizzazzjoni 
u d-dekarbonizzazzjoni għandhom ikunu 
ddisinjati b'kundizzjonijiet ugwali u b'tali 
mod li jippreżentaw opportunitajiet għall-
industrija inkluż għall-SMEs u ma 
jkollhomx aktar piż fuq is-setturi diġà 
affettwati; jistieden lill-Kummissjoni 
tipproponi appoġġ proporzjonat lis-setturi 
milquta kull meta impatt negattiv ma jistax 
jiġi evitat; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 
ssemmi f'waqtu l-istandards armonizzati 
tal-UE f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE (ĠU) 
biex tnaqqas iż-żmien biex prodott 
jinħareġ fis-suq;

Or. en

Emenda 339
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel 
ma tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta 
kull meta impatt negattiv ma jistax jiġi 

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt olistika qabel ma 
tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda, 
inklużi l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali 
għaċ-ċittadin Ewropew, il-kumpaniji, u l-
SMEs; jappoġġja l-koerenza regolatorja u 
jirrikonoxxi l-ispinta tar-
regolamentazzjoni intelliġenti tal-
Kummissjoni mfassla biex tnaqqas il-
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evitat; piżijiet burokratiċi mingħajr ma ddgħajjef 
l-effikaċja tal-leġiżlazzjoni jew tbaxxi l-
istandards; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-leġiżlazzjoni tkun adatta għall-
iskop tagħha u tipproponi appoġġ 
proporzjonat lis-setturi milquta, b'mod 
partikolari parteċipanti iżgħar, bħall-
SMEs jew in-negozji ġodda, biex ittaffi 
impatt negattiv li ma jistax jiġi evitat;

Or. en

Emenda 340
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Sylvie Brunet, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Fabienne 
Keller, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel ma 
tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta 
kull meta impatt negattiv ma jistax jiġi 
evitat;

11. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ 
il-prattika tal-valutazzjoni tal-impatt 
tagħha u tagħmel valutazzjoni tal-impatt 
dettaljata tal-kostijiet u l-piżijiet potenzjali 
għall-kumpaniji u għall-SMEs Ewropej 
qabel ma tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda 
b'mod speċjali meta industrija 
tradizzjonali jkollha tadatta minħabba 
deċiżjonijiet regolatorji; jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi appoġġ 
proporzjonat lis-setturi milquta sabiex 
tinżamm bażi industrijali Ewropea 
b'saħħitha;

Or. en

Emenda 341
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel ma 
tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta 
kull meta impatt negattiv ma jistax jiġi 
evitat;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel ma 
tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda;

Or. fr

Emenda 342
Grzegorz Tobiszowski
f'isem il-Grupp ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel ma 
tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta kull 
meta impatt negattiv ma jistax jiġi evitat;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel ma 
tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipposponi 
inizjattivi ġodda sat-tmiem tal-fażi tal-
irkupru u tipproponi appoġġ proporzjonat 
lis-setturi milquta kull meta impatt negattiv 
ma jistax jiġi evitat;

Or. en

Emenda 343
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel ma 
tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta kull 
meta impatt negattiv ma jistax jiġi evitat;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej u tal-
impatt fuq l-impjiegi qabel ma tippreżenta 
proposti ġodda għal leġiżlazzjoni jew 
tadotta miżuri ġodda; jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi appoġġ 
proporzjonat lis-setturi milquta kull meta 
impatt negattiv ma jistax jiġi evitat;

Or. en

Emenda 344
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel ma 
tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta 
kull meta impatt negattiv ma jistax jiġi 
evitat;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej, kif ukoll 
il-kostijiet f'termini ta' telf ta' impjiegi, 
qabel ma tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tirtira 
kwalunkwe proposta ġdida kull meta 
impatt negattiv jidher li ma jistax jiġi 
evitat;

Or. en

Emenda 345
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Carlo Calenda



AM\1208890MT.docx 15/177 PE653.877v02-00

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għall-
kumpaniji u għall-SMEs Ewropej qabel ma 
tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta kull 
meta impatt negattiv ma jistax jiġi evitat;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
valutazzjoni tal-impatt dettaljata tal-
kostijiet u l-piżijiet potenzjali għas-setturi, 
għall-kumpaniji u għall-SMEs Ewropej 
qabel ma tippreżenta proposti ġodda għal 
leġiżlazzjoni jew tadotta miżuri ġodda; 
jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
appoġġ proporzjonat lis-setturi milquta kull 
meta impatt negattiv ma jistax jiġi evitat;

Or. en

Emenda 346
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jenfasizza li s-settur tal-karozzi 
kien affettwat bil-kbir mill-kriżi tal-
COVID-19, li ġiegħlet lill-industriji u lill-
ħaddiema jadattaw malajr għall-bidliet 
fil-provvista u l-ħtiġijiet tas-saħħa ġodda, 
minbarra l-proċess ta' trasformazzjoni li 
kienu diġà għaddejjin minnu qabel il-
pandemija; it-tranżizzjoni għal mobilità 
intelliġenti u nadifa hija essenzjali hekk 
kif nevolvu lejn ekonomija newtrali għall-
klima, diġitali u aktar reżiljenti; hija wkoll 
opportunità biex tiġġenera tkabbir 
ekoloġiku u impjiegi nodfa, li huwa 
partikolarment importanti fi żminijiet ta' 
kriżi, abbażi tal-vantaġġ kompetittiv 
globali tal-industrija Ewropea fit-
teknoloġiji tal-vetturi; jistieden lill-
Kummissjoni tistabbilixxi prijoritajiet 
relatati mar-riċerka u l-innovazzjoni, id-
diġitizzazzjoni u l-appoġġ għal negozji 
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ġodda, intrapriżi mikro, żgħar u medji, 
inkluż is-settur tal-karozzi;

Or. en

Emenda 347
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw oqfsa ta' ristrutturar preventivi 
effettivi u qafas tat-tieni ċans li 
jippermettu lid-debituri onesti f'diffikultà 
finanzjarja biex jirrestawraw il-vijabbiltà 
tagħhom u jevitaw l-insolvenza, u biex ma 
jiskoraġġixxuhomx milli jippruvaw ideat 
ġodda;

Or. en

Emenda 348
Christian Ehler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jemmen li l-miżuri għad-
diġitalizzazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni 
għandhom ikunu ddisinjati 
b'kundizzjonijiet ugwali u b'tali mod li 
jippreżentaw opportunitajiet għall-
industrija inkluż għall-SMEs u ma 
jkollhomx aktar piż fuq is-setturi diġà 
affettwati;

Or. en
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Emenda 349
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jenfasizza li l-Industrija Spazjali 
Ewropea hija strateġika, iżda wkoll 
vulnerabbli, minħabba li 90 % tal-
intrapriżi tagħha huma SMEs u li din 
teħtieġ appoġġ urġenti sabiex tiġi evitata 
rikostruzzjoni diffiċli;

Or. fr

Emenda 350
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jisħaq fuq in-natura strateġika u 
fraġli tal-industrija spazjali Ewropea, 
90 % magħmula minn SMEs, u l-ħtieġa 
ta' appoġġ rapidu sabiex tiġi evitata 
rikostruzzjoni impenjattiva;

Or. en

Emenda 351
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Ifakkar li r-rwol tal-Istati Membri 
se jkun kruċjali għal rkupru ta' suċċess, 
billi jintużaw ir-riżorsi limitati tal-UE;

Or. en

Emenda 352
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11b. Jisħaq li s-settur tat-turiżmu kien 
affettwat ħafna mill-kriżi tal-COVID-19, 
prattikament paralizzat għal tliet xhur; 
jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi 
prijoritajiet relatati mal-għajnuna u l-
promozzjoni tal-irkupru tas-settur, peress 
li huwa wieħed mis-setturi ewlenin għall-
Unjoni Ewropea li jirrappreżenta 9.5 % 
tal-PDG Ewropew; huwa vitali li nimxu 
lejn politika tat-turiżmu Ewropea li 
tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għal 
żieda fil-kompetittività tal-Unjoni f'dan is-
settur, tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri, ir-reġjuni u toħloq 
possibbiltajiet għal investimenti u 
innovazzjonijiet ġodda li jagħtu appoġġ 
finanzjarju lill-SMEs u l-proċess ta' 
diġitalizzazzjoni tagħhom sabiex tinkiseb 
ekosistema turistika Ewropea, sostenibbli, 
innovattiva u reżiljenti li tipproteġi d-
drittijiet tal-ħaddiema u tal-konsumaturi;

Or. en

Emenda 353
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
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Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11b. Jisħaq li ħafna SMEs mhux se 
jkollhom il-likwidità biex jinvestu fi 
trasformazzjoni diġitali sostenibbli; 
jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 
tikkunsidra l-ħolqien ta' programm ta' 
vawċers għall-SMEs biex tappoġġja l-
isforz tal-SMEs biex: fost l-oħrajn 
jaġġornaw tagħmir li ma għadux jintuża, 
itejbu t-trasferiment tal-għarfien u l-
identifikazzjoni tal-użi t-tajba tat-
teknoloġiji, bħall-IA industrijali, it-titjib 
tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol bil-ħiliet 
immedjatament meħtieġa biex jippermettu 
kontroll mill-bogħod tal-assi, monitoraġġ 
tal-produzzjoni, kollaborazzjoni tal-
impjegati eċċ.;

Or. en

Emenda 354
Patrizia Toia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Sottotitolu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Fażi 2 - Rikostruzzjoni u trasformazzjoni Fażi 2 - Rikostruzzjoni u trasformazzjoni 
kemm jista' jkun malajr

Or. en

Emenda 355
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
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Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Sottotitolu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Fażi 2 - Rikostruzzjoni u trasformazzjoni Trasformazzjoni u innovazzjoni

Or. en

Emenda 356
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul;

12. Iqis li billi tibni fuq l-effetti ta' 
mitigazzjoni tal-fażi ta' emerġenza, l-
Unjoni għandha żżid it-tieni fażi fl-
istrateġija industrijali tagħha: tmexxi t-
trasformazzjoni tal-industriji Ewropej lejn 
emissjonijiet ta' gassijiet serra żero netti u 
diġitalizzazzjoni b'mod soċjalment 
responsabbli biex b'hekk ittejjeb il-
kompetittività, ir-reżiljenza u s-solidità 
ambjentali u tal-klima tal-industriji tagħha 
fit-tul filwaqt li ssaħħaħ id-djalogu 
soċjali;

Or. en

Emenda 357
Cornelia Ernst, Marisa Matias

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
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emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul;

emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul; l-investiment fil-ħiliet u l-
kwalifiki u sħubija soċjali b'saħħitha 
huma xprunaturi għall-produttività, l-
innovazzjoni u l-impjieg ta' kwalità 
għolja;

Or. en

Emenda 358
Christian Ehler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul;

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul; ifakkar li r-rwol tal-Istati 
Membri se jkun kruċjali għal rkupru ta' 
suċċess, billi jintużaw ir-riżorsi limitati 
tal-UE;

Or. en

Emenda 359
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
b'kontinwità għat-tieni fażi tal-istrateġija 
industrijali tagħha: tiżgura t-tranżizzjoni 
sal-2040 lejn bażi industrijali effiċjenti 
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tagħha fit-tul; ferm fl-użu tal-enerġija u fir-riżorsi, 
ibbażata fuq sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, b'emissjonijiet ta' gassijiet 
serra żero netti, ħielsa mis-sustanzi tossiċi 
u diġitalizzata b'mod sostenibbli;

Or. en

Emenda 360
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul;

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fuq żmien medju u fit-tul; għal 
dan, il-politika tal-industrija għandha ssir 
kompitu orizzontali għall-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 361
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Bart Groothuis, 
Morten Petersen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul;

12. Iqis li b'mod parallel mal-kriżi 
attwali, l-Unjoni għandha tagħti bidu għat-
tieni fażi tal-istrateġija industrijali tagħha 
billi tuża l-potenzjal tal-bijoekonomija 
ċirkolari fejn ir-riżorsi sostenibbli u 
rinnovabbli jintużaw sabiex jippromwovu 
industriji kompetittivi u reżiljenti fit-tul;
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Or. en

Emenda 362
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul;

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura mudell tal-produzzjoni 
ġust u sostenibbli li jista' jiggarantixxi l-
iżvilupp, ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-
industriji tagħha fit-tul, u tissalvagwardja 
l-impjiegi;

Or. en

Emenda 363
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul;

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, is-
sostenibbiltà u d-diġitalizzazzjoni tal-
industriji tagħha li jwasslu għal reżiljenza 
fit-tul;

Or. en
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Emenda 364
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul;

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-setturi 
kollha tal-ekonomija tagħha fit-tul;

Or. en

Emenda 365
Miapetra Kumpula-Natri

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul;

12. Iqis li b'mod parallel sakemm 
tgħaddi l-fażi ta' emerġenza, l-Unjoni 
għandha tagħti bidu għat-tieni fażi tal-
istrateġija industrijali tagħha: tiżgura l-
kompetittività, ir-reżiljenza u s-
sostenibbiltà tal-industriji tagħha fit-tul;

Or. en

Emenda 366
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iqis li ladarba tgħaddi l-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tagħti bidu 
għat-tieni fażi tal-istrateġija industrijali 
tagħha: tiżgura l-kompetittività, ir-
reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-industriji 
tagħha fit-tul;

12. Iqis li b'mod parallel għall-fażi ta' 
emerġenza, l-Unjoni għandha tħejji u 
tantiċipa t-tieni fażi tal-istrateġija 
industrijali tagħha: lejn Ewropa aktar 
ekoloġika, innovattiva, inklużiva u 
sovrana fit-tul;

Or. en

Emenda 367
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jirrikonoxxi li diversi setturi 
industrijali għandhom bżonn sinifikanti 
ta' investiment fis-snin tal-2020, peress li 
ħafna mill-impjanti tagħhom laħqu ħajja 
ta' bejn 50 u 70 sena; jirrikonoxxi li l-
impatt tal-kriżi tal-COVID-19 x'aktarx 
iżid dawn il-ħtiġijiet ta' investiment mill-
ġdid peress li wħud mill-impjanti l-qodma 
ngħalqu minħabba tnaqqis fil-
produzzjoni; jenfasizza li dawn l-
investimenti mill-ġdid iridu jkunu 
kompatibbli mal-għan ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra żero netti, b'mod partikolari 
billi investimenti fuq skala kbira bħal 
dawn isiru biss kull 30-40 sena, u nkella 
joħolqu r-riskju li jsiru assi mhux 
rekuperabbli u jorbtuna f'teknoloġiji u 
infrastruttura bbażati fuq il-fossili u li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent, filwaqt li 
jneħħu riżorsi prezzjużi mill-flussi ta' 
investiment l-aktar meħtieġa, bħal fl-
iffrankar tal-enerġija u tar-riżorsi, miżuri 
tal-ekonomija ċirkolari u produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli biex isostnu l-
elettrifikazzjoni tal-proċessi industrijali;

Or. en
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Emenda 368
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Iqis li l-Unjoni tirrikjedi strateġija 
industrijali ekoloġika allinjata mal-
Ftehim ta' Pariġi, li tpoġġi l-objettivi tal-
Patt Ekoloġiku (il-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u l-ħarsien tas-saħħa ambjentali 
u tal-bijodiversità) fiċ-ċentru tal-politika 
ekonomika Ewropea; għalhekk l-
istrateġija trid tħaffef it-trasformazzjoni 
tal-industrija tagħna lejn industrija 
newtrali fil-karbonju u timla l-vojt fl-
investiment fil-klima fl-Ewropa, li huwa 
meħtieġ għat-tranżizzjoni għan-newtralità 
klimatika;

Or. en

Emenda 369
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Iqis li n-networks u l-proġetti tal-
infrastruttura intelliġenti, sostenibbli u 
kompletament interkonnessi tat-trasport, 
tal-enerġija, diġitali u tal-ilma huma 
kundizzjoni meħtieġa għall-ikkompletar u 



AM\1208890MT.docx 27/177 PE653.877v02-00

MT

għall-funzjonament tajjeb tas-suq uniku 
Ewropew; barra minn hekk, l-investimenti 
fl-infrastrutturi ewlenin jagħtu spinta lill-
kompetittività u l-impjiegi tal-Ewropa, u 
jiġġeneraw benefiċċji fit-tul permezz ta' 
titjib fil-konnettività, li jikkatalizzaw 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

Or. en

Emenda 370
Salvatore De Meo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. 12a. Iqis li n-networks u l-proġetti 
tal-infrastruttura intelliġenti, sostenibbli u 
kompletament interkonnessi tat-trasport, 
tal-enerġija, diġitali u tal-ilma huma 
kundizzjoni meħtieġa għall-ikkompletar u 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq uniku 
Ewropew; barra minn hekk, l-investimenti 
fl-infrastrutturi ewlenin jagħtu spinta lill-
kompetittività u l-impjiegi tal-Ewropa, u 
jiġġeneraw benefiċċji fit-tul permezz ta' 
titjib fil-konnettività, li jikkatalizzaw 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

Or. en

Emenda 371
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Itenni l-importanza ta' miżuri ta' 
appoġġ ad hoc indirizzati lill-SMEs, 
permezz ta' appoġġ finanzjarju sod fil-
QFP li jmiss; iqis li l-SMEs għandhom 
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ikunu appoġġjati aktar permezz ta' 
għodod aċċessibbli kkaratterizzati minn 
proċeduri veloċi, aġili u favur l-SMEs u 
jevitaw piżijiet u ostakoli amministrattivi, 
biex jiżguraw l-aċċess għall-finanzi u l-
likwidità meħtieġa;

Or. en

Emenda 372
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jenfasizza l-importanza li titfassal 
politika industrijali li tindirizza l-isfidi 
demografiċi ta' bosta reġjuni tal-UE 
permezz tal-promozzjoni ta' industriji li 
jistimulaw l-impjiegi lokali reġjonali u li 
jattiraw ġenerazzjoni ġdida ta' ħaddiema;

Or. en

Emenda 373
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Lina Gálvez Muñoz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Iqis li huwa kruċjali għall-
kompetittività industrijali Ewropea li l-
Unjoni Ewropea tadotta miri ġodda u 
ogħla għall-2030 dwar tnaqqis ta' gassijiet 
serra, espansjoni ta' enerġija rinnovabbli 
u effiċjenza fl-enerġija;

Or. en
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Emenda 374
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12b. Jenfasizza li billi tittrasforma s-
setturi industrijali tagħha, l-UE tista' 
toħloq momentum ġdid biex iġġedded u 
żżomm il-produzzjoni industrijali fl-
Ewropa waqt il-bidla lejn l-ekonomija ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet serra żero netti; 
ifakkar li ekonomiji oħra huma stabbiliti 
fuq perkors simili ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet u b'hekk id-domanda globali 
għal prodotti, proċessi u teknoloġiji ta' 
emissjonijiet żero netti qed tiżdied; jisħaq 
li minħabba d-daqs tas-suq intern tagħha 
l-UE trid tibqa' suq ewlieni u mexxej 
globali fi prodotti, produzzjoni, servizzi u 
negozji ekoloġiċi innovattivi; jafferma li l-
Istrateġija Industrijali tal-UE jeħtieġ li 
tkun il-faċilitatur biex l-UE tibbenefika 
mill-vantaġġ kompetittiv ta' min jidħol l-
ewwel lejn l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra żero netti;

Or. en

Emenda 375
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12b. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-
opportunitajiet tas-suq u l-investiment fil-
ktajjen tal-valur Ewropej li jwasslu għall-
użu massiv ta' teknoloġiji ekoloġiċi, fis-
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sostenibbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija tal-
prodotti u fil-ħolqien ta' swieq għal 
prodotti ċirkolari u newtrali għall-klima 
skont il-pjan ta' azzjoni għall-ekonomija 
ċirkolari; ifakkar f'dan ir-rigward il-
potenzjal tas-settur diġitali biex jilħaq 
ekonomija Ewropea newtrali għall-klima, 
u l-ħtieġa li titnaqqas il-marka tal-
karbonju tiegħu;

Or. en

Emenda 376
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12b. Iqis li l-Unjoni Ewropea trid 
tippromwovi djalogu soċjali fl-
elaborazzjoni ta' strateġija industrijali 
ġdida għall-Ewropa, li tiggarantixxi l-
parteċipazzjoni u l-aċċessibbiltà tal-
informazzjoni għas-soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 377
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-
ekonomija ċirkolari għall-
modernizzazzjoni tal-ekonomija tal-
Unjoni, billi tnaqqas il-konsum tal-
enerġija u tar-riżorsi tagħha u tibdel setturi 
industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' valur 

13. Iqis li l-ekonomija ċirkolari 
flimkien mal-aġenda ta' tniġġis żero trid 
tkun fiċ-ċentru tal-ekonomija tal-Unjoni, 
tingħata prijorità lill-prevenzjoni tal-
iskart u t-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u 
tar-riżorsi tagħha tul setturi industrijali 
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tagħhom; sħaħ, il-prodotti tagħhom, il-proċessi tal-
produzzjoni, il-mudelli tan-negozju u l-
ktajjen ta' valur tagħhom, biex b'hekk 
titrawwem id-dematerjalizzazzjoni u d-
ditossifikazzjoni tal-ekonomija tal-Unjoni 
u tagħmel l-Ewropa inqas dipendenti mill-
materjali primarji filwaqt li tinċentiva l-
innovazzjoni, il-ħolqien ta' swieq ġodda 
kif ukoll potenzjal enormi għal impjiegi 
sikuri u sostenibbli ġodda fil-livell lokali u 
b'mod partikolari għall-SMEs; jenfasizza 
s-sinerġiji b'saħħithom bejn l-azzjoni 
klimatika u l-ekonomija ċirkolari, b'mod 
partikolari fl-industriji b'użu intensiv tal-
enerġija u tar-riżorsi;

Or. en

Emenda 378
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni u d-
dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tal-
Unjoni, billi tnaqqas il-konsum tal-enerġija 
u tar-riżorsi tagħha u tibdel setturi 
industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' valur 
tagħhom permezz ta' disinn tal-prodott u 
proċessi tal-produzzjoni sostenibbli, l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u t-tiswija ta' 
oġġetti u riżorsi; jilqa' f'dan ir-rigward il-
Pjan ta' Azzjoni ġdid għal Ekonomija 
Ċirkolari; jistieden lill-Kummissjoni żżid 
l-inċentivi biex tiżdied l-effiċjenza fir-
riżorsi u r-riċiklaġġ fil-proċessi 
industrijali, fis-settur tal-kostruzzjoni u 
fil-konsum tal-prodotti finali, kif ukoll l-
użu tas-sħana u tal-kesħa industrijali 
mitlufa;

Or. en
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Emenda 379
Maria Spyraki, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha, 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom u ttejjeb l-awtonomija 
strateġika għall-materja prima meħtieġa 
fit-tranżizzjoni ekoloġika u f'dik diġitali; 
jemmen f'dan ir-rigward li l-użu ta' skart 
mhux riċiklabbli u skart tal-bijomassa fil-
proċessi industrijali jista' jkollu rwol 
ewlieni fl-appoġġ tad-dekarbonizzazzjoni 
ta' ċerti industriji; jistieden lill-
Kummissjoni tieħu azzjoni rapida biex 
tiżgura li l-industriji jista' jkollhom aċċess 
usa' għal dawn it-tipi ta' skart;

Or. en

Emenda 380
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom; jissottolinja li biex 
jitnaqqas il-konsum bla bżonn hija 
meħtieġa ekonomija kompletament 
ċirkolari sabiex tinkiseb in-newtralità 
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klimatika sal-2050, biex tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tagħna u biex 
jiġi ppreservat l-ambjent naturali tagħna; 
il-mudell ta' ekonomija ċirkolari Ewropea 
jista' jkun utli biss jekk aħna jkollna suq 
komuni għall-użu mill-ġdid ta' materja 
prima u sekondarja;

Or. en

Emenda 381
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça 
Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, inkluż il-ħolqien ta' 
swieq għal soluzzjonijiet b'livell baxx ta' 
karbonju u rinnovabbli li jistgħu 
jissostitwixxu prodotti u materjali bbażati 
fuq il-fjuwils fossili, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom; itenni li s-setturi 
għandhom perkorsi u punti tat-tluq 
differenti għad-dekarbonizzazzjoni; 
jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni 
tirrikonoxxi l-ispeċifiċitajiet tas-settur u 
tinkludi dawn fl-approċċ tal-ekosistema;

Or. en

Emenda 382
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
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Groothuis, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha, 
tipprovdi inċentivi għall-innovazzjoni u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom, b'potenzjal enormi għall-
ħolqien tal-impjiegi fuq livell lokali; 
jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
soluzzjonijiet ġodda b'disinn ekoloġiku 
biex jiġu evitati l-impatti ambjentali; 
jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi implimentat il-
pjan ta' azzjoni l-ġdid tal-ekonomija 
ċirkolari u jinkoraġġixxi l-produzzjoni 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 383
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-
ekonomija ċirkolari għall-
modernizzazzjoni tal-ekonomija tal-
Unjoni, billi tnaqqas il-konsum tal-
enerġija u tar-riżorsi tagħha u tibdel setturi 
industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' valur 
tagħhom;

13. Jemmen li l-prinċipji taċ-
ċirkolarità jridu jkunu fiċ-ċentru tal-
modernizzazzjoni tal-ekonomija tal-Unjoni 
billi tingħata prijorità għat-tnaqqis tal-
ħtiġijiet tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
għat-trasformazzjoni tas-setturi 
industrijali sħaħ, il-proċessi ta' 
produzzjoni tagħha, il-mudelli ta' 
negozju, il-ktajjen ta' valur u fl-aħħar 
mill-aħħar il-prodotti u s-servizzi tagħha; 
jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi 
miri settorjali ta' effiċjenza fir-riżorsi u 
timplimenta miżuri ta' monitoraġġ u 
kontroll ibbażati fuq indikaturi li jitkejlu 
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u kredibbli;

Or. en

Emenda 384
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom; jissottolinja li l-mewġa ta' 
rinnovazzjoni se tirrappreżenta 
opportunità rilevanti oħra għal ħafna 
setturi u għas-soċjetà Ewropea matul it-
tranżizzjoni ambjentali tagħha minħabba 
l-effett multiplikatur għoli ħafna u l-effett 
ta' lieva tal-industrija tal-kostruzzjoni fuq 
setturi ekonomiċi oħra;

Or. en

Emenda 385
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom; jindika li din it-
trasformazzjoni għandha ssir mis-suq 
innifsu u mingħajr ma l-industrija jew is-
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Suq Intern jiġu sfurzati jew jidħlu 
f'riskju; jisħaq fuq il-ħtieġa li jitqiesu l-
għeluq tan-negozji u t-telf tal-impjiegi 
minħabba t-tranżizzjoni industrijali;

Or. en

Emenda 386
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom; jisħaq fuq ir-rwol tal-
ekonomija ċirkolari li tiżgura l-provvista 
tal-materja prima u l-awtonomija 
strateġika tal-Unjoni; jenfasizza li l-
industrija tal-azzar hija partikolarment 
esposta għal kompetizzjoni inġusta;

Or. fr

Emenda 387
Miapetra Kumpula-Natri

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom; u ttejjeb l-awtonomija 
strateġika għall-materja prima ewlenija 
meħtieġa fit-tranżizzjoni ekoloġika u f'dik 
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diġitali;

Or. en

Emenda 388
Miapetra Kumpula-Natri

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom; L-istrateġija tal-UE dwar 
l-integrazzjoni tas-settur intelliġenti hija 
inizjattiva ewlenija għall-irkupru 
ekonomiku sostenibbli;

Or. en

Emenda 389
Marek Paweł Balt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tar-riżorsi tal-enerġija tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom; u ttejjeb l-awtonomija 
strateġika għall-materja prima ewlenija 
meħtieġa fit-tranżizzjoni ekoloġika u f'dik 
diġitali;

Or. en
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Emenda 390
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-
ekonomija ċirkolari għall-
modernizzazzjoni tal-ekonomija tal-
Unjoni, billi tnaqqas il-konsum tal-
enerġija u tar-riżorsi tagħha u tibdel setturi 
industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' valur 
tagħhom;

13. Iqis li l-ekonomija ċirkolari trid 
tkun fiċ-ċentru ta' ekonomija tal-Unjoni 
modernizzata, l-Unjoni trid tagħti prijorità 
lit-tnaqqis tal-użu tal-enerġija u tar-riżorsi 
tagħha u għat-trasformazzjoni ta' setturi 
industrijali sħaħ, il-prodotti tagħhom, il-
proċessi ta' produzzjoni, il-mudelli ta' 
negozju u l-ktajjen ta' valur tagħhom;

Or. en

Emenda 391
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom sabiex jiġi żgurat appoġġ 
adegwat f'din il-fażi ta' trasformazzjoni 
lis-setturi ekonomiċi kollha;

Or. it

Emenda 392
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom inkluża ġestjoni 
responsabbli u sostenibbli tal-katina ta' 
provvista ġewwa u barra l-UE;

Or. en

Emenda 393
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom; ittejjeb l-awtonomija u s-
sigurtà tal-provvista fit-tranżizzjoni 
diġitali u f'dik ekoloġika;

Or. en

Emenda 394
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
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ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom; inkluż ir-riċiklaġġ u l-użu 
mill-ġdid biex titnaqqas id-dipendenza 
mir-riżorsi mhux ipproċessati;

Or. en

Emenda 395
Patrizia Toia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha u 
tibdel setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' 
valur tagħhom;

13. Jenfasizza l-potenzjal tal-ekonomija 
ċirkolari għall-modernizzazzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni, billi tnaqqas il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha, 
ittejjeb l-awtonomija strateġika tagħha 
għall-materja prima ewlenija u tibdel 
setturi industrijali sħaħ u l-ktajjen ta' valur 
tagħhom;

Or. en

Emenda 396
Grzegorz Tobiszowski
f'isem il-Grupp ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jindika li l-elettrifikazzjoni u l-
gassifikazzjoni tal-proċessi industrijali 
mmirati biex inaqqsu l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra jpoġġu piż finanzjarju kbir 
fuq l-industriji peress li dan jirrikjedi 
mhux biss ix-xiri ta' makkinarji ġodda, 
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iżda wkoll investimenti kbar fl-
infrastruttura (bħal grilji elettriċi, 
kapaċità tan-network, stazzjonijiet tal-
kompressuri), għalhekk għandhom impatt 
konsiderevoli fuq il-kompetittività 
tagħhom; jistieden għalhekk lill-
Kummissjoni tħejji pjan li jagħti dettalji 
dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu fil-
livell tal-Unjoni sabiex tiżgura l-
mobilizzazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
xierqa biex jiġu permessi l-investimenti 
meħtieġa għal industriji intensivi fl-
enerġija biex jiksbu ekonomija tal-UE 
newtrali għall-klima, inkluża proposta li 
iżżid proporzjonalment il-mekkaniżmi ta' 
kumpens għall-Istati Membri b'punti ta' 
tluq differenti u PDG per capita taħt il-
medja tal-UE;

Or. en

Emenda 397
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jissottolinja r-rwol ewlieni li l-
industrija Ewropea jista' jkollha biex 
timpenja ruħha b'mod attiv favur objettivi 
ambjentali u soċjali ambizzjużi, inklużi d-
drittijiet tal-bniedem; iqis li biex dan 
jimmaterjalizza, l-UE għandha bżonn 
tgħammar lilha nnifisha b'qafas ta' 
diliġenza dovuta ġenerali u obbligatorju 
għall-industrija biex tidentifika, 
tipprevjeni, timmitiga u tqis ir-riskji, l-
impatti, l-abbużi u l-ħsara ambjentali u 
soċjali, fl-attivitajiet domestiċi u globali 
tagħha, u bejn il-ktajjen tal-provvista, 
sabiex tipprovdi ċarezza dwar l-istandards 
minimi u toħloq kundizzjonijiet ekwi;

Or. en
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Emenda 398
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jenfasizza li l-mewġa ta' 
rinnovazzjoni tipprovdi opportunità kbira 
għas-settur tal-bini u tal-enerġija tal-UE 
u għas-soluzzjonijiet innovattivi jekk jiġu 
segwiti bis-sħiħ il-prinċipji tal-effiċjenza 
fl-enerġija u fir-riżorsi; jistieden lill-
Kummissjoni tiżviluppa standards għall-
materjali, l-ekodisinn fis-settur tal-bini u 
kontrolli; jisħaq fuq il-ħtieġa ta' stokkijiet 
tal-bini newtrali għall-klima u, 
armonizzazzjoni tal-valutazzjoni 
sostenibbli tal-bini fl-Ewropa u li 
tippermetti integrazzjoni aktar faċli tal-
kriterji strutturali u ta' sostenibbiltà fil-
proċess tad-disinn;

Or. en

Emenda 399
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jemmen li l-imġiba tal-
konsumatur għandha rwol importanti fit-
tranżizzjoni industrijali; iħeġġeġ għalhekk 
aktar trasparenza fir-rigward tal-marka 
tal-karbonju tal-prodotti finali matul iċ-
ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom, kontenut 
ta' riċiklaġġ u proċessi ta' produzzjoni 
soċjalment ġusti għall-konsumaturi; 
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jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-
mezzi biex tmexxi l-imġiba tal-
konsumatur lejn prodotti u teknoloġiji 
nodfa u ġusti;

Or. en

Emenda 400
Christian Ehler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. L-UE għandha tagħti spinta u 
tinvesti f'sorsi ġodda ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; billi, 
f'dan ir-rigward, għandu jiġi sfruttat il-
potenzjal li għadu ma ntużax biżżejjed fil-
ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi fl-
industriji kreattivi u kulturali, minħabba 
l-impatt sinifikanti tagħhom f'oqsma 
bħall-mudelli ta' negozju ġodda, il-
kreattività u l-innovazzjoni, id-
diġitalizzazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet;

Or. en

Emenda 401
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi miri tal-UE speċifiċi għas-
settur għall-effiċjenza fir-riżorsi u 
tikkomplementa dan b'approċċ aktar 
komprensiv billi tistabbilixxi mira 
ġenerali għat-tnaqqis tal-użu tar-riżorsi 
inkluż indikaturi konkreti li għandhom 
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jiġu inklużi fis-Semestru Ewropew;

Or. en

Emenda 402
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jenfasizza li l-Istrateġija 
Industrijali għandha tkun żviluppata 
f'konformità mal-Patt Ekoloġiku, l-
istrateġija għall-SMEs, l-Istrateġija tad-
Data u l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-
Ekonomija Ċirkolari;

Or. en

Emenda 403
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13b. Jenfasizza l-potenzjal tal-Mobilità 
Ekoloġika biex toħloq impjiegi ġodda, 
tagħti spinta lill-industrija Ewropea, u 
tnaqqas l-emissjonijiet mis-settur tat-
trasport; jitlob aktar investimenti fil-
ferroviji b'veloċità għolja u rinnovazzjoni 
tan-networks ferrovjarji bejn il-bliet u 
aktar investimenti fit-trasport pubbliku 
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permezz taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu; 
jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi promossa l-
mobilità ekoloġika billi jsir investiment 
f'infrastruttura aħjar bħal stazzjonijiet 
tal-iċċarġjar aktar mifruxa; iqis li densità 
ogħla ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar se 
tippermetti lis-suq tal-vetturi elettriċi 
jespandi b'mod sinifikanti, aktar malajr, u 
jikkawża impatt pożittiv fuq il-marka tal-
karbonju tagħna; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni tissottometti strateġija fuq 
skala kbira għat-tnedija ta' infrastruttura 
tal-iċċarġjar rapidu ta' vetturi elettriċi 
biex tkun assigurata l-adozzjoni ta' vetturi 
elettriċi mill-konsumaturi, li tagħtihom 
ċertezza tal-potenzjal tat-teknoloġija u 
aċċess għal xibka magħquda flimkien ta' 
infrastruttura tal-iċċarġjar kompatibbli u 
biex tappoġġja l-manifattura tal-karozzi 
bbażata fl-Ewropa;

Or. en

Emenda 404
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13b. Jenfasizza l-potenzjal tas-setturi 
kulturali u kreattivi fl-ixprunar tal-
innovazzjoni, li jaġixxu bħala katalisti 
għall-bidla f'setturi oħra u jistimulaw l-
invenzjoni u l-progress; jinnota li setturi 
ekonomiċi innovattivi jiddependu dejjem 
aktar mill-kreattività biex iżommu l-
vantaġġ kompetittiv tagħhom; jinnota, 
barra minn hekk, li bil-ħolqien ta' mudelli 
ta' negozju progressivament kumplessi, 
kreattivi u marbuta ma' xulxin, is-setturi 
kulturali u kreattivi qed isiru dejjem aktar 
komponent deċiżiv ta' kważi kull prodott u 
servizz; jemmen, għalhekk, li l-Ewropa 
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għandha tibni fuq l-assi kreattivi u 
kulturali tagħha u jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu 
attenzjoni suffiċjenti lis-setturi kulturali u 
kreattivi fl-iżvilupp ta' qafas ta' politika 
industrijali komprensiv, koerenti u fit-tul, 
inkluż l-aċċess għal programmi 
finanzjarji u ta' finanzjament;

Or. en

Emenda 405
Grzegorz Tobiszowski
f'isem il-Grupp ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13b. Ifakkar fil-Masterplan tal-UE tal-
2019 għal trasformazzjoni kompetittiva ta' 
industriji intensivi fl-użu tal-enerġija li 
għandu fil-qalba tiegħu l-ġestjoni tat-
tranżizzjoni filwaqt li jżomm l-industriji 
Ewropej kompetittivi u jistieden lill-
Kummissjoni timplimenta r-
rakkomandazzjoni tagħha biex tgħin biex 
iċċaqlaq l-importazzjonijiet minn pajjiżi 
terzi li ma jilħqux l-istandards ambjentali 
b'mod suffiċjenti u tinċentiva livelli ogħla 
ta' ambizzjoni klimatika mis-sħab 
kummerċjali globali tal-UE;

Or. en

Emenda 406
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13b. L-UE għandha tagħti spinta u 
tinvesti f'sorsi ġodda ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; billi, 
f'dan ir-rigward, għandu jiġi sfruttat il-
potenzjal li għadu ma ntużax biżżejjed fil-
ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi fl-
industriji kreattivi u kulturali, minħabba 
l-impatt sinifikanti tagħhom f'oqsma 
bħall-mudelli ta' negozju ġodda, il-
kreattività u l-innovazzjoni, id-
diġitalizzazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet;

Or. en

Emenda 407
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Sara Skyttedal, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi 
aktar olistiku u sistematiku, biex tiġi 
żgurata l-koerenza politika fil-politiki 
kollha tal-Unjoni u approċċ ta' governanza 

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tan-newtralità 
klimatika fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; 
jemmen li huwa meħtieġ qafas ta' politika 
aktar olistiku u sistematiku, biex tiġi 
żgurata l-koerenza politika fil-politiki 
kollha tal-Unjoni u approċċ ta' governanza 
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omoġenju fl-oqsma kollha ta' politika, biex 
b'hekk titwitta t-triq għal strateġija ċara u 
stabbli għall-industriji Ewropej;

omoġenju fl-oqsma kollha ta' politika, biex 
b'hekk titwitta t-triq għal strateġija ċara u 
stabbli għall-industriji Ewropej li tipprovdi 
ċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà 
meħtieġa biex tippreserva ambjent 
favorevoli għal investiment li jibqa' validu 
fil-futur; jemmen li għal tranżizzjoni 
enerġetika b'suċċess, l-Ewropa teħtieġ 
ammont sinifikanti ta' enerġija 
rinnovabbli b'livell baxx ta' karbonju u 
affordabbli inkluż minn pajjiżi terzi biex 
iżżid l-effiċjenza fl-enerġija fis-setturi 
kollha u tappoġġja l-infrastruttura u jitlob 
inizjattivi strateġiċi fl-UE kif ukoll 
politika dwar l-enerġija bħala fokus tal-
politika barranija u tal-viċinat tal-UE, 
inkluż appoġġ finanzjarju għall-alleanzi 
tal-idroġenu u tal-enerġija ekoloġika ma' 
pajjiżi Afrikani / Għarab; dawk l-alleanzi 
għandhom ukoll ikunu parti mill-
ftehimiet kummerċjali; jisħaq fuq l-
importanza ta' alleanzi b'saħħithom biex 
jindirizzaw l-iskarsezza tar-riżorsi u tal-
materja prima;

Or. en

Emenda 408
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 

14. Iqis li, jekk jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet regolatorji, teknoloġiċi u 
ekonomiċi xierqa, hemm potenzjal 
sinifikanti fis-swieq nazzjonali u globali 
għat-teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
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fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
għall-2030 u l-2050 fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni; jemmen li huwa meħtieġ ukoll 
qafas tal-objettivi aktar olistiku u 
sistematiku, biex tiġi żgurata l-koerenza 
politika fil-politiki kollha tal-Unjoni u 
approċċ ta' governanza omoġenju fl-oqsma 
kollha ta' politika, biex b'hekk titwitta t-triq 
għal strateġija ċara u stabbli għall-industriji 
Ewropej u tipprovdi ċ-ċertezza legali 
meħtieġa għall-investituri, b'mod speċjali 
l-SMEs; iqis li t-trasformazzjoni ekoloġika 
industrijali tirrikjedi investimenti pubbliċi 
u privati favur l-iżvilupp ta' mobilità 
sostenibbli, id-dekarbonizzazzjoni tal-
industrija u b'mod partikolari l-enerġija, 
u r-rinnovazzjoni tal-bini;

Or. en

Emenda 409
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; jissottolinja l-ħtieġa li 
jinħolqu u jissaħħu swieq eżistenti u 
ġodda u ktajjen ta' valur għal teknoloġiji 
u prodotti b'emissjonijiet baxxi fl-UE 
sabiex tinkiseb tmexxija Ewropea f'dawn 
l-oqsma u sabiex it-trasformazzjoni lejn 
in-newtralità klimatika tkun każ ta' 
negozju vijabbli għall-industrija, inkluż 
għall-SMEs; iqis, barra minn hekk, li l-
Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass lejn l-
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għall-industriji Ewropej; integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li huwa 
meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku u ta' abilitazzjoni, 
biex tiġi żgurata l-koerenza politika fil-
politiki kollha tal-Unjoni u approċċ ta' 
governanza omoġenju fl-oqsma kollha ta' 
politika, biex b'hekk titwitta t-triq għal 
strateġija ċara u prevedibbli għall-industriji 
Ewropej;

Or. en

Emenda 410
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis li awtonomija 
strateġika akbar għandha tkun prijorità 
f'oqsma speċifiċi, pereżempju ingredjenti 
farmaċewtiċi ewlenin, tagħmir mediku, u 
l-metalli u l-minerali meħtieġa f'volumi 
akbar għal tranżizzjoni ekoloġika u dik 
diġitali; iqis, barra minn hekk, li l-Liġi 
dwar il-Klima hija l-ewwel pass lejn l-
integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li huwa 
meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

Or. en
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Emenda 411
Marek Paweł Balt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis li awtonomija 
strateġika miftuħa għandha tkun prijorità 
f'oqsma speċifiċi, pereżempju ingredjenti 
farmaċewtiċi ewlenin, tagħmir mediku, u 
l-metalli u l-minerali meħtieġa f'volumi 
akbar għal tranżizzjoni ekoloġika u dik 
diġitali; iqis, barra minn hekk, li l-Liġi 
dwar il-Klima hija l-ewwel pass lejn l-
integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li huwa 
meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

Or. en

Emenda 412
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
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fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

fis-swieq nazzjonali u globali għal, u 
tmexxija globali tal-UE fi, teknoloġiji 
b'emissjonijiet baxxi u l-prodotti, il-
proċessi u s-servizzi sostenibbli tul il-
katina kollha tal-valur, mill-materja prima 
għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis li t-teknoloġiji tal-
enerġija rinnovabbli b'mod partikolari 
għandhom jiġu kkunsidrati strateġiċi u ta' 
prijorità minn politika industrijali ġdida 
tal-UE; iqis, barra minn hekk, li l-Liġi 
dwar il-Klima hija l-ewwel pass lejn l-
integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li huwa 
meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

Or. en

Emenda 413
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u 
rinnovabbli u l-prodotti, il-proċessi u s-
servizzi sostenibbli tul l-appoġġ ta' katina 
tal-valur Ewropea robusta f'teknoloġiji 
rinnovabbli u nodfa, rivoluzzjonarji u 
innovattivi, mill-materja prima għall-
industriji b'intensità għolja ta' enerġija, il-
manifattura u s-settur tas-servizzi 
industrijali; iqis, barra minn hekk, li l-Liġi 
dwar il-Klima hija l-ewwel pass lejn l-
integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li huwa 
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Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

Or. en

Emenda 414
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

14. Iqis li hemm potenzjal fis-swieq 
nazzjonali u globali għat-teknoloġiji 
b'emissjonijiet baxxi u l-prodotti, il-
proċessi u s-servizzi sostenibbli tul il-
katina kollha tal-valur, mill-materja prima 
għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; jemmen li huwa 
meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

Or. en

Emenda 415
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni tistabbilixxi wkoll miri 
industrijali biex jiġu mnaqqxa fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li huwa 
meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

Or. en

Emenda 416
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali, kif ukoll għal ħafna 
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
involuti fl-iżvilupp ta' teknoloġiji, prodotti 
u servizzi ekoloġiċi; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
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koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

Or. it

Emenda 417
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; jemmen li huwa 
meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

Or. en

Emenda 418
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi, 
b'emissjonijiet żero u rinnovabbli u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi 
vinkolanti aktar olistiku u sistematiku, biex 
tiġi żgurata l-koerenza politika fil-politiki 
kollha tal-Unjoni u approċċ ta' governanza 
omoġenju, prevedibbli u inklużiv fl-oqsma 
kollha ta' politika, biex b'hekk titwitta t-triq 
għal strateġija ċara u stabbli għall-industriji 
Ewropej;

Or. en

Emenda 419
Grzegorz Tobiszowski
f'isem il-Grupp ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li flimkien mal-Liġi dwar il-Klima huwa 
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lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi 
aktar olistiku u sistematiku, biex tiġi 
żgurata l-koerenza politika fil-politiki 
kollha tal-Unjoni u approċċ ta' governanza 
omoġenju fl-oqsma kollha ta' politika, biex 
b'hekk titwitta t-triq għal strateġija ċara u 
stabbli għall-industriji Ewropej;

aktar meħtieġ li tiġi żgurata l-koerenza 
politika fil-politiki kollha tal-Unjoni u 
approċċ ta' governanza omoġenju fl-oqsma 
kollha ta' politika sabiex l-industriji 
Ewropej jiġu pprovduti b'ċertezza u 
prevedibbiltà biex jibbażaw id-deċiżjonijiet 
u l-investimenti tagħhom fuqhom;

Or. en

Emenda 420
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej; jitlob rispett strett 
għall-ftehim ta' Pariġi;

Or. en

Emenda 421
Michael Bloss
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u żero u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jisħaq li huwa 
meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi vinkolanti 
aktar olistiku u sistematiku, biex tiġi 
żgurata l-koerenza politika fil-politiki 
kollha tal-Unjoni u approċċ ta' governanza 
omoġenju u trasparenti fl-oqsma kollha ta' 
politika, biex b'hekk titwitta t-triq għal 
strateġija ċara, prevedibbli u stabbli għall-
industriji Ewropej;

Or. en

Emenda 422
Marc Botenga, Sira Rego
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima mhix ambizzjuża 



AM\1208890MT.docx 59/177 PE653.877v02-00

MT

lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

biżżejjed bl-ewwel pass lejn l-integrazzjoni 
tal-objettivi klimatiċi fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni; jemmen li huwa meħtieġ ukoll 
qafas tal-objettivi aktar olistiku u 
sistematiku, biex tiġi żgurata l-koerenza 
politika fil-politiki kollha tal-Unjoni u 
approċċ ta' governanza omoġenju fl-oqsma 
kollha ta' politika, biex b'hekk titwitta t-triq 
għal strateġija ċara u stabbli għall-industriji 
Ewropej;

Or. en

Emenda 423
Aldo Patriciello

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi 
aktar olistiku u sistematiku, biex tiġi 
żgurata l-koerenza politika fil-politiki 
kollha tal-Unjoni u approċċ ta' governanza 
omoġenju fl-oqsma kollha ta' politika, biex 
b'hekk titwitta t-triq għal strateġija ċara u 
stabbli għall-industriji Ewropej;

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u 
rinnovabbli, il-prodotti, il-proċessi u s-
servizzi sostenibbli fil-katina kollha tal-
valur, mill-materja prima, l-industriji 
b'intensità għolja ta' enerġija, il-manifattura 
u s-settur tas-servizz industrijali; iqis, 
barra minn hekk, il-Liġi dwar il-Klima 
bħala l-ewwel pass lejn l-integrazzjoni tal-
objettivi klimatiċi fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni; jemmen li, barra minn hekk, huwa 
meħtieġ qafas tal-objettivi aktar olistiku u 
sistematiku, biex tiġi żgurata l-koerenza 
politika fil-politiki kollha tal-Unjoni u 
approċċ ta' governanza omoġenju fl-oqsma 
kollha ta' politika, li jwitti t-triq għal 
strateġija ċara u stabbli għall-industriji 
Ewropej;

Or. en

Emenda 424
Patrizia Toia
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi, 
emissjonijiet żero u rinnovabbli u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

Or. en

Emenda 425
Gianna Gancia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 

14. Iqis li hemm potenzjal sinifikanti 
fis-swieq nazzjonali u globali għat-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi sostenibbli 
tul il-katina kollha tal-valur, mill-materja 
prima għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija, il-manifattura u s-settur tas-
servizzi industrijali; iqis, barra minn hekk, 
li l-Liġi dwar il-Klima hija l-ewwel pass 
lejn l-integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; jemmen li 
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huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza politika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

huwa meħtieġ ukoll qafas tal-objettivi aktar 
olistiku u sistematiku, biex tiġi żgurata l-
koerenza strateġika fil-politiki kollha tal-
Unjoni u approċċ ta' governanza omoġenju 
fl-oqsma kollha ta' politika, biex b'hekk 
titwitta t-triq għal strateġija ċara u stabbli 
għall-industriji Ewropej;

Or. it

Emenda 426
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jissottolinja l-ħtieġa li titħaffef l-
implimentazzjoni tal-Alleanza Ewropea 
tal-Batteriji, sabiex jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-katina strateġika tal-valur 
tagħha, jiżdiedu l-possibbiltajiet għal 
batteriji innovattivi prodotti lokalment, 
jinħoloq valur miżjud Ewropew, li 
jikkontribwixxi għall-kompetittività tal-
industrija tal-karozzi Ewropea u tiġi 
ffaċilitata t-tranżizzjoni għal sistema 
elettrika dekarbonizzata; jirrikonoxxi l-
fatt li s-settur tal-karozzi Ewropew sejjer 
lura u jinsab fi stat ta' kriżi; iqis li huwa 
essenzjali li jinżammu u jiġu żviluppati 
aktar ir-riċerka koeżiva u dinamika, il-
manifattura, il-produzzjoni u l-valur, u l-
katini tal-innovazzjoni fl-UE b'enfasi fuq 
il-produzzjoni ta' vetturi; huwa tal-fehma 
li biex l-industrija tal-karozzi tibqa' 
kompetittiva wara l-kriżi tal-COVID-19, 
dan se jiddependi mill-ħolqien ta' ċirku 
virtuż li jkun ta' benefiċċju għall-
innovazzjoni, l-impjieg, il-kompetittività, 
is-saħħa, l-ambjent u l-mobilità;
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Or. en

Emenda 427
Grzegorz Tobiszowski
f'isem il-Grupp ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tappoġġja investimenti mmirati lejn l-
espansjoni tal-infrastruttura tat-trasport, 
b'mod partikolari waħda b'livell baxx ta' 
karbonju, li tippermetti, l-ewwel nett, li 
jinkiseb effett multiplikatur permezz tat-
tqegħid ta' ordnijiet indirizzati lil firxa 
wiesgħa ta' entitajiet - kuntratturi, 
sottokuntratturi, fornituri u s-
sottokuntratturi tagħhom - u t-tieni, li jiġi 
żgurat tkabbir sostenibbli fit-tul billi 
tissupplimenta u tiżviluppa rabta bejn ir-
reġjuni tal-UE;

Or. en

Emenda 428
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Ifakkar li l-industrija tad-Difiża u 
Ajruspazjali fl-Ewropa hija settur 
industrijali tassew speċifiku li għalhekk 
jeħtieġ politiki speċifiċi minħabba n-
natura unika tiegħu; f'konformità mat-
Trattati Ewropej, iqis li l-implimentazzjoni 
ta' miżuri jew politiki speċjali għall-
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industrija tad-Difiża u Ajruspazjali 
Ewropea ma għandhiex iddgħajjef il-
prerogattivi nazzjonali tal-Istati Membri 
rigward is-sigurtà u d-difiża;

Or. en

Emenda 429
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jinsisti li użu akbar ta' sorsi tal-
enerġija rinnovabbli u nodfa jirrikjedi 
infrastrutturi adegwati fi ħdan u bejn il-
pajjiżi sabiex tiġi żgurata l-provvista tal-
enerġija b'mod raġonevoli u sostenibbli; 
jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi 
miri tal-UE għall-użu ta' infrastrutturi 
tal-enerġija għall-enerġija rinnovabbli, 
inklużi miżuri biex jippromwovu 
komunitajiet ta' enerġija rinnovabbli;

Or. en

Emenda 430
Ismail Ertug

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jenfasizza l-potenzjal tal-
akkoppjar settorjali, l-interkonnessjoni ta' 
setturi li jikkunsmaw l-enerġija bħall-bini, 
it-trasport u l-industrija; jiġbed l-
attenzjoni speċifika għall-Idroġenu 
Ekoloġiku minn sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli bħala mezz biex tinkiseb 
integrazzjoni settorjali aħjar;
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Or. en

Emenda 431
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, 
Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jenfasizza l-potenzjal tal-
elettrifikazzjoni tal-karozzi li għandu jiġi 
inkoraġġut permezz tal-użu ta' elettriku 
rinnovabbli, idroġenu ekoloġiku, 
iċċarġjar intelliġenti u appoġġ għar-
riċerka dwar il-batteriji;

Or. en

Emenda 432
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14b. Jenfasizza li fil-kisba tal-għanijiet 
klimatiċi ta' Pariġi, is-Sistema Ewropea 
għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 
hija għodda ċentrali biex tilħaq in-
newtralità klimatika permezz ta' approċċ 
ibbażat fuq is-suq li jiżgura n-newtralità 
tat-teknoloġija li tinċentiva l-industrija 
biex tilħaq l-objettivi tal-politika bl-aktar 
teknoloġiji effettivi disponibbli; jenfasizza 
d-dekarbonizzazzjoni ta' industriji 
intensivi fl-użu tal-enerġija bħall-azzar, 
is-siment u s-sustanzi kimiċi, bħala 
prijorità ewlenija filwaqt li jissottolinja l-
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ħtieġa li tiġi evitata r-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju, tal-investiment 
u tax-xogħol; itenni li dan jirrikjedi 
disponibbiltà fuq skala kbira ta' enerġija 
nadifa affordabbli u infrastruttura ta' 
appoġġ; jistieden lill-Kummissjoni tagħti 
prijorità biex tippermetti investimenti fl-
infrastruttura tal-enerġija, inkluż 
f'CC(U)S u idroġenu, f'konformità mal-
bżonnijiet tad-dekarbonizzazzjoni ta' 
dawn ir-raggruppamenti; jitlob, f'dan id-
dawl, l-espansjoni tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-attivitajiet tas-CCS 
koperti mid-Direttiva tal-ETS biex 
tinkludi għażliet ta' trasport multimodali;

Or. en

Emenda 433
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14c. Jirrikonoxxi r-rwol li l-enerġija 
nukleari jista' jkollha bħala teknoloġija 
b'livell baxx ta' karbonju fit-taħlita tal-
enerġija nazzjonali sakemm ikunu previsti 
biżżejjed provvedimenti għall-ogħla 
standards ta' sikurezza kif ukoll għad-
dekummissjonar, filwaqt li jitqiesu l-
kwistjonijiet transfruntiera, jemmen li l-
enerġija nukleari jista' jkollha rwol biex 
tissodisfa l-objettivi dwar il-klima 
minħabba li ma tirrilixxax gassijiet serra, 
u tista' wkoll tiżgura sehem sinifikanti tal-
produzzjoni tal-elettriku fl-Ewropa; iqis 
madankollu li, minħabba l-iskart li 
tipproduċi, din l-enerġija tirrikjedi 
strateġija medja u fit-tul li tqis l-avvanzi 
teknoloġiċi (il-laser, il-fużjoni, eċċ.) li 
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għandha l-għan li ttejjeb is-sostenibbiltà 
tas-settur kollu;

Or. en

Emenda 434
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass u tal-
enerġija nukleari bħala mezz għat-
tranżizzjoni enerġetika u tal-idroġenu 
bħala teknoloġija innovattiva potenzjali; 
jilqa' t-tnedija ta' Alleanza Nadifa għall-
Idroġenu u Alleanza ta' industriji b'livell 
baxx ta' karbonju; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
titħaffef ir-riċerka dwar l-idroġenu fuq 
skala kbira u l-produzzjoni tal-fjuwil 
ekoloġiku, it-teknoloġiji tal-qbid u l-ħżin 
tal-karbonju u li jiġi esplorat l-użu 
potenzjali ta' sors ta' enerġija ġeotermali; 
jitlob li tingħata aktar attenzjoni għas-
sigurtà tan-network, għall-infrastrutturi, u 
għall-provvista sigura tal-enerġija nadifa 
u affordabbli u tal-materja prima; 
jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati 
Membri, ir-reġjuni, l-industrija u l-
parteċipanti rilevanti l-oħra kollha biex 
jaħdmu flimkien biex itejbu l-effiċjenza fl-
enerġija tal-Ewropa u joħolqu swieq 
ewlenin f'teknoloġiji nodfa; jistieden lill-
Kunsill iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-
isforzi għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
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jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju ma 
jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, li t-
tranżizzjoni ta' industriji li l-prodott lest 
tagħhom ma jkunx kompatibbli mal-
objettivi tat-tranżizzjoni ekoloġika tkun 
appoġġjata u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni; jisħaq li l-
industrija tal-azzar hija partikolarment 
esposta għal kompetizzjoni inġusta; 
jistieden lill-Kummissjoni żżid il-
protezzjoni tagħha tar-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju inkluż għal 
industriji żgħar u ta' daqs medju u tuża l-
mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju 
fil-fruntiera u l-Kuntratti għad-Differenzi 
tal-Karbonju, li huma f'konformità mar-
regoli tad-WTO, bħala mod meħtieġ kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

Or. en

Emenda 435
Grzegorz Tobiszowski
f'isem il-Grupp ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan 
ir-rigward, l-importanza tal-gass bħala 

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi ewlenin kollha tal-
ekonomija, inkluż dawk koperti bl-ETS u 
mhux bl-ETS għandhom jikkontribwixxu 
lejn il-ksib tal-objettivi klimatiċi tal-
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mezz għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

Unjoni; jissottolinja l-importanza tal-gass 
naturali bħala mezz għat-tranżizzjoni 
sostenibbli u kosteffettiva tal-enerġija u 
faċilitatur tekniku tal-użu ta' gassijiet 
ġodda, jiġifieri l-bijogass, il-bijometan u l-
idroġenu; jisħaq li l-gass naturali u 
fjuwils gassużi oħra se jintużaw bħala 
materja prima fis-settur industrijali, 
peress li m'hemm l-ebda alternattiva oħra 
applikabbli fil-futur prevedibbli; jitlob 
qafas regolatorju ċar u stabbli li se 
jappoġġja l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni 
tal-infrastruttura tal-gass u jisħaq li l-
investimenti rispettivi ma jistgħux ikunu 
soġġetti għal trattament diskriminatorju 
la mill-perspettiva tal-finanzjament tal-
UE, u lanqas mill-perspettiva tat-
tassonomija; jitlob li tingħata aktar 
attenzjoni għas-sigurtà tan-network u 
għall-provvista tal-enerġija; jistieden lill-
Kunsill iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-
isforzi għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji esposti 
għal riskju għoli ta' rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju jkomplu 
jibbenefikaw minn sussidji tal-UE biex 
jinvestu f'teknoloġiji innovattivi 
ambjentali, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti biex 
jadattaw għal standards ambjentali ġodda, 
u tuża l-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

Or. en

Emenda 436
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-elettriku 
kompetittiv mingħajr karbonju bħala 
faċilitatur ewlieni għall-industriji 
intensivi fl-użu tal-enerġija, tal-gass bħala 
mezz għat-tranżizzjoni enerġetika u tal-
idroġenu u tal-Qbid, l-Utilizzazzjoni u l-
Ħżin tal-Karbonju bħala teknoloġija 
innovattiva potenzjali; jitlob li tingħata 
aktar attenzjoni għas-sigurtà tan-network u 
għall-provvista tal-enerġija, kif ukoll 
mekkaniżmi ta' appoġġ biex jiżguraw 
aċċess għal elettriku affordabbli u sigur 
mingħajr karbonju għal setturi intensivi 
fl-użu tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill 
iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi 
għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju ma 
jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u biex 
isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-"Bank tal-
Klima" tal-Unjoni, bil-għan li jissaħħaħ il-
finanzjament sostenibbli lis-settur pubbliku 
u dak privat u biex il-kumpaniji jiġu 
assistiti fil-proċess ta' dekarbonizzazzjoni, 
u tuża l-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera u titjib fil-miżuri 
eżistenti għar-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju u għad-difiża 
tal-kummerċ biex tipproteġi lill-produtturi 
u l-impjiegi tal-UE minn kompetizzjoni 
internazzjonali inġusta; il-Kummissjoni 
għandha wkoll tesplora għodod oħra lil 
hinn minn miżura ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera biex tappoġġja t-
trasformazzjoni tal-industrija Ewropea 
biex tilħaq l-objettivi klimatiċi tal-Unjoni;
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Emenda 437
Miapetra Kumpula-Natri

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan 
ir-rigward, l-importanza tal-gass bħala 
mezz għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jenfasizza, f'dan ir-
rigward, ir-rwol li enerġija nadifa u 
sostenibbli għandha fit-tranżizzjoni lejn 
ekonomiji nodfa u jisħaq fuq l-importanza 
ta' elettriku mingħajr karbonju 
kompetittiv għall-industriji Ewropej; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 
investimenti adegwati għal proġetti ta' 
infrastruttura ta' enerġija nadifa, bħal 
grilji intelliġenti, sabiex tissodisfa r-
rekwiżiti għall-elettrifikazzjoni li qed 
tikber, jissottolinja l-importanza tal-gass 
bħala mezz għat-tranżizzjoni enerġetika u 
tal-idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju 
fil-fruntiera bħala mod kif tipproteġi lill-
produtturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta;
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Emenda 438
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan 
ir-rigward, l-importanza tal-gass bħala 
mezz għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; jissottolinja l-importanza tal-gass 
bħala mezz għat-tranżizzjoni enerġetika u 
tal-idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali bħala miżura biex tiżgura l-
indipendenza enerġetika tal-UE; jitlob li 
tingħata aktar attenzjoni għas-sigurtà tan-
network u għall-provvista tal-enerġija; 
jistieden lill-BEI bil-għan li jissaħħaħ il-
finanzjament lis-settur pubbliku u dak 
privat u biex il-kumpaniji jiġu assistiti lejn 
ekonomija li toħloq l-impjiegi u l-
prosperità, u tuża l-mekkaniżmu ta' 
aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera 
bħala mod kif tipproteġi lill-produtturi u l-
impjiegi tal-UE minn kompetizzjoni 
internazzjonali inġusta;

Or. en

Emenda 439
Angelika Winzig, Tom Berendsen



PE653.877v02-00 72/177 AM\1208890MT.docx

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-
proċess ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-
UE minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ qafas 
stabbli ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni enerġetika u t-teknoloġiji 
tal-idroġenu bħala teknoloġiji innovattivi 
importanti; jissottolinja l-funzjonament 
reżiljenti tas-suq intern tal-enerġija bħala 
komponent ewlieni tat-tranżizzjoni 
enerġetika; jitlob f'dan il-kuntest li 
tingħata aktar attenzjoni għall-iżvilupp 
intelliġenti u diġitali tan-network tal-
elettriku u tal-gass li huma kompletament 
kompatibbli mal-għanijiet tad-
dekarbonizzazzjoni, sabiex jissaħħaħ is-
suq intern tal-enerġija, tiġi appoġġjata t-
tranżizzjoni enerġetika u tittejjeb is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jagħmlu dan prijorità tal-infiq fil-fażi ta' 
rikostruzzjoni u rkupru; jappoġġja l-
iżvilupp ta' grilji tal-enerġija 
transnazzjonali kif ukoll proċeduri ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet effettivi u rapidi biex 
jappoġġjawh; ifakkar li l-użu ta' 
mekkaniżmi tas-suq internazzjonali 
kompatibbli mad-WTO jista' 
jikkontribwixxi għall-kisba kosteffikaċi 
tal-objettivi tal-UE u tal-Istati Membri 
dwar il-klima; u biex isiru proposti għall-
armonizzazzjoni rapida tar-regoli 
nazzjonali dwar il-kummerċ tal-enerġija;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-
proċess ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-
UE minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ qafas 
stabbli ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni enerġetika u tat-
teknoloġiji tal-idroġenu bħala teknoloġiji 
innovattivi importanti; jissottolinja l-
funzjonament reżiljenti tas-suq intern tal-
enerġija bħala komponent ewlieni tat-
tranżizzjoni enerġetika; jitlob f'dan il-
kuntest li tingħata aktar attenzjoni għall-
iżvilupp intelliġenti u diġitali tan-network 
tal-elettriku u tal-gass li huma 
kompletament kompatibbli mal-għanijiet 
tad-dekarbonizzazzjoni, sabiex jissaħħaħ 
is-suq intern tal-enerġija, tiġi appoġġjata 
t-tranżizzjoni enerġetika u tittejjeb is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jagħmlu dan prijorità tal-infiq fil-fażi ta' 
rikostruzzjoni u rkupru; jappoġġja l-
iżvilupp ta' grilji tal-enerġija 
transnazzjonali kif ukoll proċeduri ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet effettivi u rapidi biex 
jappoġġjawh; ifakkar li l-użu ta' 
mekkaniżmu tas-suq internazzjonali jista' 
jikkontribwixxi għall-kisba kosteffikaċi 
tal-objettivi tal-UE u tal-Istati Membri 
dwar il-klima; u biex isiru proposti għall-
armonizzazzjoni rapida tar-regoli 
nazzjonali dwar il-kummerċ tal-enerġija;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-
proċess ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-
UE minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ qafas 
stabbli ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni enerġetika u tat-
teknoloġiji tal-idroġenu bħala teknoloġiji 
innovattivi importanti; jissottolinja l-
funzjonament reżiljenti tas-suq intern tal-
enerġija bħala komponent ewlieni tat-
tranżizzjoni enerġetika; jitlob f'dan il-
kuntest li tingħata aktar attenzjoni għall-
iżvilupp intelliġenti u diġitali tan-network 
tal-elettriku u tal-gass li huma 
kompletament kompatibbli mal-għanijiet 
tad-dekarbonizzazzjoni, sabiex jissaħħaħ 
is-suq intern tal-enerġija, tiġi appoġġjata 
t-tranżizzjoni enerġetika u tittejjeb is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jagħmlu dan prijorità tal-infiq fil-fażi ta' 
rikostruzzjoni u rkupru; jappoġġja l-
iżvilupp ta' grilji tal-enerġija 
transnazzjonali kif ukoll proċeduri ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet effettivi u rapidi biex 
jappoġġjawh; ifakkar li l-użu ta' 
mekkaniżmi tas-suq internazzjonali jista' 
jikkontribwixxi għall-kisba kosteffikaċi 
tal-objettivi tal-UE u tal-Istati Membri 
dwar il-klima; u biex isiru proposti għall-
armonizzazzjoni rapida tar-regoli 
nazzjonali dwar il-kummerċ tal-enerġija;
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Emenda 442
Salvatore De Meo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-
proċess ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-
UE minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ qafas 
stabbli ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni enerġetika u t-teknoloġiji 
tal-idroġenu bħala teknoloġiji innovattivi 
importanti; jissottolinja l-funzjonament 
reżiljenti tas-suq intern tal-enerġija bħala 
komponent ewlieni tat-tranżizzjoni 
enerġetika; jitlob f'dan il-kuntest li 
tingħata aktar attenzjoni għall-iżvilupp 
intelliġenti u diġitali tan-network tal-
elettriku u tal-gass li huma kompletament 
kompatibbli mal-għanijiet tad-
dekarbonizzazzjoni, sabiex jissaħħaħ is-
suq intern tal-enerġija, tiġi appoġġjata t-
tranżizzjoni enerġetika u tittejjeb is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jagħmlu dan prijorità tal-infiq fil-fażi ta' 
rikostruzzjoni u rkupru; jappoġġja l-
iżvilupp ta' grilji tal-enerġija 
transnazzjonali kif ukoll proċeduri ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet effettivi u rapidi biex 
jappoġġjawh; ifakkar li l-użu ta' 
mekkaniżmi tas-suq internazzjonali jista' 
jikkontribwixxi għall-kisba kosteffikaċi 
tal-objettivi tal-UE u tal-Istati Membri 
dwar il-klima; u biex isiru proposti għall-
armonizzazzjoni rapida tar-regoli 
nazzjonali dwar il-kummerċ tal-enerġija;
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15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan 
ir-rigward, l-importanza tal-gass bħala 
mezz għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-
proċess ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi bħala pjan direzzjonali biex 
tissawwar l-industrija tal-futur; jissottolinja 
l-importanza tal-gass bħala mezz għat-
tranżizzjoni enerġetika u tal-idroġenu 
bħala teknoloġija innovattiva potenzjali; 
jitlob li tingħata aktar attenzjoni għas-
sigurtà tan-network u għall-provvista tal-
enerġija; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 
li l-industriji li jippreżentaw riskju għoli ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
ma jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u 
tuża l-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali inġusta 
u mill-importazzjoni ta' prodotti u servizzi 
b'impronta ambjentali kbira;
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15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi u tal-prestazzjoni tal-
industrija bħala pjan direzzjonali biex 
tissawwar l-industrija tal-futur; iqis li s-
setturi kollha għandhom jikkontribwixxu 
lejn il-ksib tal-objettivi klimatiċi tal-Unjoni 
b'mod ġust u skont il-potenzjali ta' 
tnaqqis tagħhom u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni enerġetika għal perjodu 
ta' żmien limitat u tal-idroġenu, b'mod 
speċjali l-idroġenu ekoloġiku, bħala 
teknoloġija innovattiva potenzjali; jitlob li 
tingħata aktar attenzjoni għas-sigurtà tan-
network u għall-provvista u l-affordabbiltà 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima għal mill-inqas 25 % u 
aktar programmi mhux adegwati bħal 
Orizzont Ewropa; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
jippreżentaw riskju għoli tal-emissjonijiet 
tal-karbonju ma jibbenefikawx minn 
sussidji tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-
BEI, bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, 
bil-għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju 
fil-fruntiera bħala mod kif tipproteġi lill-
produtturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta;
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15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni enerġetika u tal-idroġenu 
bħala innovazzjoni rivoluzzjonarja 
potenzjali; jistieden lill-Kummissjoni 
tipproponi riforma fl-Iskema tal-UE 
għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS) 
biex tiżgura prezz ogħla fuq l-
allokazzjonijiet tas-CO2 bħala mod biex 
tingħata spinta lill-investimenti fit-
teknoloġija ekoloġika li ħafna minnha tiġi 
prodotta fit-teknoloġija tal-UE; jitlob li 
tingħata aktar attenzjoni għas-sigurtà tan-
network u għall-provvista tal-enerġija; 
jistieden lill-Kunsill iżid l-infiq mill-baġit 
tal-UE fuq l-isforzi għat-tibdil fil-klima; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-
industriji li jippreżentaw riskju għoli ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
ma jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u 
biex isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-"Bank 
tal-Klima" tal-Unjoni, bil-għan li jissaħħaħ 
il-finanzjament sostenibbli lis-settur 
pubbliku u dak privat u biex il-kumpaniji 
jiġu assistiti fil-proċess ta' 
dekarbonizzazzjoni, u tuża l-mekkaniżmu 
ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera 
bħala mod kif tipproteġi lill-produtturi u l-
impjiegi tal-UE minn kompetizzjoni 
internazzjonali inġusta;
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15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-elettriku 
kompetittiv mingħajr karbonju bħala 
faċilitatur ewlieni għall-industriji 
intensivi fl-użu tal-enerġija, tal-gass bħala 
mezz għat-tranżizzjoni enerġetika u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; kif ukoll mekkaniżmi ta' 
appoġġ biex jiżguraw aċċess għal elettriku 
affordabbli u sigur mingħajr karbonju 
għal setturi intensivi fl-użu tal-enerġija; 
jistieden lill-Kunsill iżid l-infiq mill-baġit 
tal-UE fuq l-isforzi għat-tibdil fil-klima; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-
industriji li jippreżentaw riskju għoli ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
ma jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u 
biex isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-"Bank 
tal-Klima" tal-Unjoni, bil-għan li jissaħħaħ 
il-finanzjament sostenibbli lis-settur 
pubbliku u dak privat u biex il-kumpaniji 
jiġu assistiti fil-proċess ta' 
dekarbonizzazzjoni, u tuża l-mekkaniżmu 
ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera 
bħala mod kif tipproteġi lill-produtturi u l-
impjiegi tal-UE minn kompetizzjoni 
internazzjonali inġusta;
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Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan 
ir-rigward, l-importanza tal-gass bħala 
mezz għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar 
attenzjoni għas-sigurtà tan-network u 
għall-provvista tal-enerġija; jistieden lill-
Kunsill iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-
isforzi għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju ma 
jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u biex 
isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-"Bank tal-
Klima" tal-Unjoni, bil-għan li jissaħħaħ il-
finanzjament sostenibbli lis-settur pubbliku 
u dak privat u biex il-kumpaniji jiġu 
assistiti fil-proċess ta' dekarbonizzazzjoni, 
u tuża l-mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jfakkar, f'dan ir-
rigward, l-importanza li tiġi żgurata 
enerġija newtrali għall-klima bi prezzijiet 
kompetittivi fuq livell globali għall-
industriji, u għal dan il-għan il-ħtieġa li 
jitħaffu l-iżvilupp u l-integrazzjoni ta' 
kapaċitajiet rinnovabbli fit-taħlita tal-
enerġija u tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni ta' produzzjoni tal-
idroġenu bbażata fuq l-elettriku 
rinnovabbli u l-użu tagħha f'setturi li 
diffiċli jitnaqqsu;

jistieden lill-Kunsill iżid l-infiq mill-baġit 
tal-UE fuq l-isforzi għat-tibdil fil-klima 
għal mill-inqas 30 % tal-baġit; ; jistieden 
lill-Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju ma 
jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u biex 
isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-"Bank tal-
Klima" tal-Unjoni, bil-għan li jissaħħaħ il-
finanzjament sostenibbli lis-settur pubbliku 
u dak privat u biex il-kumpaniji jiġu 
assistiti fil-proċess ta' dekarbonizzazzjoni, 
u tuża l-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;
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15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni enerġetika u tal-idroġenu 
bħala teknoloġija innovattiva potenzjali; 
jitlob li tingħata aktar attenzjoni għas-
sigurtà tan-network u għall-provvista tal-
enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-infiq 
mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-tibdil 
fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE u li tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni 
għall-industriji li l-prodotti finali 
tagħhom mhumiex kompatibbli mal-
objettivi tat-tranżizzjoni ekoloġika, u biex 
isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-"Bank tal-
Klima" tal-Unjoni, bil-għan li jissaħħaħ il-
finanzjament sostenibbli lis-settur pubbliku 
u dak privat u biex il-kumpaniji jiġu 
assistiti fil-proċess ta' dekarbonizzazzjoni, 
u tuża l-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

Or. fr

Emenda 449
Gianna Gancia
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; huwa konxju li d-definizzjoni ta' din 
it-tabella tagħmel sens biss jekk tkun 
miftiehma wkoll mal-pajjiżi terzi l-aktar 
direttament involuti; iqis li s-setturi kollha 
għandhom jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-
objettivi klimatiċi tal-Unjoni u, 
jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza 
tal-gass bħala mezz għat-tranżizzjoni 
enerġetika u tal-idroġenu bħala teknoloġija 
innovattiva potenzjali; jitlob li tingħata 
aktar attenzjoni għas-sigurtà tan-network u 
għall-provvista tal-enerġija; jistieden lill-
Kunsill iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-
isforzi għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju ma 
jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u biex 
isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-"Bank tal-
Klima" tal-Unjoni, bil-għan li jissaħħaħ il-
finanzjament sostenibbli lis-settur pubbliku 
u dak privat u biex il-kumpaniji jiġu 
assistiti fil-proċess ta' dekarbonizzazzjoni, 
u tuża l-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

Or. it

Emenda 450
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15



AM\1208890MT.docx 83/177 PE653.877v02-00

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija 
tal-futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar 
attenzjoni għas-sigurtà tan-network u 
għall-provvista tal-enerġija; jistieden lill-
Kunsill iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-
isforzi għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju ma 
jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u 
biex isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-
"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-għan li 
jissaħħaħ il-finanzjament sostenibbli lis-
settur pubbliku u dak privat u biex il-
kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess ta' 
dekarbonizzazzjoni, u tuża l-mekkaniżmu 
tal-Aġġustamenti tal-Karbonju fil-
Fruntiera bħala mod kif tipproteġi lill-
produtturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ li tkun 
ibbażata fuq qafas regolatorju li 
jistabbilixxi trajettorja ġenerali tat-tnaqqis 
tal-emissjonijiet lejn il-miri tal-Unjoni 
għall-2030 dwar il-klima u l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra żero netti f'konformità 
mal-Ftehim ta' Pariġi - b'miri u 
indikaturi interim ċari għal ħames 
snin; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza li l-Kummissjoni 
tiżviluppa perkorsi speċifiċi għas-setturi li 
jistabbilixxu l-azzjonijiet meħtieġa biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet u tiġi żgurata l-
koerenza tal-politika; jisħaq li dawn il-
perkorsi dwar il-klima jtejbu ċ-ċertezza 
fit-tul tal-investituri u l-prevedibbiltà 
regolatorja u għandhom iservu bħala 
linja gwida għal azzjonijiet ta' politika 
futuri li, min-naħa tagħhom, għandhom 
jorjentaw deċiżjonijiet futuri industrijali u 
ta' investiment;

Or. en

Emenda 451
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
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futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza li jittejbu r-riċerka u 
l-iżvilupp teknoloġiku bħala fatturi 
essenzjali għall-appoġġ għat-tranżizzjoni 
u tal-gass bħala mezz għat-tranżizzjoni 
enerġetika u tal-idroġenu bħala teknoloġija 
innovattiva potenzjali; jitlob li tingħata 
aktar attenzjoni għas-sigurtà tan-network u 
għall-provvista tal-enerġija; jistieden lill-
Kunsill iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-
isforzi għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju ma 
jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u biex 
isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-"Bank tal-
Klima" tal-Unjoni, bil-għan li jissaħħaħ il-
finanzjament sostenibbli lis-settur pubbliku 
u dak privat u biex il-kumpaniji jiġu 
assistiti fil-proċess ta' dekarbonizzazzjoni, 
u tuża l-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

Or. it

Emenda 452
Patrizia Toia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, ifakkar, f'dan ir-
rigward, fir-rwol strateġiku tal-
infrastrutturi tal-elettriku għat-
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idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

tranżizzjoni enerġetika u dik tal-klima, 
jissottolinja l-importanza tal-gass bħala 
mezz għat-tranżizzjoni enerġetika u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju 
fil-fruntiera bħala mod kif tipproteġi lill-
produtturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta;

Or. en

Emenda 453
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar 
attenzjoni għas-sigurtà tan-network u 
għall-provvista tal-enerġija; jistieden lill-
Kunsill iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ qafas 
ta' governanza biex jistabbilixxi objettivi, 
jiddefinixxi pjanijiet direzzjonali 
settorjali, jimmonitorja l-progress fit-
tranżizzjoni tal-industrija billi juża b'mod 
partikolari l-kriterji stabbiliti fit-
tassonomija tal-UE u l-iżvelar korporattiv 
obbligatorju annwali relatat mat-
tassonomija, u jiżgura l-koerenza tal-
politika; jistieden, għal dak il-għan, lill-
Kummissjoni tistabbilixxi osservatorju 
indipendenti biex tissawwar l-industrija 
tal-futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
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isforzi għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju ma 
jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u 
biex isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-
"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-għan li 
jissaħħaħ il-finanzjament sostenibbli lis-
settur pubbliku u dak privat u biex il-
kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess ta' 
dekarbonizzazzjoni, u tuża l-mekkaniżmu 
tal-Aġġustamenti tal-Karbonju fil-
Fruntiera bħala mod kif tipproteġi lill-
produtturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta;

jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni u, b'dan 
il-ħsieb, jistieden lill-Kummissjoni 
tipproduċi strateġija ġenerali bi skeda ta' 
żmien ċara biex issegwi l-progress, 
jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza 
tal-enerġija rinnovabbli u tal-idroġenu 
rinnovabbli għat-tranżizzjoni tas-setturi 
industrijali fuq perkors newtrali għall-
klima tal-gass bħala mezz għat-tranżizzjoni 
enerġetika u tal-idroġenu bħala teknoloġija 
innovattiva potenzjali u jitlob li tingħata 
aktar attenzjoni għas-sigurtà tan-network u 
għall-provvista tal-enerġija; jistieden lill-
Kunsill iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-
isforzi għal azzjonijiet għat-tibdil fil-
klima;

Or. en

Emenda 454
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni enerġetika u tal-idroġenu 
bħala teknoloġija innovattiva potenzjali; 
jitlob li tingħata aktar attenzjoni għas-
sigurtà tan-network u għall-provvista tal-
enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-infiq 
mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-tibdil 
fil-klima u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
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bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju 
fil-fruntiera bħala mod kif tipproteġi lill-
produtturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta;

Or. en

Emenda 455
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza ta' sorsi ta' enerġija 
li ma jiġġenerawx emissjonijiet tal-
gassijiet serra u tal-gass bħala mezz għat-
tranżizzjoni enerġetika u tal-idroġenu 
bħala teknoloġija innovattiva potenzjali; 
jitlob li tingħata aktar attenzjoni għas-
sigurtà tan-network u għall-provvista tal-
enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-infiq 
mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-tibdil 
fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
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tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju 
fil-fruntiera bħala mod kif tipproteġi lill-
produtturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta;

Or. fr

Emenda 456
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass 
dekarbonizzat u rinnovabbli bħala mezz 
għat-tranżizzjoni enerġetika u tal-idroġenu 
nadif, b'mod speċjali l-idroġenu 
ekoloġiku, bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju 
fil-fruntiera bħala mod kif tipproteġi lill-
produtturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta;
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Or. en

Emenda 457
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni enerġetika u tal-idroġenu 
bħala teknoloġija innovattiva potenzjali; 
jitlob li tingħata aktar attenzjoni għas-
sigurtà tan-network u għall-provvista tal-
enerġija, b'mod partikolari għall-industriji 
intensivi fl-enerġija; jistieden lill-Kunsill 
iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi 
għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju ma 
jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u biex 
isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-"Bank tal-
Klima" tal-Unjoni, bil-għan li jissaħħaħ il-
finanzjament sostenibbli lis-settur pubbliku 
u dak privat u biex il-kumpaniji jiġu 
assistiti fil-proċess ta' dekarbonizzazzjoni, 
u tuża l-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
karbonju fil-fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-UE 
minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

Or. fr

Emenda 458
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan 
ir-rigward, l-importanza tal-gass bħala 
mezz għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar 
attenzjoni għas-sigurtà tan-network u 
għall-provvista tal-enerġija; jistieden lill-
Kunsill iżid l-infiq mill-baġit tal-UE fuq l-
isforzi għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-industriji li 
jippreżentaw riskju għoli ta' rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju ma 
jibbenefikawx minn sussidji tal-UE, u 
biex isir użu aħjar mill-BEI, bħala l-
"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-għan li 
jissaħħaħ il-finanzjament sostenibbli lis-
settur pubbliku u dak privat u biex il-
kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess ta' 
dekarbonizzazzjoni, u tuża l-mekkaniżmu 
tal-Aġġustamenti tal-Karbonju fil-
Fruntiera bħala mod kif tipproteġi lill-
produtturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi li kapaċi 
ssawwar l-industrija tal-futur u ma tħalli 
lil ħadd jibqa' lura, teħtieġ qafas ta' 
governanza b'saħħtu li jistabbilixxi miri, 
jiddefinixxi pjanijiet direzzjonali settorjali 
dwar tranżizzjonijiet industrijali, 
jimmonitorja l-progress u fl-aħħar mill-
aħħar jiżgura l-koerenza tal-politika; iqis 
li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni; jistieden, għalhekk, 
lill-Kummissjoni tiddefinixxi governanza 
inklużiva u trasparenti għad-definizzjoni 
ta' pjan direzzjonali ċar għall-objettivi 
dwar il-klima u ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra sal-2050, 
bil-miri għall-2030 u l-2040, u tal-
perkorsi u l-miri settorjali relattivi li 
jiggwidaw it-trasformazzjonijiet 
industrijali; jistieden, barra minn hekk, 
lill-Kummissjoni tistabbilixxi osservatorju 
indipendenti ta' esperti, partijiet 
ikkonċernati u s-soċjetà ċivili biex 
jimmonitorjaw u jirrapportaw il-progress 
tas-setturi industrijali fil-perkorsi 
tagħhom lejn il-kisba ta' tali objettivi, u 
tissuġġerixxi miżuri biex tikkoreġi t-
trajettorja ta' dawk is-setturi industrijali li 
jiddevjaw minnha;

Or. en

Emenda 459
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-gass bħala mezz 
għat-tranżizzjoni tal-enerġija u tal-
idroġenu bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni, u tuża l-
mekkaniżmu tal-Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera bħala mod kif 
tipproteġi lill-produtturi u l-impjiegi tal-
UE minn kompetizzjoni internazzjonali 
inġusta;

15. Isostni li politika industrijali 
Ewropea verament effikaċi teħtieġ tabella 
ta' objettivi klimatiċi bħala pjan 
direzzjonali biex tissawwar l-industrija tal-
futur; iqis li s-setturi kollha għandhom 
jikkontribwixxu lejn il-ksib tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni u, jissottolinja, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-idroġenu 
ekoloġiku bħala teknoloġija innovattiva 
potenzjali; jitlob li tingħata aktar attenzjoni 
għas-sigurtà tan-network u għall-provvista 
tal-enerġija; jistieden lill-Kunsill iżid l-
infiq mill-baġit tal-UE fuq l-isforzi għat-
tibdil fil-klima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-industriji li jippreżentaw riskju 
għoli ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament 
sostenibbli lis-settur pubbliku u dak privat 
u biex il-kumpaniji jiġu assistiti fil-proċess 
ta' dekarbonizzazzjoni; jistieden għalhekk 
lill-Kummissjoni tadotta strateġija tal-IP 
ġdida li tippromwovi t-trasferiment ta' 
teknoloġiji ambjentali kruċjali lill-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw billi tagħti liċenzji 
b'xejn jew miftuħa għal tali teknoloġiji;

Or. en

Emenda 460
Salvatore De Meo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a.  Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef 
il-protezzjoni kontra r-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju inkluż għall-
industrija żgħira u ta' daqs medju 
mingħajr ma tfixkel il-kompetizzjoni u 
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tiżgura li l-produzzjoni industrijali tikber 
fl-Ewropa, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, 
issaħħaħ il-finanzjament sostenibbli għas-
setturi pubbliċi u privati u tassisti lill-
kumpaniji fil-proċess ta' 
dekarbonizzazzjoni, u biex tikkunsidra l-
Aġġustamenti tal-Karbonju fil-Fruntiera, 
mill-aktar fis possibbli, li huma 
kompatibbli mar-regoli tad-WTO u l-
ftehimiet l-oħra ta' kummerċ ħieles tal-
Unjoni bħala mod biex jiġi żgurat 
ambjent kompetittiv għall-industriji tal-
UE, inklużi l-manifatturi downstream 
ibbażati fuq valutazzjonijiet tal-impatt bir-
reqqa; jissottolinja li stokk imtejjeb tal-
bini għandu l-akbar potenzjal biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-UE dwar l-
enerġija u l-klima u li l-politika, il-finanzi 
u l-innovazzjoni/id-diġitalizzazzjoni huma 
t-tliet fatturi ewlenin għal ambjent mibni 
sostenibbli; jemmen li l-massimizzazzjoni 
tal-potenzjal tal-effiċjenza fl-enerġija tal-
bini se tirrikjedi kombinazzjoni 
intelliġenti ta' implimentazzjoni rigoruża 
tal-politiki eżistenti, inizjattivi ġodda ta' 
politika biex jiġi eliminat b'mod gradwali 
l-bini bl-agħar rendiment fl-użu tal-
enerġija, mekkaniżmi ta' finanzjament 
adegwati u investimenti f'soluzzjonijiet 
innovattivi;

Or. en

Emenda 461
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef 
il-protezzjoni kontra r-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju inkluż għall-
industrija żgħira u ta' daqs medju 
mingħajr ma tfixkel il-kompetizzjoni u 
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tiżgura li l-produzzjoni industrijali tikber 
fl-Ewropa, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, 
issaħħaħ il-finanzjament sostenibbli għas-
setturi pubbliċi u privati u tassisti lill-
kumpaniji fil-proċess ta' 
dekarbonizzazzjoni, u biex tikkunsidra l-
Aġġustamenti tal-Karbonju fil-Fruntiera, 
mill-aktar fis possibbli, li huma 
kompatibbli mar-regoli tad-WTO u l-
ftehimiet l-oħra ta' kummerċ ħieles tal-
Unjoni bħala mod biex jiġi żgurat 
ambjent kompetittiv għall-industriji tal-
UE, inklużi l-manifatturi downstream 
ibbażati fuq valutazzjonijiet tal-impatt bir-
reqqa; jissottolinja li stokk imtejjeb tal-
bini għandu l-akbar potenzjal biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-UE dwar l-
enerġija u l-klima u li l-politika, il-finanzi 
u l-innovazzjoni/id-diġitalizzazzjoni huma 
t-tliet fatturi ewlenin għal ambjent mibni 
sostenibbli; jemmen li l-massimizzazzjoni 
tal-potenzjal tal-effiċjenza fl-enerġija tal-
bini se tirrikjedi kombinazzjoni 
intelliġenti ta' implimentazzjoni rigoruża 
tal-politiki eżistenti, inizjattivi ġodda ta' 
politika biex jiġi eliminat b'mod gradwali 
l-bini bl-agħar rendiment fl-użu tal-
enerġija, mekkaniżmi ta' finanzjament 
adegwati u investimenti f'soluzzjonijiet 
innovattivi;

Or. en

Emenda 462
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda
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15a. Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef 
il-protezzjoni kontra r-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju inkluż għall-
industrija żgħira u ta' daqs medju 
mingħajr ma tfixkel il-kompetizzjoni u 
tiżgura li l-produzzjoni industrijali tikber 
fl-Ewropa, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, 
issaħħaħ il-finanzjament sostenibbli għas-
setturi pubbliċi u privati u tassisti lill-
kumpaniji fil-proċess ta' 
dekarbonizzazzjoni, u biex tikkunsidra l-
Aġġustamenti tal-Karbonju fil-Fruntiera, 
mill-aktar fis possibbli, li huma 
kompatibbli mar-regoli tad-WTO u l-
ftehimiet l-oħra ta' kummerċ ħieles tal-
Unjoni bħala mod biex jiġi żgurat 
ambjent kompetittiv għall-industriji tal-
UE, inklużi l-manifatturi downstream 
ibbażati fuq valutazzjonijiet tal-impatt bir-
reqqa; jissottolinja li stokk imtejjeb tal-
bini għandu l-akbar potenzjal biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-UE dwar l-
enerġija u l-klima u li l-politika, il-finanzi 
u l-innovazzjoni/id-diġitalizzazzjoni huma 
t-tliet fatturi ewlenin għal ambjent mibni 
sostenibbli; jemmen li l-massimizzazzjoni 
tal-potenzjal tal-effiċjenza fl-enerġija tal-
bini se tirrikjedi kombinazzjoni 
intelliġenti ta' implimentazzjoni rigoruża 
tal-politiki eżistenti, inizjattivi ġodda ta' 
politika biex jiġi eliminat b'mod gradwali 
l-bini bl-agħar rendiment fl-użu tal-
enerġija, mekkaniżmi ta' finanzjament 
adegwati u investimenti f'soluzzjonijiet 
innovattivi;

Or. en

Emenda 463
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda
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15a. Jenfasizza l-importanza kbira tal-
industrija Ewropea għall-benesseri u d-
dekarbonizzazzjoni Ewropea; jenfasizza 
wkoll iż-żieda fl-ispejjeż tal-produzzjoni 
għall-industrija Ewropea li tirrispetta l-
istandards soċjali u ambjentali għoljin u li 
tikkontribwixxi għan-newtralità klimatika 
sal-2050 u ż-żieda fil-kompetizzjoni 
internazzjonali li twassal għal eċċess fil-
prodotti importati rħas fis-swieq Ewropej; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni f'dan ir-rigward 
biex ittejjeb u żżomm strumenti effettivi 
biex tipprevjeni r-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju filwaqt li 
tipprevjeni profitti mhux previsti, inkluż li 
tivvaluta l-ħtieġa ta' aktar kwoti bla ħlas, 
għajnuna mill-Istat biex tikkumpensa l-
ispejjeż indiretti tal-elettriku skont l-ETS, 
kif ukoll l-aġġustament għall-karbonju 
fil-fruntiera kompatibbli mad-WTO; 
jistieden, barra minn hekk, lill-
Kummissjoni tagħmel użu sħiħ mill-
istrumenti ta' difiża tal-kummerċ tagħha 
u l-miżuri ta' salvagwardja u tagħmel 
impenn sħiħ għall-Ftehim ta' Pariġi u 
għall-istandards tax-xogħol tal-ILO bħala 
prerekwiżit għall-ftehimiet ta' kummerċ 
ħieles;

Or. en

Emenda 464
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi osservatorju indipendenti 
bbilanċjat, magħmul minn esperti u 
partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, biex 
tissorvelja kontinwament il-progress tas-
setturi industrijali individwali lejn l-
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objettivi klimatiċi, b'mod partikolari l-
objettiv ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra 
żero netti, u biex tagħti parir lill-
Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tat-
Tassonomija sostenibbli tal-UE, li tinkludi 
infrastruttura, proġetti u miri prijoritarji, 
u tissuġġerixxi miżuri korrettivi b'mod 
ibbażat fuq l-evidenza, inklużiv u 
trasparenti jekk l-emissjonijiet mis-settur 
industrijali jiddevjaw mill-perkors 
speċifiku stabbilit;

Or. en

Emenda 465
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jenfasizza l-importanza tal-aġenda 
tat-tkabbir sostenibbli mmexxija mix-
xjenza u mill-innovazzjoni, li tippromwovi 
ftuħ ekonomiku u swieq li jiffavorixxu l-
innovazzjoni; jisħaq li din għandha tkun 
ibbażata fuq approċċ olistiku, bil-ħtieġa 
ta' taħlita ambizzjuża ta' politika b'livelli 
ogħla ta' investiment, inkluż investimenti 
diretti barranin, fir-riċerka u l-
innovazzjoni u t-tiġdid tal-industrija 
Ewropea kemm f'setturi promettenti 
ġodda kif ukoll f'setturi maturi;

Or. en

Emenda 466
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tivvaluta mill-ġdid u taġġusta l-
leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea, bħad-
Direttiva tal-VIA 2011/92/UE, biex 
tippermetti u tħaffef il-proċeduri ta' 
approvazzjoni ta' proġetti infrastrutturali 
fuq skala kbira, li huma meħtieġa għal 
trasformazzjoni b'suċċess tas-setturi tal-
enerġija u tal-mobilità; tiżgura tfassil ta' 
politika konsistenti fuq livell Ewropew fir-
rigward tal-Patt Ekoloġiku Ġdid;

Or. en

Emenda 467
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Ifakkar li l-kompetittività tal-
industrija Ewropea tista' tiġi appoġġjata 
biss minn network tal-infrastruttura 
effiċjenti; jappella għal politika ta' 
investiment fit-tul għat-tagħmir u r-
rinnovazzjoni tal-infrastruttura u għat-
tneħħija tal-ostakoli amministrattivi li 
jxekklu l-iżvilupp ta' networks trans-
Ewropej;

Or. fr

Emenda 468
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. L-objettiv tan-newtralità 
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karbonika jirrikjedi investimenti 
konsistenti fis-settur tal-enerġija tagħna; 
irridu niżguraw l-aċċessibbiltà tal-
prezzijiet tal-enerġija għan-negozji u l-
konsumaturi u li l-provvista tal-enerġija 
tkun garantita l-ħin kollu;

Or. en

Emenda 469
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jistieden lill-Kunsill iżid l-infiq 
relatat mal-klima għal tal-inqas 40 % tal-
baġit tal-UE u jiżgura li l-infiq ġenerali 
jkun konformi mal-objettiv li jitneħħew 
gradwalment is-sussidji diretti u indiretti 
tal-fjuwils fossili;

Or. en

Emenda 470
Ismail Ertug

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jistieden lill-Kummissjoni tkun 
ambizzjuża fl-Alleanza tal-Idroġenu Nadif 
li ġejja billi tiffoka fuq l-Idroġenu 
Ekoloġiku minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli;

Or. en

Emenda 471
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Christian Ehler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jemmen li stokk tal-bini mtejjeb 
għandu l-akbar potenzjal biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-UE dwar l-enerġija u l-
klima;

Or. en

Emenda 472
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15b. Jenfasizza l-ħtieġa ta' ammonti 
sinifikanti ta' enerġija affordabbli, sigura 
u rinnovabbli u trasportaturi tal-enerġija 
rinnovabbli bħall-idroġenu ekoloġiku, kif 
ukoll infrastruttura rilevanti, għad-
dekarbonizzazzjoni tal-proċessi 
industrijali; jissottolinja għalhekk il-
ħtieġa ta' integrazzjoni tas-settur 
intelliġenti tal-industrija u tas-settur tal-
enerġija; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jappoġġjaw aktar l-użu ta' 
enerġiji rinnovabbli, ħżin ta' enerġija, 
grilji tal-elettriku u faċilitajiet ta' 
produzzjoni għall-idroġenu ekoloġiku; 
jistieden, barra minn hekk, lill-
Kummissjoni tivvaluta l-livell ta' tħejjija 
għall-idroġenu tal-infrastruttura tal-gass 
Ewropea u tiżviluppa pjan direzzjonali 
għall-idroġenu inkluża l-kapaċità 
Ewropea attwali u potenzjali li tipproduċi 
idroġenu ekoloġiku, il-ħtieġa li timporta 
idroġenu ekoloġiku u r-rwol tal-idroġenu 
blu fid-dekarbonizzazzjoni bħala 
molekula ta' tranżizzjoni lejn l-użu uniku 
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ta' idroġenu ekoloġiku;

Or. en

Emenda 473
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15b. Iħeġġeġ it-tneħħija gradwali tal-
fjuwils fossili malajr u l-ħtieġa li tiġi 
stabbilita sistema ta' enerġija effiċjenti 
ħafna u kompletament rinnovabbli; 
ifakkar fl-importanza li tkun assigurata l-
enerġija rinnovabbli bi prezzijiet 
kompetittivi fuq livell globali għall-
industriji, u għal dan il-għan il-ħtieġa li 
tiġi appoġġjata l-produzzjoni u l-
manifattura massiva ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli fl-Unjoni, biex jitħaffef l-
iżvilupp u l-integrazzjoni ta' kapaċitajiet 
rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija u biex 
tiġi ffaċilitata l-elettrifikazzjoni tal-
industrija, u, fejn mhux fattibbli, biex 
jitħaffef l-iżvilupp u l-integrazzjoni ta' 
kapaċitajiet rinnovabbli fit-taħlita tal-
enerġija u biex tiġi ffaċilitata l-
elettrifikazzjoni tal-industrija, u, fejn 
mhux fattibbli, li jintużaw soluzzjonijiet 
tal-idroġenu kompletament ibbażati fuq 
sorsi tal-enerġija rinnovabbli;

Or. en

Emenda 474
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15b (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15b. Iqis li l-istrumenti ta' 
assigurazzjoni tradizzjonali mhumiex 
biżżejjed biex ikopru t-telf fl-interruzzjoni 
tan-negozju kkawżata minn pandemija, u 
li soluzzjoni ambizzjuża għall-UE kollha 
hija meħtieġa biex tantiċipa u 
timmaniġġja l-effetti negattivi ta' kriżi 
pandemika futura jew sistemika fuq in-
nies, in-negozji u l-ekonomija; jistieden 
lill-Kummissjoni taħdem favur il-ħolqien 
ta' qafas li jinvolvi lill-investituri 
istituzzjonali, lill-Istati Membri u lill-UE, 
biex ikopri t-telf minħabba interruzzjoni 
tan-negozju f'każ ta' pandemija futura;

Or. en

Emenda 475
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15b. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu 
appoġġjati inċentivi integrati u 
armonizzati kemm għaċ-ċirkolarità kif 
ukoll għall-produzzjoni primarja nadifa u 
biex jiġu kkunsidrati miri u pjanijiet 
ġodda għal trasformazzjoni fuq medda 
medja u twila ta' żmien f'konformità mal-
għanijiet tal-UE għall-klima u l-ambjent 
għall-2030, l-2040 u l-2050 biex tiġi 
ffaċilitata t-tranżizzjoni tas-setturi 
industrijali filwaqt li jitqiesu wkoll l-
ispeċifiċitajiet reġjonali;

Or. en

Emenda 476
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15b. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 
li l-industriji li jippreżentaw riskju għoli 
ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jibbenefikawx minn sussidji 
tal-UE, u biex isir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, bil-
għan li jissaħħaħ il-finanzjament lis-
settur pubbliku u dak privat skont it-
tassonomija sostenibbli;

Or. en

Emenda 477
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15c. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora 
firxa ta' mekkaniżmi biex tipproteġi lill-
manifatturi u l-impjiegi tal-UE minn 
kompetizzjoni internazzjonali inġusta u 
biex tħeġġeġ lis-sħab kummerċjali biex 
jadottaw leġiżlazzjoni ambizzjuża dwar il-
klima u l-ambjent; jilqa', f'dan ir-rigward, 
l-intenzjoni tal-Kummissjoni li 
timplimenta taxxa ta' aġġustament tal-
Karbonju fil-Fruntiera kompatibbli mad-
WTO u jistieden b'mod kuntestwali lill-
Kummissjoni tivvaluta kif tista' tiġi 
żviluppata Taxxa fuq l-Emissjonijiet 
Miżjuda (EAT) applikata għall-prodotti 
finali, billi timmonetizza fuq il-VAT l-
emissjonijiet tas-CO2 tal-proċess ta' 
manifattura tagħhom;

Or. en
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Emenda 478
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15c. Jissottolinja li d-
dekarbonizzazzjoni tal-proċessi ta' 
produzzjoni industrijali teħtieġ li tkun 
argument għall-vijabbiltà fattibbli għall-
industrija, jinnota bi tħassib li ħafna 
teknoloġiji nodfa diġà disponibbli u 
infrastrutturi ta' appoġġ, inkluża l-
enerġija, għadhom mhumiex kompetittivi 
mat-teknoloġiji u l-enerġija intensivi fl-
użu tal-karbonju; jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni tivvaluta u tikkunsidra modi 
ġodda kif tittratta dik il-problema bħalma 
huma l-kuntratti għad-differenzi tal-
karbonju, il-prezzijiet tal-enerġija 
industrijali u l-kwoti tal-kontenut ta' 
materjali bażi nodfa u riċiklati fil-prodotti 
finali;

Or. en

Emenda 479
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15c. Jistieden lill-Kunsill iżid l-infiq 
relatat mal-klima mill-baġit tal-UE għal 
tal-inqas 50 % u jintroduċi salvagwardji li 
jorbtu legalment f'konformità mal-
prinċipju tal-ebda ħsara fir-Regolament 
QFP, sabiex iwaqqaf il-finanzjament tas-
setturi li jniġġsu u jonora l-obbligu legali 
tal-UE skont il-Ftehim ta' Pariġi li 
tallinja l-flussi finanzjarji mal-objettivi 
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tagħha u li telimina gradwalment is-
sussidji tal-fjuwils fossili;

Or. en

Emenda 480
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15d. Jenfasizza l-importanza partikolari 
tat-tranżizzjoni lejn in-newtralità fil-klima 
għal industriji intensivi fl-użu tal-
enerġija; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżviluppa strateġija għad-
dekarbonizzazzjoni tagħhom kif ukoll 
miżuri ta' appoġġ immirati biex 
jipprevjenu telf ta' impjiegi, rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju u għeluq 
industrijali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
Istrateġiji mħabbra għal Azzar Nadif u 
Sustanzi Kimiċi sostenibbli;

Or. en

Emenda 481
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15d. Jitlob li jsir użu aħjar mill-BEI, 
bħala l-"Bank tal-Klima" tal-Unjoni, biex 
jitjieb il-finanzjament sostenibbli billi tiġi 
applikata tassonomija sostenibbli għas-
setturi pubbliċi u privati kollha; jistieden 
ukoll lill-Kummissjoni għal twassil rapidu 
ta' "tassonomija mhux ekoloġika" - 
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klassifikazzjoni ta' investimenti 
kontradittorji għall-għanijiet ambjentali, 
skont ir-Regolament tat-Tassonomija;

Or. en

Emenda 482
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15e (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15e. Jissottolinja l-importanza tal-
għajnuna mill-Istat biex tiġi appoġġjata l-
industrija waqt id-dekarbonizzazzjoni u d-
diġitalizzazzjoni; jilqa' f'dan ir-rigward ir-
reviżjoni tal-linji gwida dwar l-għajnuna 
mill-Istat imħabbra għall-2021; huwa tal-
fehma li, għar-reviżjoni, il-Kummissjoni 
għandha żżomm f'moħħha d-
distorsjonijiet fil-livell globali u li l-UE 
teħtieġ li tibqa' kompetittiva ma' Stati li 
jiżguraw il-kompetittività tagħhom 
permezz ta' ammonti għoljin ta' 
finanzjament mill-Istat; jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni tikkjarifika fir-reviżjoni l-
kundizzjonijiet għall-IPCEIs, inkluż għal 
proġetti ta' tranżizzjoni tal-industrija u 
enerġetika f'impjanti ġodda u eżistenti;

Or. en

Emenda 483
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15e (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15e. Jemmen li l-miżuri eżistenti kollha 
dwar ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-



PE653.877v02-00 106/177 AM\1208890MT.docx

MT

karbonju għandhom jiġu sostitwiti minn 
politiki u strumenti li jinternalizzaw l-
ispejjeż kollha marbuta mal-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra; jilqa', f'dan ir-rigward, 
l-impenn tal-Kummissjoni li tistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' Aġġustamenti tal-
Karbonju fil-Fruntiera kompatibbli mad-
WTO bħala parti minn strateġija usa' 
għal ekonomija tal-UE dekarbonizzata 
kompetittiva li tħares l-ambizzjoni 
klimatika tal-UE filwaqt li tiżgura 
kundizzjonijiet ekwi fil-kummerċ 
internazzjonali; jisħaq li din għandha 
tkun alternattiva għall-miżuri eżistenti 
skont l-ETS, u mhux 
tikkomplementahom;

Or. en

Emenda 484
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Marc Botenga

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15f (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15f. Jitlob li jkun hemm fluss ta' 
finanzjament iddedikat għar-
rinnovazzjonijiet tal-enerġija għall-bini 
biex titrawwem il-"mewġa ta' 
rinnovazzjoni" ippjanata permezz tal-
mezzi finanzjarji meħtieġa skont il-Pjan 
ta' Rkupru; jisħaq li fil-proposta li jmiss 
dwar il-mewġa ta' rinnovazzjoni u l-
obbligu tal-Istati Membri li jistabbilixxu 
strateġiji fit-tul biex jiksbu stokk ta' bini 
ferm effiċjenti fl-enerġija u dekarbonizzat, 
il-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi 
l-Ewwel" għandu jkun prijoritizzat 
kompletament u b'hekk għandu jħaffef ir-
rinnovazzjonijiet fil-fond u s-sostituzzjoni 
ta' sistemi ta' tisħin u tkessiħ ibbażati fuq 
il-fjuwils fossili u ineffiċjenti; jissottolinja 
li programmi integrati ta' rinnovazzjoni 
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fil-fond li jkopru komunitajiet jew distretti 
sħaħ jistgħu jiġu implimentati bi prezz 
aktar baxx u b'veloċità ogħla, jekk ikunu 
organizzati taħt mudell, b'mod partikolari 
grazzi għal ekonomija ta' skala, 
teknoloġiji 3D u materjali prefabbrikati; 
jindika l-fatt li l-SMEs jikkontribwixxu 
għal 70 % tal-valur miżjud fis-settur tal-
kostruzzjoni u jimpjegaw aktar minn 90 % 
tal-ħaddiema;

Or. en

Emenda 485
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15f (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15f. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu inklużi 
sal-massimu l-impjegati tal-industrija 
Ewropea fiż-żewġ tranżizzjonijiet; 
jenfasizza wkoll il-ħtieġa ta' ħiliet ġodda 
għal grad ogħla ta' dekarbonizzazzjoni u 
diġitalizzazzjoni; jilqa', f'dan ir-rigward, 
l-aġġornament tal-Aġenda Ewropea 
għall-Ħiliet; jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni timplimenta djalogu maċ-
ċittadini u t-trade unions fil-proċessi 
politiċi tagħhom rigward it-tranżizzjoni 
industrijali; iqis li l-Patt Ewropew dwar il-
Klima huwa pass importanti f'din id-
direzzjoni u jemmen li patt bħal dan jista' 
jiġi stabbilit ukoll għall-futur tal-
industrija Ewropea;

Or. en

Emenda 486
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Marc Botenga



PE653.877v02-00 108/177 AM\1208890MT.docx

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15g (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15g. Jenfasizza l-ħtieġa ta' fond ta' 
rinnovazzjoni tal-bini ddedikat fil-livell 
tal-UE, bis-setgħa tar-riżorsi baġitarji u 
umani biex jipprovdi għajnuna teknika 
biex jaħdem mas-sħab nazzjonali u 
jsaħħaħhom; biex iżid il-fond u l-ħeffa 
tar-rinnovazzjoni fl-Ewropa, u b'hekk 
jipproteġi u joħloq l-impjiegi fl-industrija 
tal-kostruzzjoni u jħaffef l-adozzjoni tal-
innovazzjoni fil-katina tal-valur tar-
rinnovazzjoni tal-bini;

Or. en

Emenda 487
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15h (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15h. Itenni li l-industriji rinnovabbli 
għandu jkollhom rwol ewlieni fil-fażi ta' 
rkupru, billi joħolqu impjiegi ġodda, 
lokali u ekoloġiċi fis-settur downstream 
(żvilupp tal-proġett, installazzjoni, eċċ.) u 
jagħtu spinta lill-manifattura ta' tagħmir, 
b'mod partikolari tar-riħ u tax-xemx; 
jistieden lill-Kummissjoni tressaq 
programm pan-Ewropew ta' 75 miljun 
saqaf solari għall-2030, bħala parti mill-
Mewġa ta' Rinnovazzjoni li ġejja, inklużi 
installazzjonijiet solari obbligatorji 
f'binjiet pubbliċi; jisħaq li l-programmi ta' 
rkupru li jmiss jeħtieġ li jagħtu għotjiet, 
self, inċentivi fiskali għall-SMEs, bini 
kummerċjali u industrijali biex jinvestu 
fil-provvista u l-ħżin tal-enerġija solari, 
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ineħħu l-ostakoli nazzjonali għas-soqfa 
solari kif ukoll ftehimiet ta' xiri ta' 
enerġija rinnovabbli;

Or. en

Emenda 488
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15i (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15i. Jindika l-fatt li l-effiċjenza fl-
enerġija, l-iffrankar tal-enerġija u t-
teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli huma 
indispensabbli għal tranżizzjoni b'suċċess 
lejn ekonomija ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra żero netti; jisħaq li l-użu 
fuq skala kbira ta' kapaċitajiet ta' 
enerġija rinnovabbli kompetittivi fl-
ispejjeż hija meħtieġa fis-setturi kollha 
tal-ekonomija; jirrikonoxxi li l-UE 
għandha 40 % tal-privattivi tal-enerġija 
rinnovabbli fuq livell golbali, filwaqt li 
għandha tibqa' mexxejja fit-teknoloġiji 
innovattivi rinnovabbli; jisħaq għalhekk 
fuq il-ħtieġa li tiġi żviluppata politika 
industrijali robusta għas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli li tiġbor fiha politiki kemm 
min-naħa tal-provvista kif ukoll min-naħa 
tad-domanda u tippermetti integrazzjoni 
tas-settur rinnovabbli - hija kritika biex 
tiżgura s-sigurtà fit-tul tal-Ewropa fir-
rigward tal-provvista tal-enerġija, it-
tmexxija teknoloġika u l-awtonomija 
strateġika; iħeġġeġ li t-teknoloġiji tal-
enerġija rinnovabbli jiġu rikonoxxuti 
bħala Katina tal-Valur Strateġika 
ewlenija, rispettivament ekosistema 
industrijali ewlenija, u jkunu eliġibbli 
għal finanzjament mill-Faċilità għall-
Investiment Strateġiku, u rappreżentati 
b'mod xieraq fil-Forum Industrijali li 
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jmiss;

Or. en

Emenda 489
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15j (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15j. Jindika l-fatt li t-tisħin u t-tkessiħ 
tal-proċessi jibqgħu wieħed mill-aktar użu 
sinifikanti ta' enerġija fis-settur 
industrijali; jissottolinja li biex jitħaffef l-
isforz ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-industrija, il-potenzjal ta' 
effiċjenza fl-enerġija fit-tisħin u t-tkessiħ 
industrijali jeħtieġ li jkun kompletament 
sfruttat, b'żieda fl-elettrifikazzjoni bbażata 
fuq is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, 
pompi tas-sħana, użu aħjar ta' 
raggruppamenti industrijali u simbjożi li 
joffru potenzjal ta' tnaqqis sinifikanti 
f'ħafna setturi li jinkludu t-tessuti, is-
sustanzi kimiċi, l-ipproċessar tal-ikel u l-
makkinarju; jitlob li tingħata prijorità lill-
innovazzjoni fi proċessi ta' temperatura 
baxxa f'fondi pilota u ta' R&Ż;

Or. en

Emenda 490
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15k (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15k. Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa 
strateġija ta' esportazzjoni Ewropea għal 
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teknoloġiji rinnovabbli u effiċjenti fir-
riżorsi u fl-enerġija;

Or. en

Emenda 491
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15l (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15l. Jisħaq fuq il-ħtieġa li issa jinbnew 
il-pedamenti ta' industrija Ewropea tal-
mobilità b'emissjonijiet żero, li tkun 
kapaċi tissodisfa d-domanda dejjem tikber 
għal alternattivi għall-magni tal-
kombustjoni u l-infrastruttura tal-
iċċarġjar kemm għall-karozzi, vannijiet, 
karozzi tal-linja u trakkijiet, kif ukoll 
tagħti spinta lill-provvista għas-settur 
ferrovjarju u tat-trasport pubbliku 
b'emissjonijiet żero; jenfasizza li dan 
jeħtieġ li jkun akkumpanjat bi programmi 
ta' ħiliet ġodda, li jipprovdu 
opportunitajiet ta' karriera ġdida lill-
ħaddiema li jitilqu mis-settur tat-trasport 
ibbażat fuq il-fjuwils fossili;

Or. en

Emenda 492
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15m (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15m. Jinsisti fuq l-elettrifikazzjoni 
bbażata fuq l-enerġiji rinnovabbli bħala 
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mezz kosteffettiv u teknikament fattibbli 
biex issir il-bidla għal enerġija 
rinnovabbli u biex il-fjuwils fossili jiġu 
eliminati gradwalment li tikkomplementa 
l-prinċipji "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-
Ewwel" bħala l-mutur ċentrali tat-
trasformazzjoni industrijali; jirrikonoxxi 
li fejn mhux fattibbli, bħal pereżempju 
għad-dekarbonizzazzjoni ta' xi industriji 
ewlenin intensivi fl-użu tal-enerġija, bħal 
fis-settur tal-azzar, tas-siment jew tal-
kimika, l-idroġenu ekoloġiku jista' jkollu 
rwol biex jgħinhom inaqqsu l-
emissjonijiet tal-proċess tagħhom kemm-il 
darba jkun ibbażat kompletament fuq 
sorsi tal-enerġija rinnovabbli; 
jirrikonoxxi li bħalissa l-produzzjoni tal-
idroġenu tiswa ħafna flus u r-riżorsi 
huma limitati; huwa mħasseb ħafna dwar 
il-fatt li llum 95 % tal-produzzjoni tal-
idroġenu hija bbażata fuq il-fjuwils 
fossili; jisħaq għalhekk li politika 
industrijali Ewropea trid tkattar il-
massimizzazzjoni tal-ġenerazzjoni tal-
elettriku rinnovabbli, aktar riċerka u 
proġetti pilota fuq ġenerazzjoni ġdida ta' 
assi tal-idroġenu bbażati fuq 100 % sorsi 
ta' enerġija rinnovabbli (eż. fran elettriċi), 
kif ukoll elettrolizzaturi, teknoloġija 
ewlenija fejn l-UE tista' turi tmexxija 
teknoloġika; jisħaq li minħabba l-
ammonti kbar ta' enerġija meħtieġa għall-
produzzjoni tiegħu, l-applikazzjoni tal-
idroġenu għandha tkun immirata lejn is-
setturi fejn l-elettrifikazzjoni diretta 
mhijiex possibbli għal raġunijiet 
teknoloġiċi jew ekonomiċi;

Or. en

Emenda 493
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15n (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15n. Jinnota li minħabba l-iskarsezza 
tar-riżorsi, in-nuqqas ta' kapaċità ta' 
ħażna, il-problemi mhux solvuti bħall-
prezzijiet ta' produzzjoni għoljin, il-penali 
enerġetika tagħha u r-riskji ambjentali, il-
Qbid u l-Ħżin tal-Karbonju (CCS) 
mhuwiex għażla jekk l-UE trid tiżviluppa 
malajr enerġija rinnovabbli u ekonomija 
effiċjenti fl-enerġija f'konformità mal-
objettivi klimatiċi tal-UE;

Or. en

Emenda 494
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15o (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15o. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti 
attenzjoni suffiċjenti lis-setturi kulturali u 
kreattivi matul l-irkupru; ifakkar li dawn 
kienu l-aktar milquta mill-kriżi, iżda 
ġeneralment huma assi strateġiċi 
Ewropej, u fornitur sinifikanti tat-tkabbir 
ekonomiku u tal-impjiegi, li 
jikkontribwixxu għal 5.3 % tal-PDG tal-
UE u jimpjegaw, direttament jew 
indirettament, aktar minn 12-il miljun 
Ewropew;

Or. en

Emenda 495
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15p (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15p. Jistieden lill-Kummissjoni meta 
tippreżenta l-istrateġija kimika sostenibbli 
biex tivvaluta l-perkorsi ta' tnaqqis ta' 
gassijiet serra għas-settur tal-kimika;

Or. en

Emenda 496
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15q (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15q. Japprova l-pjanijiet tal-
Kummissjoni għal proposti leġiżlattivi 
biex tiġi żgurata katina tal-valur tal-
batteriji sikura, ċirkolari u sostenibbli 
għall-batteriji kollha, u jistenna li din il-
proposta tinkludi miżuri dwar l-ekodisinn, 
miri għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ, u 
forniment sostenibbli inkluż soċjalment u 
ambjentalment responsabbli; jissottolinja 
l-ħtieġa li jinħoloq raggruppament 
b'saħħtu u sostenibbli għall-batteriji u l-
ħżin fl-Ewropa;

Or. en

Emenda 497
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
appoġġjata tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 

imħassar
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mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-
tranżizzjoni u jintlaħqu objettivi klimatiċi 
ambizzjużi filwaqt li jiġu indirizzati l-
impatti soċjali; jisħaq fuq il-fatt li 
finanzjament robust ta' dan l-istrument, li 
jinkludi riżorsi baġitarji addizzjonali, ikun 
element ewlieni għall-implimentazzjoni 
b'suċċess tal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

Or. en

Emenda 498
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
appoġġjata tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi 
baġitarji addizzjonali, ikun element 
ewlieni għall-implimentazzjoni b'suċċess 
tal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

16. Jenfasizza l-ħtieġa ta' appoġġ għal 
tranżizzjoni inklużiva u ġusta u l-ħtieġa li 
jiġu indirizzati l-inugwaljanzi soċjali u 
ekonomiċi lil hinn mit-taħriġ mill-ġdid u 
l-impjiegi f'setturi ekonomiċi ġodda; 
jemmen li Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni 
Ġusta mfassal tajjeb (JTM) u li jinkludi 
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, huwa 
għodda importanti biex tiġi ffaċilitata t-
tranżizzjoni, jipprovdi opportunitajiet 
għar-reġjuni fit-tranżizzjoni u jintlaħqu 
objettivi klimatiċi ambizzjużi; jinsisti li l-
JTM għandu jeskludi kwalunkwe 
investiment fil-fjuwils fossili u l-fondi 
għandhom jiġu pprovduti biss meta pjan 
effettiv u vinkolanti ta' eliminazzjoni 
gradwali tal-fossili, konsistenti mal-
objettiv li jillimita ż-żieda fit-temperatura 
globali għal 1.5 °C 'il fuq mil-livelli 
preindustrijali, ikun ġie lleġiżlat fil-livell 
tal-Istati Membri; jisħaq li biex tkun 
garantita tranżizzjoni aktar inklużiva, 
huwa meħtieġ li tkun tinkludi l-
parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati 
lokali kollha, inklużi s-soċjetà ċivili u r-
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rappreżentanti tal-komunità fit-tħejjija u 
l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' 
Tranżizzjoni Ġusta;

Or. en

Emenda 499
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
appoġġjata tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

16. Jenfasizza l-ħtieġa ta' appoġġ għal 
tranżizzjoni ġusta biex jiġi żgurat li ħadd 
ma jibqa' lura, u jemmen li Mekkaniżmu 
għal Tranżizzjoni Ġusta mfassal tajjeb u li 
jinkludi Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, 
ikun għodda importanti biex tiġi ffaċilitata 
t-tranżizzjoni u jintlaħqu objettivi klimatiċi 
ambizzjużi, biex tiġi ggarantita 
tranżizzjoni aktar inklużiva, huwa 
meħtieġ li tkun inkluża l-parteċipazzjoni 
tal-partijiet ikkonċernati lokali kollha, 
inklużi s-soċjetà ċivili u r-rappreżentanti 
tal-komunità fil-fażi ta' tfassil tal-pjanijiet 
ta' Tranżizzjoni Ġusta, il-JTM għandu 
wkoll jeskludi kwalunkwe investiment fil-
fjuwils fossili (inkluż il-gass naturali u l-
gassijiet kollha derivati mill-fossili); 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

Or. en

Emenda 500
Grzegorz Tobiszowski
f'isem il-Grupp ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta tal-enerġija, u jemmen li 
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb, b'mod partikolari Fond 
għal Tranżizzjoni Ġusta, flimkien mal-
mekkaniżmi ta' appoġġ l-oħra, bħall-
Fond ta' Modernizzazzjoni u "l-ġabra ta' 
solidarjetà" skont id-Direttiva ETS tal-
UE, li għandhom jiżdiedu 
proporzjonalment mal-mira l-ġdida għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-2030, ikun 
għodda importanti biex tiġi ffaċilitata t-
tranżizzjoni u jintlaħqu objettivi klimatiċi 
ambizzjużi filwaqt li jiġu indirizzati l-
impatti ekonomiċi, soċjali u tas-sigurtà 
tal-enerġija; jisħaq fuq il-fatt li 
finanzjament robust ta' dan l-istrument, li 
jinkludi riżorsi baġitarji addizzjonali, u 
soluzzjonijiet imfassla apposta 
implimentati mill-Istati Membri li 
jirriflettu d-differenzi nazzjonali u 
reġjonali tagħhomikun element ewlieni 
għall-implimentazzjoni tal-politika tal-UE 
dwar il-klima u l-enerġija;

Or. en

Emenda 501
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, inklużiva u soċjalment 
li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura, u jemmen 
li Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
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u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jenfasizza f'dan ir-rigward li proċess ta' 
parteċipazzjoni inklużiva tal-partijiet 
ikkonċernati lokali differenti jeħtieġ li jiġi 
żgurat fit-tfassil tal-pjanijiet ta' 
Tranżizzjoni Ġusta; jisħaq, barra minn 
hekk, fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali u l-esklużjoni ta' kwalunkwe 
investiment fil-fjuwils fossili (inkluż il-
gass naturali u l-gassijiet kollha derivati 
mill-fossili), ikunu elementi ewlenin għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

Or. en

Emenda 502
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, se jkun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali sinifikanti, ikun element 
ewlieni għall-implimentazzjoni b'suċċess 
tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jinnota, 
madankollu, li l-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta waħdu mhux se 
jipprovdi mezzi suffiċjenti ta' 
finanzjament għal tranżizzjoni ta' suċċess 
li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura; iħeġġeġ 
bil-qawwa li l-Kummissjoni u l-Istati 
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Membri jipprovdu mezzi addizzjonali ta' 
finanzjament;

Or. en

Emenda 503
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u tintlaħaq in-newtralità klimatika filwaqt 
li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; jisħaq 
fuq il-fatt li finanzjament robust ta' dan l-
istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali u qsim ġust u ekwu tal-
appoġġ finanzjarju bejn ir-reġjuni l-aktar 
milquta, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew; jilqa', f'dan ir-
rigward, ir-rivalutazzjoni tal-Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta fil-qafas tan-Next 
Generation EU;

Or. en

Emenda 504
Miapetra Kumpula-Natri

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
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tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew; jenfasizza r-rwol 
tad-djalogu soċjali u l-importanza tal-
involviment attiv tas-sħab soċjali kollha 
fil-valutazzjoni tal-impatt li t-tranżizzjoni 
għandha fuq is-soċjetà;

Or. en

Emenda 505
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jissottolinja li l-investimenti fit-
teknoloġija nadifa għandhom rwol 
ewlieni f'dan ir-rigward biex jappoġġjaw 
l-iżvilupp ekonomiku fit-tul tal-ekonomiji 
reġjonali; jisħaq fuq il-fatt li finanzjament 
robust ta' dan l-istrument, li jinkludi riżorsi 
baġitarji addizzjonali, ikun element ewlieni 
għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;
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Or. en

Emenda 506
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Speċifika, huwa għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew; jilqa', għalhekk, l-
aġġornament tal-Fond għal Tranżizzjoni 
Ġusta fil-kuntest tan-Next Generation 
EU;

Or. fr

Emenda 507
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
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filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, bħal rata finanzjarja jew 
armonizzata ta' 25 % ta' taxxa effettiva 
minima fuq kumpaniji multinazzjonali 
kbar ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

Or. en

Emenda 508
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-
tranżizzjoni u jintlaħqu objettivi klimatiċi 
ambizzjużi filwaqt li jiġu indirizzati l-
impatti soċjali; jisħaq fuq il-fatt li 
finanzjament robust ta' dan l-istrument, li 
jinkludi riżorsi baġitarji addizzjonali, ikun 
element ewlieni għall-implimentazzjoni 
b'suċċess tal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex jiġi evitat it-telf tal-
impjiegi u tiġi ppreservata l-kompetittività 
ekonomika territorjali; jisħaq fuq il-fatt li 
finanzjament robust ta' dan l-istrument ikun 
element ewlieni għall-implimentazzjoni 
b'suċċess tiegħu;

Or. en

Emenda 509
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u jintlaħqu objettivi klimatiċi ambizzjużi 
filwaqt li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; 
jisħaq fuq il-fatt li finanzjament robust ta' 
dan l-istrument, li jinkludi riżorsi baġitarji 
addizzjonali, ikun element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata 
tranżizzjoni ġusta, u jemmen li 
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
mfassal tajjeb u li jinkludi Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta, ikun għodda 
importanti biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
u tintlaħaq in-newtralità klimatika filwaqt 
li jiġu indirizzati l-impatti soċjali; jilqa' l-
proposta ta' EUR 40 biljun bħala 
finanzjament robust ta' dan l-istrument 
bħala element ewlieni għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

Or. en

Emenda 510
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Ifakkar li l-Konklużjonijiet tal-
Kunsill Ewropew dwar il-Komunikazzjoni 
dwar Patt Ekoloġiku Ewropew u l-
kontenut ta' din il-Komunikazzjoni 
jidentifikaw setturi intensivi fl-użu tal-
karbonju u industriji intensivi fl-użu tal-
enerġija bħala indispensabbli għall-
provvista ta' katini ta' valur ewlenin u li, 
konsegwentement, għandu jiġi stabbilit 
qafas ta' abilitazzjoni, li jippermetti t-
trasformazzjoni tagħhom, li jfisser li 
tintlaħaq in-newtralità tal-emissjonijiet 
tas-CO2 permezz ta' evoluzzjoni integrata 
aktar milli minn ristrutturar; il-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 
flimkien mal-Komunikazzjoni dwar il-Patt 
Ekoloġiku jidentifikaw ulterjorment firxa 
ta' miżuri, li, jekk iddisinjati 
speċifikament għal industriji intensivi fl-
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użu tal-enerġija u implimentati kollha 
flimkien, jikkontribwixxu b'mod 
sinifikanti għal dan l-objettiv; dawn il-
miżuri ddedikati għandhom jiġu 
kkombinati f'"Pakkett ta' 
Trasformazzjoni għall-Industriji Intensivi 
fl-Użu tal-Enerġija" biex jiġu integrati fl-
inizjattivi u l-leġiżlazzjoni kollha ta' 
implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku u tal-
Pjan ta' Rkupru;

Or. en

Emenda 511
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tiżviluppa "Kalkulatur tal-Klima tal-UE" 
(ECC) għal materjali, prodotti u servizzi 
relatati mal-industrija tal-UE; jisħaq li l-
ECC għandu jiżgura kundizzjonijiet ekwi 
għal data li tiżgura stampa ċara u 
affidabbli tal-impronta tal-gassijiet serra 
(GHG) relatata mal-attivi industrijali; 
jisħaq li tali "approċċ olistiku" jiftaħ għal 
effetti ta' mġiba pożittivi miċ-ċittadini, l-
industriji u l-SMEs tal-UE; jisħaq fuq il-
fatt li l-kunċett irid ikun ibbażat fuq il-
prinċipji tal-ekonomija ċirkolari u taċ-
ċiklu tal-ħajja sabiex tiġi xprunata d-
domanda għal prodotti "magħmula fl-
Ewropa" li ma jagħmlux ħsara lill-klima, 
filwaqt li tissaħħaħ il-kompetittività tas-
settur tal-bini tal-UE; jissuġġerixxi li l-
Kummissjoni tuża metodi xjentifiċi diġà 
magħrufa meta tistma l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, eż. b'ispirazzjoni mill-
"Impronta Ambjentali tal-Prodotti" 
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tagħha;

Or. en

Emenda 512
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Jisħaq fuq l-importanza tad-
dimensjoni reġjonali tal-politika 
industrijali, peress li d-differenzi 
ekonomiċi bejn ir-reġjuni huma 
persistenti u joħolqu wkoll ir-riskju li jiġu 
approfonditi l-impatti tal-kriżi tal-
coronavirus; biex jindirizzaw it-tnaqqis 
tar-reġjuni, il-pjanijiet ta' żvilupp mill-
ġdid reġjonali jridu jiżviluppaw strateġiji 
ta' trasformazzjoni sostenibbli u 
jikkombinaw programmi ta' 
rivitalizzazzjoni ekonomika ma' 
programmi attivi tas-suq tax-xogħol; 
jistieden lill-Kummissjoni taħdem mill-
qrib mal-Istati Membri sabiex tfassal 
tbassir fuq terminu medju u twil dwar il-
ħiliet meħtieġa mis-suq tax-xogħol;

Or. en

Emenda 513
Christian Ehler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Jissottolinja l-ħtieġa li jiżdied l-
infiq fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni bħala element ewlieni biex 
jinkisbu ż-żewġ tranżizzjonijiet, titjieb l-
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awtonomija strateġika u tiżdied il-
kompetittività fit-tul; jistieden lill-Istati 
Membri jikkonfermaw l-impenn tagħhom 
li jinvestu 3 % tal-PDG fir-riċerka u l-
innovazzjoni; jissottolinja r-rwol tat-
teknoloġiji ta' abilitazzjoni ewlenin fil-
bini tal-kapaċitajiet teknoloġiċi kritiċi 
madwar l-UE;

Or. en

Emenda 514
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Jistieden lill-Kummissjoni 
ssaħħaħ aktar il-produzzjoni tal-Ewropa 
b'livell baxx ta' karbonju f'industriji 
intensivi fl-użu tal-enerġija (eż. sustanzi 
kimiċi, azzar, siment, metalli mhux tal-
ħadid) filwaqt li tħabrek għall-
implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni II 
dwar l-Ekonomija Ċirkolari, biex tgħin 
fiċ-ċaqliq tal-importazzjonijiet minn 
reġjuni aktar intensivi fl-użu tal-karbonju 
u tinċentiva livelli ogħla ta' ambizzjoni 
klimatika mis-sħab kummerċjali globali 
tal-UE;

Or. en

Emenda 515
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. paragrafu ġdid. Jisħaq fuq l-
importanza tad-dimensjoni reġjonali tal-
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politika industrijali; id-disparitajiet diġà 
persistenti bejn ir-reġjuni għandhom ir-
riskju li japprofondixxu minħabba l-kriżi 
tal-coronavirus; il-pjanijiet ta' żvilupp 
mill-ġdid reġjonali jridu jiddeterminaw 
strateġiji ta' trasformazzjonijiet, li 
jikkombinaw programmi ta' 
rivitalizzazzjoni ekonomika ma' 
programmi attivi tas-suq tax-xogħol;

Or. en

Emenda 516
Maria Spyraki, Tom Berendsen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16b. Iqis li l-iżvilupp ta' network xieraq 
għat-trasport ta' idroġenu u CO2 se jkollu 
rwol ewlieni biex jiddekarbonizza 
b'suċċess industriji intensivi fl-użu tal-
enerġija; jistieden lill-Kummissjoni 
tivvaluta bir-reqqa l-ħtiġijiet tal-enerġija 
tal-industrija fl-inizjattivi li jmiss tagħha 
dwar l-integrazzjoni tas-settur u r-
reviżjoni tar-Regolament TEN-E;

Or. en

Emenda 517
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16c. Iqis li l-UE għandha tħeġġeġ 
approċċ kompletament ċirkolari u taċ-
ċiklu tal-ħajja għad-dekarbonizzazzjoni 
industrijali, li jinkludi kemm l-użu tal-
produzzjoni kif ukoll it-tmiem tal-ħajja 
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tiegħu sar-riċiklaġġ tiegħu; jistieden lill-
Kummissjoni ssegwi tali approċċ fit-tfassil 
tal-politika;

Or. en

Emenda 518
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti 
klimatikament newtrali fuq skala 
kummerċjali;

17. Jissottolinja l-ħtieġa li jiżdied l-
infiq fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni bħala element ewlieni biex 
jinkisbu ż-żewġ tranżizzjonijiet, titjieb l-
awtonomija strateġika u tiżdied il-
kompetittività fit-tul; jistieden lill-Istati 
Membri jikkonfermaw l-impenn tagħhom 
li jilħqu 3 % tal-PDG fir-riċerka u l-
iżvilupp; jissottolinja r-rwol tat-teknoloġiji 
ta' abilitazzjoni ewlenin fil-bini tal-
kapaċitajiet teknoloġiċi kritiċi madwar l-
UE; ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna 
mit-teknoloġiji li għandna bżonn biex 
immexxu 'l quddiem id-
dekarbonizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni 
għadhom iridu jiġu żviluppati; jistieden 
lill-Kummissjoni tadatta Orizzont Ewropa 
u l-istrateġija industrijali tagħha għall-
iżvilupp, għall-espansjoni u għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' teknoloġiji 
innovattivi fl-Unjoni, billi tipprovdi 
finanzjamenti tar-riskju għat-teknoloġija fi 
stadju bikri u tiżviluppa ktajjen ta' valur 
bikrija sabiex tappoġġja l-ewwel 
teknoloġiji u prodotti fuq skala 
kummerċjali inkluż għat-tranżizzjoni 
enerġetika; jemmen li għal industrija 
Ewropea reżiljenti, adatta għall-futur, l-
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istrateġija tal-industrija għandha tinvolvi 
l-katina tal-provvista kollha, b'mod 
partikolari tat-teknoloġiji u l-materjali 
kritiċi meħtieġa biex titwettaq it-
tranżizzjoni enerġetika;

Or. en

Emenda 519
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha fuq il-
prinċipji tal-effiċjenza fir-riżorsi u fl-użu 
tal-enerġija u konsegwentement 
tippromwovi l-espansjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' teknoloġiji 
innovattivi ambjentalment sostenibbli fl-
Unjoni, billi tipprovdi għodod ta' 
finanzjament għat-teknoloġija fi stadju 
bikri u tiżviluppa ktajjen ta' valur bikrija 
sabiex tappoġġja l-ewwel teknoloġiji, 
proċessi u prodotti klimatikament newtrali, 
ċirkolari, b'emissjonijiet żero u 
rinnovabbli fuq skala kummerċjali; 
jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza 
ta' distribuzzjoni ġusta ta' dawk ir-riżorsi 
finanzjarji mhux biss madwar il-pajjiżi 
iżda wkoll fir-reġjuni tagħhom 
speċjalment dawk b'rata baxxa ta' 
industrijalizzazzjoni u innovazzjoni;

Or. en

Emenda 520
Christian Ehler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali; ifakkar 
lill-Kummissjoni li ħafna mit-teknoloġiji 
li għandna bżonn biex immexxu 'l 
quddiem id-dekarbonizzazzjoni u d-
diġitalizzazzjoni għadhom iridu jiġu 
żviluppati; jistieden lill-Kummissjoni 
tfassal Orizzont Ewropa u l-istrateġija 
industrijali għall-iżvilupp, l-espansjoni u 
l-kummerċjalizzazzjoni ta' teknoloġiji 
innovattivi fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 521
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni biex 
jitnaqqas id-distakk bejn l-innovazzjoni u 
l-implimentazzjoni fis-suq, billi tipprovdi 
finanzjamenti tar-riskju għat-teknoloġija fi 
stadju bikri, proġetti ta' dimostrazzjoni u 
tiżviluppa ktajjen ta' valur bikrija sabiex 
tappoġġja l-ewwel teknoloġiji u prodotti 
klimatikament newtrali fuq skala 
kummerċjali; jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jiżviluppaw one-stop shops 
b'informazzjoni simplifikata dwar il-
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possibbiltajiet ta' finanzjament għal 
proġetti ta' dimostrazzjoni industrijali 
għal teknoloġiji innovattivi;

Or. en

Emenda 522
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Lina 
Gálvez Muñoz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali; iqis li l-
istrateġija industrijali Ewropea għandha 
tipprovdi qafas u miri għall-mixja lejn 
ekonomija ekoloġika u diġitali li l-
industrija tista' sserraħ fuqha meta 
tippjana l-investimenti tagħha;

Or. en

Emenda 523
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, 
Niels Fuglsang

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
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tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali; iqis li l-
finanzjament tar-riskju għandu jintuża 
wkoll biex jappoġġja investimenti tal-UE 
fi proġetti tal-enerġija rinnovabbli li 
jużaw tagħmir magħmul mill-UE f'pajjiżi 
terzi;

Or. en

Emenda 524
Grzegorz Tobiszowski
f'isem il-Grupp ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali u l-appoġġ 
għall-iżvilupp ta' infrastruttura ta' 
riċerka, b'mod partikolari f'dawn l-Istati 
Membri li għandhom bżonn xi titjib f'dan 
ir-rigward;

Or. en

Emenda 525
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta 
l-istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti 
klimatikament newtrali fuq skala 
kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tiċċentra 
l-istrateġija industrijali tagħha qabel kollox 
fuq l-effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi u 
tippromwovi l-espansjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' teknoloġiji 
innovattivi ambjentalment sostenibbli fl-
Unjoni, tipprovdi finanzjamenti tar-riskju 
għat-teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji, prodotti, proċessi u 
servizzi fuq skala kummerċjali, 
b'emissjonijiet żero u ċirkolari;

Or. en

Emenda 526
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali u rinnovabbli fuq skala 
kummerċjali, b'mod partikolari permezz 
tal-Faċilità għall-Investiment Strateġiku 
l-ġdida;

Or. en

Emenda 527
Miapetra Kumpula-Natri
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji, prodotti u servizzi 
diġitali klimatikament newtrali fuq skala 
kummerċjali;

Or. en

Emenda 528
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni ta' teknoloġiji innovattivi fl-
Unjoni, billi tipprovdi riċerka pubblika ta' 
kwalità għolja u politiki ta' żvilupp sabiex 
tappoġġja teknoloġiji u prodotti kemm 
klimatikament kif ukoll medikament 
newtrali;

Or. en

Emenda 529
Patrizia Toia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali u rinnovabbli fuq skala 
kummerċjali;

Or. en

Emenda 530
Aldo Patriciello

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, 
tipprovdi għodod ta' finanzjament għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali u rinnovabbli fuq skala 
kummerċjali.

Or. en

Emenda 531
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l- 17. Jistieden lill-Kummissjoni tadatta l-
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istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdi finanzjamenti tar-riskju għat-
teknoloġija fi stadju bikri u tiżviluppa 
ktajjen ta' valur bikrija sabiex tappoġġja l-
ewwel teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

istrateġija industrijali tagħha għall-
espansjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi fl-Unjoni, billi 
tipprovdilhom finanzjamenti tar-riskju fi 
stadju bikri u tiżviluppa ktajjen ta' valur 
bikrija sabiex tappoġġja l-ewwel 
teknoloġiji u prodotti klimatikament 
newtrali fuq skala kummerċjali;

Or. fr

Emenda 532
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jenfasizza li l-kompetittività tal-
industrija Ewropea tista' tkun appoġġjata 
biss minn network ta' infrastruttura 
effiċjenti; jitlob politika ta' investiment fit-
tul għat-tagħmir u r-rinnovazzjoni tal-
infrastruttura u tnaqqis tal-ostakoli 
amministrattivi li jxekklu l-progress tan-
networks trans-Ewropej; jitlob aktar 
finanzjament għall-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa sabiex tingħata spinta lill-
investimenti fl-infrastrutturi tal-elettriku, 
l-interkonnessjonijiet, id-diġitalizzazzjoni 
u l-grilji intelliġenti; jisħaq fuq il-bżonn li 
jitħaffu l-Proġetti ekoloġiċi ta' Interess 
Komuni (PCI), u jiġi rivedut ir-
Regolament dwar in-Network Trans-
Ewropew tal-Enerġija (TEN-E) mill-aktar 
fis possibbli; B'mod partikolari, fir-
reviżjoni mistennija tat-TEN-E, il-
Kummissjoni għandha tirrikonoxxi l-
investiment fir-rinnovazzjonijiet tal-bini, 
inkluż bini pubbliku, bħala PCI;

Or. en
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Emenda 533
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 
approċċ armonizzat fl-UE kollha għall-
Istati Membri biex tinċentiva u tappoġġja 
investimenti fi proċessi ta' produzzjoni ta' 
emissjonijiet żero, skemi speċifiċi għat-
teknoloġija, aċċessibbli għal parteċipanti 
industrijali minn setturi differenti, li 
jingħataw b'mod miftuħ u trasparenti, 
sabiex jinbdew investimenti fejn il-perjodi 
ta' ħlas lura mistennija jmorru lil hinn 
mill-istandards tal-industrija, u li ma 
jistgħux jiġu rkuprati mis-swieq jew ma 
jistgħux jiġu mgħoddija matul il-katina 
tal-valur; jisħaq li dawn l-istrumenti 
m'għandhomx jinterferixxu mal-
għajnuna mill-istat u jkunu kondizzjonali 
għall-kumpaniji wara l-adozzjoni ta' pjan 
kredibbli ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gass serra għal żero netti;

Or. en

Emenda 534
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jistieden lill-Kummissjoni terġa' 
ssib u ġġedded is-sens tal-iSmall Business 
Act, permezz ta' inizjattivi mmirati biex 
jappoġġjaw b'mod partikolari lill-
intrapriżi mikro u żgħar, li 
jirrappreżentaw aktar minn 99 % tat-
tessut produttiv Ewropew; l-hekk imsejħa 
inizjattivi ta' "daqs wieħed għal kulħadd" 
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għall-SMEs ma jiffavorixxux l-approċċ 
xieraq għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju u l-estensjoni ta' ħafna miżuri 
għall-mid-cap kompliet turi dan id-
distakk; l-appoġġ għall-intrapriżi mikro, 
żgħar u ta' daqs medju għandu jkun 
sostanzjat ukoll permezz tal-appoġġ għall-
hekk imsejħa innovazzjoni inkrementali, 
li hija funzjonali għall-kwalifika ta' dan 
it-tip ta' impriża;

Or. it

Emenda 535
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jistieden lill-Kummissjoni tirkupra 
billi ġġedded l-ispirtu tal-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar, permezz ta' inizjattivi 
mmirati b'mod partikolari biex 
jappoġġjaw intrapriżi mikro u ta' daqs 
żgħir, li jipprovdu għal aktar minn 99 % 
tal-kapaċità ta' produzzjoni Ewropea; 
jinkwieta li inizjattivi ta' "wieħed tajjeb 
għal kulħadd" għall-SMEs ma 
jiffavorixxu la l-mikrointrapriżi u lanqas 
l-SMEs, filwaqt li l-espansjoni ta' ħafna 
minn dawn il-miżuri għal kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja kompliet 
tenfasizza dan id-distakk; jisħaq li l-
appoġġ għall-mikrointrapriżi u l-SMEs 
irid jiġi wkoll billi tingħata spinta lill-
innovazzjoni inkrementali;

Or. en

Emenda 536
Patrizia Toia
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jistieden lill-Kummissjoni tirkupra 
u ġġedded l-ispirtu tal-Att dwar in-Negozji 
ż-Żgħar, permezz ta' inizjattivi mmirati 
biex jappoġġjaw speċjalment il-
mikrointrapriżi u n-negozji żgħar, billi 
ħafna drabi l-miżuri ta' "wieħed tajjeb 
għal kulħadd" ma jiżgurawx l-approċċ 
xieraq għall-mikrointrapriżi u l-SMEs; 
jemmen li miżuri ta' appoġġ ad hoc se 
jkollhom jindirizzaw lill-SMEs, billi 
jevitaw ostakoli burokratiċi, u jiżguraw li 
l-likwidità meħtieġa tasal għand 
kumpaniji permezz ta' għodod effettivi u 
aċċessibbli kkaratterizzati minn proċeduri 
veloċi, aġili u li jiffavorixxu l-SMEs;

Or. en

Emenda 537
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17b. Jitlob lill-Kummissjoni tistudja 
"kuntratti għad-differenzi tal-karbonju" 
(CCD), li jkunu konklużi wara proċess 
kompetittiv ta' sejħiet għal offerti u li 
jiggarantixxi r-rimborż tad-differenza 
bejn il-prezz attwali tas-CO2 u l-ispejjeż 
attwali ta' evitar tas-CO2 li l-kumpaniji 
jġarrbu bħala r-riżultat ta' investimenti fi 
proċessi u teknoloġiji ġodda; jitlob lill-
Kummissjoni tiddefinixxi punti ta' 
riferiment tat-teknoloġija li l-proġetti 
jridu jissodisfaw biex ikunu kkunsidrati 
kompatibbli mal-għan tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra żero netti; jikkunsidra li l-
ispejjeż li jirriżultaw tas-CCDs jistgħu jiġu 
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ffinanzjati mill-ġdid permezz ta' 
kontribuzzjoni klimatika li hija miżjuda 
mal-prodotti relatati fl-industrija li 
tapplika kemm għal prodotti domestiċi kif 
ukoll importati, sabiex tkun żgurata 
distribuzzjoni ġusta tal-ispejjeż u jiġi 
żgurat li investimenti f'teknoloġiji ħielsa 
mill-gassijiet serra jħallsu immedjatament 
u jiġu evitati żvantaġġi kompetittivi għal 
żmien qasir meta mqabbla ma' pajjiżi 
mingħajr l-ipprezzar korrispondenti tas-
CO2;

Or. en

Emenda 538
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17b. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
appoġġjata l-produzzjoni tal-batteriji u r-
riċiklaġġ tal-metall fl-Ewropa; jisħaq fuq 
il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-istrateġija 
industrijali tkun allinjata mal-inizjattiva li 
jmiss tal-Kummissjoni dwar il-batteriji;

Or. en

Emenda 539
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda
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18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li l-Unjoni tirrikjedi strateġija 
industrijali innovattiva li tħaffef id-
diġitalizzazzjoni tal-industriji u l-SMEs 
tagħna inklużi dawk tradizzjonali, ittejjeb 
il-kapaċità industrijali tal-UE fl-
infrastrutturi diġitali kritiċi u ssaħħaħ is-
suq uniku diġitali u tad-data; iqis li l-
Unjoni trid tappoġġja lin-negozji fl-
awtomatizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni 
tal-għarfien u t-taħriġ tagħhom u l-
investiment f'tagħmir diġitali (hardware u 
software) għan-negozji; jissottolinja l-
importanza tal-programm Ewropa Diġitali 
għat-titjib tal-kapaċitajiet diġitali tal-
SMEs u biex titħaffef l-adozzjoni ta' 
teknoloġiji abilitanti u emerġenti fl-
industriji; jinkoraġġixxi l-ħolqien ta' 
ċentri tal-innovazzjoni diġitali madwar l-
UE; jistieden lill-Kummissjoni tinvesti 
anki fl-ekonomija tad-data, fl-intelliġenza 
artifiċjali, fil-produzzjoni intelliġenti, fil-
mobilità, fis-supercomputing, fil-cloud, 
fit-teknoloġija quantum, fin-networks 5G 
u 6G ta' veloċità għolja ħafna reżiljenti u 
siguri, fil-blockchain, fir-robotika, fil-
batteriji u fl-internet bis-sattelita; jistieden 
għalhekk lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni, f'dan ir-rigward, jiżguraw 
implimentazzjoni f'waqtha tal-miżuri 
ewlenin rilevanti rrakkomandati fis-sett 
ta' għodod taċ-ċibersigurtà 5G u b'mod 
partikolari biex jiġu applikati, fejn xieraq, 
ir-restrizzjonijiet rilevanti fuq fornituri ta' 
riskju għoli għal assi ewlenin definiti 
bħala kritiċi u sensittivi fil-valutazzjonijiet 
tar-riskju kkoordinati tal-UE u jivvalutaw 
l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' Taxxa 
Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli u jitlob 
li dawn il-fondi jkollhom fokus aktar 
qawwi fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni u 



PE653.877v02-00 142/177 AM\1208890MT.docx

MT

jkunu marbuta aħjar ma' Orizzont 
Ewropa u mal-Programm Ewropa 
Diġitali;

Or. en

Emenda 540
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-
rigward, tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' 
Kreditu ta' Taxxa Nazzjonali kofinanzjati 
li jistgħu jikkomplementaw jew 
jissostitwixxu l-appoġġ tradizzjonali "fuq 
talba" bbażat fuq l-għotjiet/is-sejħa għal 
offerti, speċjalment għall-SMEs; jenfasizza 
l-importanza tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u tal-Fond ta' 
Koeżjoni (FK) fl-appoġġ għall-ħolqien tal-
impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-
tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati billi titħaffef id-diffużjoni tas-
soluzzjonijiet diġitali; jenfasizza f'dan il-
kuntest ir-rwol kruċjali tal-industriji 
Kulturali u Kreattivi; jistieden lill-
Kummissjoni tinvesti anki fl-ekonomija 
tad-data, fl-intelliġenza artifiċjali, fil-
produzzjoni intelliġenti, fl-Internet tal-
Oġġetti (IoT), fil-quantum computing, fil-
mobilità u fin-networks ta' konnettività ta' 
veloċità għolja ħafna u 5G reżiljenti u 
siguri; jissottolinja r-rwol kruċjali li 
għandhom l-istrumenti industrijali 
f'Orizzont Ewropa u l-Programm Ewropa 
Diġitali, inklużi s-sħubijiet pubbliċi 
privati, jiġifieri dwar is-saħħa, diġitali, l-
enerġija u t-trasport, li se jgħinu biex 
isaħħu l-investiment pubbliku u privat; 
jemmen għalhekk li baġit akbar għal 
Orizzont Ewropa huwa kruċjali u li l-
Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni 
(EIC) u l-Istitut Ewropew għall-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) se 
jipprovdu appoġġ kruċjali, speċjalment 
għall-SMEs u għan-negozji ġodda biex 
jaċċessaw il-finanzi u jespandu; jenfasizza 
l-importanza tal-Fond Ewropew għall-
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Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u tal-Fond ta' 
Koeżjoni (FK) biex ikollhom fokus aktar 
b'saħħtu fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni u 
biex ikunu marbuta aħjar ma' Orizzont 
Ewropa u fl-appoġġ għall-ħolqien tal-
impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-
tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli; 
ifakkar fit-talba tal-Parlament għal 
EUR 120 biljun għal Orizzont Ewropa 
biex jippermetti lill-programm jindirizza l-
prijoritajiet kollha mogħtija lilu;

Or. en

Emenda 541
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Jenfasizza li t-teknoloġiji diġitali 
huma fatturi kritiċi biex jintlaħqu l-
għanijiet ta' sostenibbiltà tal-Patt 
Ekoloġiku Ġdid iżda li jippreżentaw ukoll 
riskji ta' interkonnessjoni kemm għan-
nies kif ukoll għall-ambjent li għadhom 
ma ġewx esplorati għal kollox; iqis li 
huwa essenzjali li d-diġitalizzazzjoni tal-
industriji tal-Unjoni, inklużi dawk 
tradizzjonali, tappoġġja u ma tfixkilx it-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni tiżgura li t-tranżizzjoni 
diġitali tal-industriji tal-UE tkun għas-
servizz tal-għanijiet tal-UE dwar l-
enerġija u l-klima u biex tippjana 
investimenti finanzjarji kif xieraq; 
jistieden, f'dan ir-rigward, lill-
Kummissjoni tinvesti anki fl-ekonomija 
tad-data, fl-intelliġenza artifiċjali, fil-
produzzjoni intelliġenti, fil-mobilità 
elettronika u fin-networks ta' veloċità 
għolja ħafna reżiljenti u siguri; jistieden 
lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tevalwa 
l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' Taxxa 
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Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda 542
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden għalhekk lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni, f'dan ir-rigward, jiżguraw 
implimentazzjoni f'waqtha tal-miżuri 
ewlenin rilevanti rrakkomandati fis-sett 
ta' għodod taċ-ċibersigurtà 5G u b'mod 
partikolari biex jiġu applikati, fejn xieraq, 
ir-restrizzjonijiet rilevanti fuq fornituri ta' 
riskju għoli għal assi ewlenin definiti 
bħala kritiċi u sensittivi fil-valutazzjonijiet 
tar-riskju kkoordinati tal-UE, jivvalutaw 
l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' Taxxa 
Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jissottolinja l-importanza tal-
programm Ewropa Diġitali għat-titjib tal-
kapaċitajiet diġitali tal-SMEs u biex 
titħaffef l-adozzjoni ta' teknoloġiji 
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abilitanti u emerġenti u ta' prattiki ġodda 
fl-industriji; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda 543
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden għalhekk lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni, f'dan ir-rigward, jiżguraw 
implimentazzjoni f'waqtha tal-miżuri 
ewlenin rilevanti rrakkomandati fis-sett 
ta' għodod taċ-ċibersigurtà 5G u b'mod 
partikolari biex jiġu applikati, fejn xieraq, 
ir-restrizzjonijiet rilevanti fuq fornituri ta' 
riskju għoli għal assi ewlenin definiti 
bħala kritiċi u sensittivi fil-valutazzjonijiet 
tar-riskju kkoordinati tal-UE, jivvalutaw 
l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' Taxxa 
Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;
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Or. en

Emenda 544
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri, 
filwaqt li tagħti attenzjoni speċjali biex 
tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tan-nisa 
peress li dawn huma oqsma li fihom in-
nisa għadhom mhumiex rappreżentati 
biżżejjed; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan 
ir-rigward, tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' 
Kreditu ta' Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li 
jistgħu jikkomplementaw jew 
jissostitwixxu l-appoġġ tradizzjonali "fuq 
talba" bbażat fuq l-għotjiet/is-sejħa għal 
offerti, speċjalment għall-SMEs; jenfasizza 
l-importanza tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej (FSIE) fl-appoġġ 
għall-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività 
tan-negozji, it-tkabbir ekonomiku u l-
iżvilupp sostenibbli kif ukoll fit-tisħiħ tal-
ħiliet tal-ħaddiema Ewropej u fit-tisħiħ 
tal-kapaċità tal-intrapriżi żgħar u medji 
biex jagħmluhom kapaċi jlaħħqu 
b'suċċess maż-żewġ tranżizzjonijiet sabiex 
ħadd ma jibqa' lura;

Or. en

Emenda 545
Dominique Riquet, Christophe Grudler
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; li d-diġitalizzazzjoni għandha 
tinkludi wkoll l-aċċess tal-industrija 
għall-5G u b'mod partikolari l-
allokazzjoni tal-wisa' tal-banda għall-
industrija; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. fr

Emenda 546
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali u l-
SMEs, jiġu diġitalizzati; jistieden lill-
Kummissjoni tinvesti anki fl-ekonomija 
tad-data, fl-intelliġenza artifiċjali, fil-
kreattività, fil-produzzjoni intelliġenti, fil-
grilji intelliġenti, fil-mobilità u fin-
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jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

networks ta' veloċità għolja ħafna reżiljenti 
u siguri; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan 
ir-rigward, tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' 
Kreditu ta' Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li 
jistgħu jikkomplementaw jew 
jissostitwixxu l-appoġġ tradizzjonali "fuq 
talba" bbażat fuq l-għotjiet/is-sejħa għal 
offerti, speċjalment għall-SMEs; jenfasizza 
l-importanza tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u tal-Fond ta' 
Koeżjoni (FK) fl-appoġġ għall-ħolqien tal-
impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-
tkabbir ekonomiku, l-iżvilupp sostenibbli u 
l-modernizzazzjoni u t-titjib tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u tat-taħriġ;

Or. en

Emenda 547
Christian Ehler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jenfasizza f'dan il-kuntest ir-
rwol kruċjali tal-industriji kulturali u 
kreattivi, u jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
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ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda 548
Marc Botenga, Sira Rego
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; iżda b'politiki affettwati 
għall-protezzjoni tal-impjiegi; jistieden 
lill-Kummissjoni tinvesti anki fl-ekonomija 
tad-data, fl-intelliġenza artifiċjali, fil-
produzzjoni intelliġenti, fil-mobilità u fin-
networks ta' veloċità għolja ħafna reżiljenti 
u siguri; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan 
ir-rigward, tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' 
Kreditu ta' Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li 
jistgħu jikkomplementaw jew 
jissostitwixxu l-appoġġ tradizzjonali "fuq 
talba" bbażat fuq l-għotjiet/is-sejħa għal 
offerti, speċjalment għall-SMEs; jenfasizza 
l-importanza tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u tal-Fond ta' 
Koeżjoni (FK) fl-appoġġ għall-ħolqien tal-
impjiegi ta' kwalità, it-taħriġ, il-pagi, l-
iżvilupp tan-negozji, it-tkabbir ekonomiku 
u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda 549
Miapetra Kumpula-Natri

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda
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18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità, fl-inġinerija tas-
software, fit-teknoloġija tas-software u 
fin-networks ta' veloċità għolja ħafna 
reżiljenti u siguri; jistieden lill-
Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tevalwa l-
effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' Taxxa 
Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda 550
Patrizia Toia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità, fis-sistemi 
effiċjenti ta' protezzjoni soċjali u tal-kura 
tas-saħħa u fin-networks ta' veloċità għolja 
ħafna reżiljenti u siguri; jistieden lill-
Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tevalwa l-
effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' Taxxa 
Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
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(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda 551
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-
rigward, tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' 
Kreditu ta' Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li 
jistgħu jikkomplementaw jew 
jissostitwixxu l-appoġġ tradizzjonali "fuq 
talba" bbażat fuq l-għotjiet/is-sejħa għal 
offerti, speċjalment għall-SMEs; jenfasizza 
l-importanza tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u tal-Fond ta' 
Koeżjoni (FK) fl-appoġġ għall-ħolqien tal-
impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-
tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp 
sostenibbli;

18. Iqis bħala prijorità d-
diġitalizzazzjoni tal-industriji tal-Unjoni, 
inklużi dawk tradizzjonali; jistieden lill-
Kummissjoni tappoġġja anki l-ekonomija 
tad-data, l-intelliġenza artifiċjali ċċentrata 
fuq il-bniedem, il-produzzjoni intelliġenti, 
il-mobilità u n-networks ta' veloċità għolja 
ħafna li huma reżiljenti u siguri; jistieden, 
f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni tevalwa 
l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' Taxxa 
Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) li 
għandhom l-għan li jappoġġjaw il-ħolqien 
tal-impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, 
l-iżvilupp sostenibbli ekonomiku u l-
prosperità;

Or. en

Emenda 552
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi ta' 
kwalità, it-taħriġ, il-pagi, l-iżvilupp tan-
negozji, it-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 553
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-mobilità u fin-
networks ta' veloċità għolja ħafna reżiljenti 
u siguri; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan 
ir-rigward, tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' 
Kreditu ta' Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li 
jistgħu jikkomplementaw jew 
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jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

jissostitwixxu l-appoġġ tradizzjonali "fuq 
talba" bbażat fuq l-għotjiet, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. fr

Emenda 554
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fiċ-ċibersigurtà, fil-
produzzjoni intelliġenti, fil-mobilità u fin-
networks ta' veloċità għolja ħafna reżiljenti 
u siguri; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan 
ir-rigward, tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' 
Kreditu ta' Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li 
jistgħu jikkomplementaw jew 
jissostitwixxu l-appoġġ tradizzjonali "fuq 
talba" bbażat fuq l-għotjiet/is-sejħa għal 
offerti, speċjalment għall-SMEs; jenfasizza 
l-importanza tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u tal-Fond ta' 
Koeżjoni (FK) fl-appoġġ għall-ħolqien tal-
impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-
tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda 555
Miapetra Kumpula-Natri
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti u siguri; 
jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' Kreditu ta' 
Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li jistgħu 
jikkomplementaw jew jissostitwixxu l-
appoġġ tradizzjonali "fuq talba" bbażat fuq 
l-għotjiet/is-sejħa għal offerti, speċjalment 
għall-SMEs; jenfasizza l-importanza tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) fl-
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, il-
kompetittività tan-negozji, it-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

18. Iqis li huwa essenzjali li l-industriji 
tal-Unjoni, inklużi dawk tradizzjonali, jiġu 
diġitalizzati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvesti anki fl-ekonomija tad-data, fl-
intelliġenza artifiċjali, fil-produzzjoni 
intelliġenti, fil-mobilità u fin-networks ta' 
veloċità għolja ħafna reżiljenti, affordabbli 
u siguri; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan 
ir-rigward, tevalwa l-effikaċja tal-iskemi ta' 
Kreditu ta' Taxxa Nazzjonali kofinanzjati li 
jistgħu jikkomplementaw jew 
jissostitwixxu l-appoġġ tradizzjonali "fuq 
talba" bbażat fuq l-għotjiet/is-sejħa għal 
offerti, speċjalment għall-SMEs; jenfasizza 
l-importanza tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u tal-Fond ta' 
Koeżjoni (FK) fl-appoġġ għall-ħolqien tal-
impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-
tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda 556
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, 
Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick 
Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jenfasizza li l-kompetittività 
industrijali tal-UE sserraħ fuq Suq Uniku 
fil-Produtti u s-Servizzi li jiffunzjona 
kompletament; jissottolinja li l-
Kummissjoni trid tqis kif se 
tapprofondixxi s-Suq Uniku bħala parti 
minn kwalunkwe sett ta' prijoritajiet 
riveduti u tindirizza l-ostakoli regolatorji 
u mhux regolatorji eżistenti għas-suq 
intern li joħorġu minn regoli restrittivi u 
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kumplessi, minn kapaċitajiet 
amminstrattivi limitati, minn 
traspożizzjoni imperfetta tar-regoli tal-
UE, kif ukoll mill-infurzar inadegwat 
tagħhom; jisħaq fuq l-importanza ta' 
governanza aktar flessibbli u trasparenti 
tas-suq intern b'rieżamijiet tal-pari aktar 
effettivi biex ikunu identifikati u 
indirizzati l-ostakoli u n-nuqqas ta' 
konformità, jitjiebu l-monitoraġġ u l-
għodda tal-prestazzjoni bħat-Tabella ta' 
Valutazzjoni tas-Suq Intern biex ir-realtà 
tas-suq tkun riflessa aħjar, u jissaħħaħ 
ukoll in-network SOLVIT;

Or. en

Emenda 557
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jissottolinja r-rwol ewlieni tas-
settur diġitali fil-kontribut għat-
trasformazzjoni tas-settur industrijali, 
kemm bħala sors ta' soluzzjonijiet ta' 
teknoloġija nadifa u ottimizzazzjoni tal-
proċessi industrijali u billi 
minimizzazzjoni tal-impatt ambjentali 
tiegħu; jitlob lill-Kummissjoni, minħabba 
l-konsum għoli ta' enerġija u riżorsi 
konnessi mal-ICT, tivvaluta l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-iżvilupp massiv 
ta' soluzzjonijiet diġitali u tqiegħed ir-
rekwiżiti ta' effiċjenza fl-enerġija u 
ekonomija ċirkolari fil-qalba tal-iżvilupp 
ta' teknoloġiji diġitali u ċentri tad-data; 
jitlob lill-Kummissjoni tipproponi toroq 
konkreti għal soluzzjonijiet diġitali biex 
iservu t-tranżizzjoni ekoloġika u biex 
tistabbilixxi metodoloġija għall-
monitoraġġ u l-kwantifikazzjoni tal-impatt 
ambjentali dejjem jiżdied tat-teknoloġiji 



PE653.877v02-00 156/177 AM\1208890MT.docx

MT

diġitali;

Or. en

Emenda 558
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jiddispjaċih dwar id-differenza li 
għadha sinifikanti bejn l-intrapriżi kbar u 
żgħar/medji b'referenza għall-
integrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali fl-
operazzjonijiet tan-negozju tagħhom, 
jissottolinja li t-tnaqqis ta' din id-
differenza tikkostitwixxi titjib fil-
funzjonament tas-suq intern u tkun ta' 
benefiċċju għall-kompetittività industrijali 
Ewropea ġenerali; jistieden lill-
Kummissjoni tivvaluta u ssaħħaħ is-
sensibilizzazzjoni taċ-Ċentri Ewropej ta' 
Innovazzjoni Diġitali, li - minħabba l-
għarfien tagħhom tal-ekosistemi 
ekonomiċi lokali - jistgħu jirrappreżentaw 
mod effettiv biex jgħinu lill-SMEs 
jiddiġitalizzaw;

Or. en

Emenda 559
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Iqis il-ħtieġa ta' qafas legali 
Ewropew dwar l-IA, ir-robotika u t-
teknoloġiji relatati li jindirizza prinċipji 



AM\1208890MT.docx 157/177 PE653.877v02-00

MT

etiċi u drittijiet fundamentali fl-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-użu tagħhom, kif 
ukoll mistoqsijiet dwar is-sikurezza u r-
responsabbiltà; jenfasizza li l-
innovazzjoni u l-kompetittività tal-
industrija tal-Ewropa se jirrikjedu qafas 
orizzontali li jirrifletti l-valuri u l-prinċipji 
tal-Unjoni, sabiex jipprovdu gwida 
konkreta u ċertezza legali liċ-ċittadini u 
lin-negozji bl-istess mod - inkluż dawk li 
jinsabu barra mill-Ewropa;

Or. en

Emenda 560
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jenfasizza l-importanza tal-
Programm Ewropa Diġitali li jagħti lill-
ħaddiema ħiliet diġitali kruċjali għall-
futur industrijali tal-Ewropa; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tistabbilixxi grupp ta' 
partijiet ikkonċernati esperti inkarigat li 
jbassar lakuni u nuqqasijiet futuri fil-
ħiliet industrijali bl-għajnuna tal-IA u l-
kapaċitajiet tal-big data;

Or. en

Emenda 561
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Ifakkar lill-Kummissjoni biex 
tikkunsidra l-ekosistemi industrijali 
differenti sabiex tieħu approċċ imfassal 
apposta fit-tfassil tal-programmi skont l-
Istrateġija Industrijali, filwaqt li jitqiesu l-
bżonnijiet tar-reġjuni inqas teknoloġiċi;

Or. en

Emenda 562
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. L-inċentiv għall-użu ta' skemi ta' 
kreditu ta' taxxa għandu jkun 
akkumpanjat minn azzjoni inċisiva 
mmirata biex jingħelbu l-forom ta' 
dumping fiskali, li jiġġeneraw effetti ta' 
distorsjoni fis-suq uniku Ewropew;

Or. it

Emenda 563
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. L-inċentiv biex jintużaw sistemi ta' 
kreditu tat-taxxa jrid ikun akkumpanjat 
minn miżuri speċifiċi  bil-għan li jegħlbu 
d-dumping fiskali, li huwa responsabbli 
għal effetti ta' distorsjoni fis-suq intern;

Or. en
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Emenda 564
Patrizia Toia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Ifakkar li kwalunkwe skema 
nazzjonali ta' krediti  tat-taxxa għandha 
tkun akkumpanjata minn inizjattiva 
Ewropea b'saħħitha biex jingħeleb 
kwalunkwe dumping fiskali fl-UE;

Or. en

Emenda 565
Gianna Gancia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jissottolinja kif in-natura 
partikolari tal-intrapriżi mikro tirrikjedi li 
wieħed jaħseb fuq għodod ad hoc biex 
jiġu segwiti l-objettivi ta' diġitalizzazzjoni;

Or. it

Emenda 566
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda
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18b. Jenfasizza li l-proġetti ta' riċerka u 
innovazzjoni skont Orizzont Ewropa 
huma investimenti kritiċi sabiex tinkiseb 
in-newtralità klimatika sal-2050; 
jenfasizza r-rwol kruċjali tas-sinerġiji 
industrijali u s-sħubijiet pubbliċi privati 
biex jippermettu t-tlestija aktar mgħaġġla 
u aktar effiċjenti ta' proġetti innovattivi u 
preżentazzjonijiet ta' dimostranti tekniċi 
f'industriji kruċjali bħall-avjazzjoni, il-
ħżin tal-enerġija u l-idroġenu;

Or. en

Emenda 567
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18b. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jiżguraw l-investimenti ta' 
infrastruttura meħtieġa biex 
jiggarantixxu aċċess wiesa' fir-reġjuni 
kollha tal-Ewropa, b'mod partikolari 
f'żoni rurali u fir-reġjuni koperti mill-
Artikolu 174 tat-TFUE;

Or. en

Emenda 568
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18c. Jisħaq fuq ir-rwol potenzjali tar-
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reġjuni fil-kisba tal-ambizzjonijiet 
industrijali Ewropej; jemmen li l-
kooperazzjoni interreġjonali bil-għan tat-
trasformazzjonijiet sostenibbli u diġitali, 
bħal fl-istrateġiji ta' Speċjalizzazzjoni 
Intelliġenti, għandha tissaħħaħ sabiex 
jiġu stimulati l-ekosistemi reġjonali; 
jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni biex 
tappoġġja l-iżvilupp ta' għodod li jistgħu 
jipprovdu pjan direzzjonali ċar għar-
reġjuni b'approċċ imfassal apposta biex 
tiġi żgurata t-tmexxija industrijali;

Or. en

Emenda 569
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18d. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jitnaqqas id-
distakk diġitali fost in-negozji u l-
industriji, billi d-differenza bejn dawk li 
sejrin tajjeb u dawk li għadhom lura 
toħloq diffużjoni inugwali tal-
innovazzjoni fl-ekonomija; iħeġġeġ, 
għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri joħolqu opportunitajiet għad-
ditti, speċjalment l-SMEs, biex iżidu l-
kapaċità assorbenti tagħhom ta' 
teknoloġiji innovattivi;

Or. en

Emenda 570
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
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Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18e (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18e. Jenfasizza li minbarra l-garanzija 
tal-investiment fid-diġitalizzazzjoni, 
miżuri oħra bħall-implimentazzjoni 
korretta tal-Kodiċi Ewropew għall-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi u r-
reviżjoni tad-Direttiva dwar it-tnaqqis tal-
ispejjeż se jkunu strumentali biex l-UE 
taħtaf bis-sħiħ il-potenzjal tat-tkabbir tat-
trasformazzjoni diġitali; jisħaq li l-
potenzjal tal-IoT li jgħin lill-industrija 
Ewropea tirkupra mill-kriżi huwa kbir u li 
l-Kummissjoni trid tiżgura li ma jkun 
hemm l-ebda ostakolu għall-moviment 
liberu tal-apparati tal-IoT madwar l-UE;

Or. en

Emenda 571
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

19. Jilqa' l-pożizzjoni tal-Kummissjoni 
dwar l-użu tad-data industrijali; itenni li 
d-data għandha rwol ewlieni fit-
trasformazzjoni tal-industriji Ewropej; 
jisħaq fuq l-importanza tat-tkabbir tal-
manifattura intelliġenti, tad-
diġitalizzazzjoni u tal-awtonomija 
strateġika tal-industriji Ewropej; jistieden 
lill-Kummissjoni timplimenta suq uniku 
Ewropew diġitali u tad-data u tiżgura u 
tippromwovi l-aċċess u l-fluss tad-data fl-
UE u bejn is-setturi, l-industriji u fost l-
istituzzjonijiet pubbliċi, tippromwovi l-
investiment fi standards, għodod u 
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infrastrutturi tal-ġenerazzjoni li jmiss biex 
taħżen u tipproċessa data u tiġbor id-data 
Ewropea f'setturi ewlenin, bi spazji ta' 
data komuni u interoperabbli mal-UE 
kollha; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 
tagħti attenzjoni u kunsiderazzjoni 
partikolari lil proġetti mmirati lejn il-kura 
u t-tikkettar tad-data, l-istandardizzazzjoni 
tal-format tad-data, is-sigurtà tad-data; 
biex tiżviluppa u tipproċessa d-data fit-
territorju Ewropew, b'mod partikolari data 
tal-korpi pubbliċi, tibni sistemi ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fihom il-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, 
f'konformità ma' trattat potenzjali skont l-
OECD sabiex jimmitiga r-riskju ta' 
gwerra kummerċjali, u tkompli tiżviluppa 
standards Ewropej pereżempju dwar iċ-
ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika inkluż billi tirrevedi 
d-direttiva NIS u billi tistabbilixxi network 
ta' ċentri ta' kompetenza taċ-ċibersigurtà 
u biex tiżgura pjattaforma ġusta għar-
relazzjonijiet kummerċjali li jippermettu 
lill-intrapriżi Ewropej u speċjalment 
għall-SMEs biex jużaw id-data ġġenerata 
fuq pjattaformi b'mod effettiv; 
jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tuża l-
kapaċità sħiħa tal-ENISA biex tappoġġja 
t-twettiq ta' valutazzjonijiet tar-riskju taċ-
ċibersigurtà nazzjonali; jenfasizza l-
importanza tal-politika spazjali tal-UE, 
speċjalment biex jitjiebu l-kapaċitajiet 
spazjali industrijali Ewropej u biex 
jinfetaħ il-potenzjal tas-sinerġiji ma' 
setturi u politiki ewlenin oħra, b'mod 
partikolari biex jiġu żviluppati teknoloġiji 
avvanzati u biex jakkumpanjaw it-
trasformazzjoni industrijali;

Or. en

Emenda 572
Tom Berendsen
f'isem il-Grupp PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
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del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille 
Weiss

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

19. Jilqa' l-pożizzjoni tal-Kummissjoni 
dwar l-użu tad-data industrijali; itenni li 
d-data għandha rwol ewlieni fit-
trasformazzjoni tal-industriji Ewropej; 
jisħaq fuq il-importanza tat-tkabbir tal-
manifattura intelliġenti, tad-
diġitalizzazzjoni u tal-awtonomija 
strateġika tal-industriji Ewropej; jistieden 
lill-Kummissjoni timplimenta suq uniku 
Ewropew diġitali u tad-data u tiżgura u 
tippromwovi l-aċċess u l-fluss tad-data fl-
UE u bejn is-setturi, l-industriji u fost l-
istituzzjonijiet pubbliċi, tippromwovi l-
investiment fi standards, għodod u 
infrastrutturi tal-ġenerazzjoni li jmiss biex 
taħżen u tipproċessa data u tiġbor id-data 
Ewropea f'setturi ewlenin, bi spazji ta' 
data komuni u interoperabbli mal-UE 
kollha; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 
tagħti attenzjoni u kunsiderazzjoni 
partikolari lil proġetti mmirati lejn il-kura 
u t-tikkettar tad-data, l-istandardizzazzjoni 
tal-format tad-data, is-sigurtà tad-data; 
biex tiżviluppa u tipproċessa d-data fit-
territorju Ewropew, b'mod partikolari data 
tal-korpi pubbliċi, tibni sistemi ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fihom il-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti 
f'konformità ma' trattat potenzjali skont l-
OECD sabiex jimmitiga r-riskju ta' 
gwerra kummerċjali, u tkompli tiżviluppa 
standards Ewropej pereżempju dwar iċ-
ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika inkluż billi tirrevedi 
d-direttiva NIS u billi tistabbilixxi network 
ta' ċentri ta' kompetenza taċ-ċibersigurtà 
u biex tiżgura pjattaforma ġusta għar-
relazzjonijiet kummerċjali li jippermettu 
lill-intrapriżi Ewropej u speċjalment 
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għall-SMEs biex jużaw id-data ġġenerata 
fuq pjattaformi b'mod effettiv; 
jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tuża l-
kapaċità sħiħa tal-ENISA biex tappoġġja 
t-twettiq ta' valutazzjonijiet tar-riskju taċ-
ċibersigurtà nazzjonali; jenfasizza l-
importanza tal-politika spazjali tal-UE, 
speċjalment biex jitjiebu l-kapaċitajiet 
spazjali industrijali Ewropej u biex 
jinfetaħ il-potenzjal tas-sinerġiji ma' 
setturi u politiki ewlenin oħra, b'mod 
partikolari biex jiġu żviluppati teknoloġiji 
avvanzati u biex jakkumpanjaw it-
trasformazzjoni industrijali;

Or. en

Emenda 573
Salvatore De Meo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

19. Jilqa' l-pożizzjoni tal-Kummissjoni 
dwar l-użu tad-data industrijali; itenni li 
d-data għandha rwol ewlieni fit-
trasformazzjoni tal-industriji Ewropej; 
jisħaq fuq l-importanza tat-tkabbir tal-
manifattura intelliġenti, tad-
diġitalizzazzjoni u tal-awtonomija 
strateġika tal-industriji Ewropej; jistieden 
lill-Kummissjoni timplimenta suq uniku 
Ewropew diġitali u tad-data u tiżgura u 
tippromwovi l-aċċess u l-fluss tad-data fl-
UE u bejn is-setturi, l-industriji u fost l-
istituzzjonijiet pubbliċi, tippromwovi l-
investiment fi standards, għodod u 
infrastrutturi tal-ġenerazzjoni li jmiss biex 
taħżen u tipproċessa data u tiġbor id-data 
Ewropea f'setturi ewlenin, bi spazji ta' 
data komuni u interoperabbli mal-UE 
kollha; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 
tagħti attenzjoni u kunsiderazzjoni 
partikolari lil proġetti mmirati lejn il-kura 
u t-tikkettar tad-data, l-istandardizzazzjoni 
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tal-format tad-data, is-sigurtà tad-data; 
biex tiżviluppa u tipproċessa d-data fit-
territorju Ewropew, b'mod partikolari data 
tal-korpi pubbliċi, tibni sistemi ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fihom il-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti 
f'konformità ma' trattat potenzjali skont l-
OECD sabiex jimmitiga r-riskju ta' 
gwerra kummerċjali, u tkompli tiżviluppa 
standards Ewropej pereżempju dwar iċ-
ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika inkluż billi tirrevedi 
d-direttiva NIS u billi tistabbilixxi network 
ta' ċentri ta' kompetenza taċ-ċibersigurtà 
u biex tiżgura pjattaforma ġusta għar-
relazzjonijiet kummerċjali li jippermettu 
lill-intrapriżi Ewropej u speċjalment 
għall-SMEs biex jużaw id-data ġġenerata 
fuq pjattaformi b'mod effettiv; 
jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tuża l-
kapaċità sħiħa tal-ENISA biex tappoġġja 
t-twettiq ta' valutazzjonijiet tar-riskju taċ-
ċibersigurtà nazzjonali; jenfasizza l-
importanza tal-politika spazjali tal-UE, 
speċjalment biex jitjiebu l-kapaċitajiet 
spazjali industrijali Ewropej u biex 
jinfetaħ il-potenzjal tas-sinerġiji ma' 
setturi u politiki ewlenin oħra, b'mod 
partikolari biex jiġu żviluppati teknoloġiji 
avvanzati u biex jakkumpanjaw it-
trasformazzjoni industrijali;

Or. en

Emenda 574
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 19. Jistieden lill-Kummissjoni 
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timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju sigur 
tad-data fost il-kumpaniji u fost l-
istituzzjonijiet pubbliċi, tiżviluppa u 
tipproċessa d-data fit-territorju Ewropew, 
b'mod partikolari data tal-korpi pubbliċi, 
tibni sistema ta' tassazzjoni diġitali aħjar li 
fiha l-profitti jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji 
għandhom interazzjoni sinifikanti mal-
utenti, u tkompli tiżviluppa standards 
Ewropej u ċertifikazzjoni dwar iċ-
ċibersigurtà u t-teknoloġiji fixkiela, b'mod 
partikolari għall-infrastruttura kritika; 
għalhekk il-protezzjoni ta' data Ewropea 
kritika f'infrastrutturi kritiċi bħal dawn 
għandha tkun garantita permezz ta' 
valutazzjoni tal-fornituri tas-servizzi u tat-
teknoloġija biex jiġu ssodisfati l-kriterji 
tas-sigurtà kif ukoll tal-affidabbiltà 
immudellati skont is-sett ta' għodod tal-
UE għas-sigurtà tal-5G; jitlob l-
implimentazzjoni rapida tal-Istrateġija 
Ewropea tad-Data u l-adozzjoni tal-Att 
dwar is-Servizzi Diġitali;

Or. en

Emenda 575
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta ambjent uniku Ewropew 
diġitali u tad-data, tippromwovi l-iskambju 
mingħajr skop ta' qligħ tad-data fost il-
kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet pubbliċi, 
tiżviluppa u tipproċessa d-data fit-territorju 
Ewropew, b'mod partikolari data tal-korpi 
pubbliċi, tibni sistema ta' tassazzjoni 
diġitali aħjar li fiha l-profitti jiġu ntaxxati 
fejn il-kumpaniji għandhom interazzjoni 
sinifikanti mal-utenti, u tkompli tiżviluppa 
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iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

standards Ewropej dwar iċ-ċibersigurtà, 
b'mod partikolari għall-infrastruttura 
kritika; jitlob li jiġi indirizzat l-użu dejjem 
jikber tal-enerġija taċ-ċentri tad-data fil-
livell tal-bini, tas-server u tas-software, 
billi jiġu applikati l-effiċjenza stretta fl-
enerġija u fir-riżorsi, l-għoti tal-enerġija 
rinnovabbli u l-kriterji tal-irkupru tas-
sħana mitlufa; il-prinċipju "l-Effiċjenza 
Enerġetika tiġi l-Ewwel" jista' jintuża 
bħala kriterju ta' evalwazzjoni biex 
jitqabblu applikazzjonijiet diġitali 
differenti;

Or. en

Emenda 576
Miapetra Kumpula-Natri

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
u tas-software fost il-kumpaniji u fost l-
istituzzjonijiet pubbliċi, speċjalment 
permezz ta' innovazzjonijiet u l-espansjoni 
tal-ġbir tad-data; tiżviluppa ħiliet, 
infrastruttura, konnettività affordabbli u 
sigura u flussi tad-data u servizzi ta' 
appoġġ biex tipproċessa d-data Ewropea; 
l-Ewropa trid tiżviluppa kapaċità biex 
ikollha ekonomija tad-data miftuħa u 
bilanċjata, li tiffaċilita li jkollha d-data t-
tajba fil-post it-tajjeb, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

Or. en
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Emenda 577
Miapetra Kumpula-Natri

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika; għalhekk il-
protezzjoni ta' data Ewropea kritika 
f'infrastrutturi kritiċi bħal dawn għandha 
tkun garantita permezz ta' valutazzjoni 
tal-fornituri tas-servizzi u tat-teknoloġija 
biex jiġu ssodisfati l-kriterji tas-sigurtà kif 
ukoll tal-affidabbiltà immudellati skont q 
is-sett ta' għodod tal-UE għas-sigurtà tal-
5G;

Or. en

Emenda 578
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
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fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika; għalhekk il-
protezzjoni ta' data Ewropea kritika 
f'infrastrutturi kritiċi bħal dawn għandha 
tkun garantita permezz ta' valutazzjoni 
tal-fornituri tas-servizzi u tat-teknoloġija 
biex jiġu ssodisfati l-kriterji tas-sigurtà kif 
ukoll tal-affidabbiltà immudellati skont is-
sett ta' għodod tal-UE għas-sigurtà tal-
5G;

Or. en

Emenda 579
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

19. jistieden lill-Kummissjoni, filwaqt 
li titqies l-importanza tad-diġitalizzazzjoni 
tal-industriji tal-Unjoni, timplimenta suq 
uniku Ewropew diġitali u tad-data u 
tinvesti b'mod sinifikanti f'networks 
reżiljenti u siguri ta' veloċità għolja u fl-
intelliġenza artifiċjali biex tippromwovi l-
iskambju tad-data fost il-kumpaniji u fost l-
istituzzjonijiet pubbliċi, tiżviluppa u 
tipproċessa d-data fit-territorju Ewropew, 
b'mod partikolari data tal-korpi pubbliċi, 
tibni sistema ta' tassazzjoni diġitali aħjar li 
fiha l-profitti jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji 
għandhom interazzjoni sinifikanti mal-
utenti, u tkompli tiżviluppa standards 
Ewropej dwar iċ-ċibersigurtà, b'mod 
partikolari għall-infrastruttura kritika;

Or. en
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Emenda 580
Gianna Gancia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika, dejjem bir-rispett 
sħiħ u bil-protezzjoni tal-privatezza taċ-
ċittadini Ewropej;

Or. it

Emenda 581
Patrizia Toia

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tisfrutta l-potenzjal 
tat-trasformazzjoni diġitali biex tappoġġja 
r-riċerka, tibni sistema ta' tassazzjoni 
diġitali aħjar li fiha l-profitti jiġu ntaxxati 
fejn il-kumpaniji għandhom interazzjoni 
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iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

sinifikanti mal-utenti, u tkompli tiżviluppa 
standards Ewropej dwar iċ-ċibersigurtà, 
b'mod partikolari għall-infrastruttura 
kritika;

Or. en

Emenda 582
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tneħħi l-ostakoli 
eżistenti u tkompli tiżviluppa standards 
Ewropej dwar iċ-ċibersigurtà, b'mod 
partikolari għall-infrastruttura kritika;

Or. en

Emenda 583
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-interoperabbiltà u 
l-iskambju tad-data fost il-kumpaniji ta' 
kull daqs u fost l-istituzzjonijiet pubbliċi, 
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fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

tiżviluppa u tipproċessa d-data fit-territorju 
Ewropew, b'mod partikolari tal-korpi 
pubbliċi, tibni sistema ta' tassazzjoni 
diġitali aħjar li tintaxxa l-profitti fejn il-
kumpaniji għandhom interazzjoni 
sinifikanti mal-utenti u tkompli tiżviluppa 
standards Ewropej dwar iċ-ċibersigurtà u 
b'mod partikolari għall-infrastrutturi 
kritiċi;

Or. en

Emenda 584
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi l-iskambju tad-data 
fost il-kumpaniji u fost l-istituzzjonijiet 
pubbliċi, tiżviluppa u tipproċessa d-data 
fit-territorju Ewropew, b'mod partikolari 
data tal-korpi pubbliċi, tibni sistema ta' 
tassazzjoni diġitali aħjar li fiha l-profitti 
jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji għandhom 
interazzjoni sinifikanti mal-utenti, u 
tkompli tiżviluppa standards Ewropej dwar 
iċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari għall-
infrastruttura kritika;

19. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta suq uniku Ewropew diġitali u 
tad-data, tippromwovi skambju funzjonali 
tad-data fost il-kumpaniji u fost l-
istituzzjonijiet pubbliċi, tiżviluppa u 
tipproċessa d-data fit-territorju Ewropew, 
b'mod partikolari data tal-korpi pubbliċi, 
tibni sistema ta' tassazzjoni diġitali aħjar li 
fiha l-profitti jiġu ntaxxati fejn il-kumpaniji 
għandhom interazzjoni sinifikanti mal-
utenti, u tkompli tiżviluppa standards 
Ewropej dwar iċ-ċibersigurtà, b'mod 
partikolari għall-infrastruttura kritika;

Or. en

Emenda 585
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda
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19a. Iqis li kwalunkwe azzjoni 
leġiżlattiva fil-kuntest ta' reviżjoni tal-
qafas tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali applikabbli bħalissa (IPR) 
trid tkun ikkunsidrata bir-reqqa peress li 
dan jista' jkollu impatt sinifikanti fuq l-
ekonomija tad-data tal-UE li għadha 
fraġli u li qed tiżviluppa; jikkunsidra li ma 
għandu jkun hemm l-ebda dritt ta' sjieda 
bbażat fuq il-proprjetà intellettwali għal 
data mhux personali użata u prodotta 
minn teknoloġiji bħall-Intelliġenza 
Artifiċjali;

Or. en

Emenda 586
Miapetra Kumpula-Natri

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jitlob lill-Kummissjoni 
timmobilizza l-GDPR; l-Ewropa trid 
tiżviluppa prattiki solidi biex tipproċessa 
settijiet ta' data industrijali mħallta li 
għandhom data personali fihom; dawn il-
prattiki jeħtieġ li jkunu ċċentrati fuq il-
bniedem u jiggarantixxu l-privatezza tal-
impjegati u jagħtu raġunijiet ċari biex 
jiksbu dik id-data siewja għall-użu; il-
kapaċità li tiġi pproċessata b'mod effettiv 
id-data kollha ġġenerata fil-proċessi 
industrijali hija wkoll ċavetta biex 
jintlaħqu l-miri dwar il-klima;

Or. en

Emenda 587
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. paragrafu ġdid. Iqis li t-
trasformazzjoni diġitali se ġġib 
opportunitajiet inkonċepibbli biex in-
negozji Ewropej isiru aktar aġili, 
jespandu u jsiru kompetituri akbar; 
jissottolinja l-importanza li jinħoloq 
ambjent li jiffaċilita l-użu tal-ICT u l-
iżvilupp ta' soluzzjonijiet intelliġenti fil-
kumpaniji kollha mill-iżvilupp sal-
implimentazzjoni tat-teknoloġiji tal-ICT;

Or. en

Emenda 588
Aldo Patriciello

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 
li l-istrateġija farmaċewtika li jmiss 
tagħha se tiffavorixxi r-riċerka, l-
innovazzjoni u l-manifattura fl-UE, 
permezz ta' sistema ta' proprjetà 
intellettwali li tippromwovi l-investimenti 
fir-riċerka medika u qafas regolatorju 
stabbli, effettiv u kompetittiv globalment;

Or. en

Emenda 589
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu l-
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iżbilanċi diġitali f'termini ta' 
infrastruttura diġitali, sabiex l-
innovazzjoni u l-iżvilupp industrijali ma 
jkunux biss limitati għal żoni industrijali 
urbani kkonċentrati, iżda jippermettu 
wkoll fi bliet iżgħar u f'żoni rurali;

Or. en

Emenda 590
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19b. Jinsisti fuq ir-rwol fundamentali 
tar-R&I fl-appoġġ tal-isforzi diġitali u 
teknoloġiċi tal-industrija Ewropea u fit-
trawwim tat-tmexxija tal-Ewropa fit-
teknoloġiji diġitali ewlenin u l-użu 
tagħhom fil-katini tal-valur u l-
pjattaformi industrijali; jenfasizza l-ħtieġa 
li s-setturi industrijali kollha jħaddnu r-
rivoluzzjoni diġitali bil-għan li joħolqu u 
jittrasformaw mudelli ta' negozju ġodda, 
kunċetti u teknoloġiji ġodda;

Or. en

Emenda 591
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19b. Jitlob li jinħolqu ċentri diġitali 
ġodda fi bliet iżgħar u f'żoni rurali li 
jipprovdu appoġġ għal negozji diġitali 
ġodda u SMEs f'żoni li joffru vantaġġi 
kompetittivi iżda li għandhom bżonn 
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investimenti;

Or. en

Emenda 592
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19c. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
ggarantita konnettività ultraveloċi u 
affordabbli li hija għodda essenzjali għan-
negozji tal-UE biex jibqgħu kompetittivi 
fl-ekonomija globali u jwasslu kontenut, 
applikazzjonijiet u servizzi ġodda;

Or. en

Emenda 593
Carlo Calenda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19d. Jirrikonoxxi l-importanza ta' 
approċċ Ewropew għall-ekonomija tad-
data, li jkun trasparenti, affidabbli, 
interoperabbli u ċċentrat fuq il-bniedem; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jnaqqsu b'mod progressiv il-
frammentazzjoni fi strateġiji nazzjonali 
differenti u jindirizzaw l-iżbilanċi fis-
saħħa fis-suq bil-għan li jappoġġjaw il-
fluss Ewropew wiesa' tad-data, l-
interoperabbiltà, il-ġestjoni tad-data, il-
protezzjoni u l-użu (mill-ġdid);

Or. en


