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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Ċitazzjoni E a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ea. billi r-Renju Unit huwa wieħed mill-

akbar kontributuri netti għall-baġit tal-

UE, u d-deċiżjoni li jitlaq mill-Unjoni 

Ewropea meħuda miċ-ċittadini Britanniċi 

fit-23 ta’ Ġunju 2016 se jkollha impatt 

sinifikattiv fuq ir-riżorsi tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 15 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jenfasizza li, b'rispons għal din il-

problema urġenti, il-Kummissjoni l-ġdida 

fl-2014 ipproponiet pjan ta' investiment 

għall-Ewropa u l-istabbiliment tal-FEIS, 

bl-għan li jiġu mobilizzati EUR 315 biljun 

f'investiment ġdid fl-ekonomija reali; 

itenni l-impenn qawwi tiegħu fir-rigward 

tal-FEIS li mistenni jagħti stimolu qawwi 

u mmirat lis-setturi ekonomiċi li jwasslu 

għat-tkabbir u l-impjiegi; josserva li 

għadd ta' proġetti diġà ġew approvati u 

qed jiġu implimentati; jinnota li l-garanzija 

mogħtija mill-Unjoni għall-FEIS hija 

koperta minn Fond ta' Garanzija ta' EUR 8 

biljun kostitwit fil-baġit tal-UE; 

 Jenfasizza li, b'rispons għal din il-

problema urġenti, il-Kummissjoni l-ġdida 

fl-2014 ipproponiet pjan ta' investiment 

għall-Ewropa u l-istabbiliment tal-FEIS, 

bl-għan li jiġu mobilizzati EUR 315 biljun 

f'investiment ġdid fl-ekonomija reali; 

jinnota, madankollu, li l-proġetti 

magħżula għall-FEIS ma 

jirrappreżentawx investiment ġdid fl-

ekonomija reali iżda r-rifinanzjament ta' 

proġetti eżistenti ta' sostenibilità dubjuża 

f'termini ekonomiċi, soċjali u ambjentali; 

jenfasizza wkoll li l-garanzija mogħtija 

mill-Unjoni għall-FEIS hija koperta minn 

Fond ta' Garanzija ta' EUR 8 biljun 

kostitwit fil-baġit tal-UE, li ddevja riżorsi 

minn programmi bħall-Orizzzont 2020 jew 

mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF); 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 43 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jappoġġa bis-sħiħ it-tkomplija tal-YEI, 
bħala mezz għall-iżgurar ta' rispons urġenti 

fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, 

wara l-aġġustamenti meħtieġa li rriżultaw 

mill-evalwazzjoni li qed issir bħalissa; 

jikkunsidra li dan jista' jinkiseb biss bl-

għoti ta' mill-inqas l-istess livell 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn għall-YEI 

sa tmiem il-QFP attwali bħal dak allokat 

annwalment lill-programm matul l-ewwel 

sentejn ta' dan il-perjodu (EUR 6 biljun 

mogħtija minn qabel fl-2014-2015), skont 

l-eżitu tal-valutazzjoni li jmiss tal-

Kummissjoni; jinnota li dan għandu 

jinvolvi reviżjoni 'l fuq tal-limiti massimi 

tas-Subintestatura 1b ("Koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali"), billi 

mhuwa disponibbli ebda marġini; 

 Huwa tal-fehma li l-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), bħala mezz 

għall-iżgurar ta' rispons urġenti fil-ġlieda 

kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, s'issa 

naqas milli jilħaq l-objettivi tiegħu; iqis li 

l-objettiv li jiġi ffaċilitat l-impjieg taż-

żgħażagħ jista' jinkiseb biss billi jiġu 

indirizzati l-iżbilanċi li jirriżultaw mill-

munita unika, jiġu eliminati r-

restrizzjonijiet ekonomiċi u soċjali imposti 

mill-UE u jiġi ġġenerat investiment qawwi 

mis-settur pubbliku; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 49 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Jisħaq li huwa essenzjali li jiġu 

kkunsidrati diversi għażliet fir-rigward ta' 

pagamenti, inkluż l-iffriżar ta' impenji 

għal programmi futuri ta' prijorità baxxa 

sa ma jkun sar is-saldu tal-arretrati 

kollha pendenti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 62 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jiddeċiedu f'liema każijiet il-

programmi jistgħu jiġu ffinanzjati u 

implimentati b'mod aktar effikaċi fil-livell 

Ewropew u f'liema każijiet il-miżuri fil-

livell nazzjonali jkunu iktar raġonevoli u 

iktar allinjat mal-prinċipju tas-

sussidjarjetà; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqas il-

proporzjon tal-kontribuzzjonijiet tad-DNG 

għall-baġit tal-Unjoni sabiex jinbidel l-

approċċ ta' "juste retour" tal-Istati Membri; 

jenfasizza li dan għandu jnaqqas il-piż fuq 

il-finanzi nazzjonali u b'hekk jagħmel 

disponibbli r-riżorsi kkonċernati għall-

baġits nazzjonali tal-Istati Membri; ifakkar 

li l-VAT attwali fuq ir-riżorsi proprji hija 

kumplessa żżejjed u fl-essenza tagħha hija 

t-tieni kontribuzzjoni għad-DNG, u 

għalhekk jitlob li din ir-riżorsa proprja tiġi 

riformata sostanzjalment jew revokata 

kompletament; iqis li huwa meħtieġ, 

madankollu, li l-kontribuzzjonijiet tad-

DNG jinżammu bħala element tal-baġit, 

minħabba l-ħtieġa għall-funzjoni tagħhom 

bħala kontribuzzjoni ta' bilanċ; 

 Jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqas il-

proporzjon tal-kontribuzzjonijiet tad-DNG 

għall-baġit tal-Unjoni sabiex jinbidel l-

approċċ ta' "juste retour" tal-Istati Membri; 

jenfasizza li dan għandu jnaqqas il-piż fuq 

il-finanzi nazzjonali u b'hekk jagħmel 

disponibbli r-riżorsi kkonċernati għall-

baġits nazzjonali tal-Istati Membri; ifakkar 

li l-VAT attwali fuq ir-riżorsi proprji hija 

kumplessa żżejjed u fl-essenza tagħha hija 

t-tieni kontribuzzjoni għad-DNG, u 

għalhekk jitlob li din ir-riżorsa proprja tiġi 

riformata sostanzjalment jew revokata 

kompletament; iqis li huwa meħtieġ, 

madankollu, li l-kontribuzzjonijiet tad-

DNG jinżammu bħala element tal-baġit, 

minħabba l-ħtieġa għall-funzjoni tagħhom 

bħala kontribuzzjoni ta' bilanċ; jissottolinja 

li l-bidliet li jolqtu d-dħul tal-baġit tal-

Unjoni m’għandux ikollha xi impatt 

negattiv fuq iċ-ċittadini; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Jirrifjuta l-idea ta’ baġit speċifiku għaż-

żona tal-euro, peress li din setgħet 

tikkonferma distakk sinifikanti bejn 

pajjiżi li jużaw l-ewro u dawk li jżommu l-

valuti tagħhom u jwassal għal aktar 

ċessjoni ta' sovranità demokratika 

nazzjonali fir-rigward ta' formazzjonijiet 

teknokratiċi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 82 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Iqis li, għall-finanzjament ta' inizjattivi li 

mhumiex ibbaġitjati, l-ewwel għażla 

dejjem għandha tkun dik ta' riallokazzjoni 

ta' approprjazzjonijiet minn linji baġitarji 

eżistenti li mhumiex prijoritarji, bl-

attenzjoni li jiġu evitati l-ħela u l-ġestjoni 

ħażina; 

Or. en 

 

 


