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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ca. billi r-riżultat tar-referendum tar-

Renju Unit juri li hija neċessarja Ewropa 

oħra u li din trid tinbena bil-qbil taċ-

ċittadini, li jistennew deċiżjonijiet konkreti 

f'oqsma soċjali bħall-impjieg, it-

trasparenza u l-assistenza soċjali, u li 

jirrifjutaw miżuri ta' awsterità; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Iqis li rieżami tal-QFP fl-2016 għandu 

jikkunsidra numru ta' kriżijiet serji u 

inizjattivi politiċi ġodda, flimkien mal-

konsegwenzi baġitarji rispettivi tagħhom, li 

ma kinux antiċipati fil-mument tal-

adozzjoni tal-QFP; jinnota, fost l-oħrajn, il-

migrazzjoni u l-kriżi tar-rifuġjati, l-

emerġenzi esterni, il-kwistjonijiet ta' 

sigurtà interna, il-kriżi fl-agrikultura, il-

finanzjament tal-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi (FEIS), il-kriżi tal-

pagamenti fil-baġit tal-UE, il-livell għoli 

persistenti ta' qgħad, speċjalment fost iż-

żgħażagħ, kif ukoll il-faqar u l-esklużjoni 

soċjali; barra minn hekk, jiġbed l-

attenzjoni lejn il-ftehim internazzjonali 

reċenti dwar it-tibdil fil-klima u l-pressjoni 

dejjem tikber fuq l-iżvilupp tal-politika; 

josserva li, sabiex jiġu ffinanzjati l-ħtiġijiet 

urġenti addizzjonali, ir-rikors bla 

preċedenti għall-mekkaniżmi ta' flessibilità 

tal-QFP u l-istrumenti speċjali ġie 

kkunsidrat neċessarju, billi l-limiti massimi 

tal-QFP kienu stretti wisq f'xi intestaturi; 

iqis li, matul l-aħħar sentejn, il-QFP ġie 

essenzjalment imbuttat sal-limiti tiegħu; 

6. Iqis li rieżami tal-QFP fl-2016 għandu 

jikkunsidra numru ta' kriżijiet serji u 

inizjattivi politiċi ġodda, flimkien mal-

konsegwenzi baġitarji rispettivi tagħhom, li 

ma kinux antiċipati fil-mument tal-

adozzjoni tal-QFP; jinnota, fost l-oħrajn, il-

migrazzjoni u l-kriżi tar-rifuġjati, il-kriżi 

finanzjarja qawwija u l-politiki ta' 

awsterità estremi, l-emerġenzi esterni, il-

kwistjonijiet ta' sigurtà interna, il-kriżi fl-

agrikultura, il-finanzjament tal-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 

(FEIS), il-kriżi tal-pagamenti fil-baġit tal-

UE, il-livell għoli persistenti ta' qgħad, 

speċjalment fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-

faqar u l-esklużjoni soċjali; barra minn 

hekk, jiġbed l-attenzjoni lejn il-ftehim 

internazzjonali reċenti dwar it-tibdil fil-

klima u l-pressjoni dejjem tikber fuq l-

iżvilupp tal-politika; josserva li, sabiex jiġu 

ffinanzjati l-ħtiġijiet urġenti addizzjonali, 

ir-rikors bla preċedenti għall-mekkaniżmi 

ta' flessibilità tal-QFP u l-istrumenti 

speċjali ġie kkunsidrat neċessarju, billi l-

limiti massimi tal-QFP kienu stretti wisq 

f'xi intestaturi; iqis li, matul l-aħħar 

sentejn, il-QFP ġie essenzjalment imbuttat 

sal-limiti tiegħu; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Iqis li rieżami tal-QFP fl-2016 għandu 

jikkunsidra numru ta' kriżijiet serji u 

inizjattivi politiċi ġodda, flimkien mal-

konsegwenzi baġitarji rispettivi tagħhom, li 

ma kinux antiċipati fil-mument tal-

adozzjoni tal-QFP; jinnota, fost l-oħrajn, il-

migrazzjoni u l-kriżi tar-rifuġjati, l-

emerġenzi esterni, il-kwistjonijiet ta' 

sigurtà interna, il-kriżi fl-agrikultura, il-

finanzjament tal-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi (FEIS), il-kriżi tal-

pagamenti fil-baġit tal-UE, il-livell għoli 

persistenti ta' qgħad, speċjalment fost iż-

żgħażagħ, kif ukoll il-faqar u l-esklużjoni 

soċjali; barra minn hekk, jiġbed l-

attenzjoni lejn il-ftehim internazzjonali 

reċenti dwar it-tibdil fil-klima u l-pressjoni 

dejjem tikber fuq l-iżvilupp tal-politika; 

josserva li, sabiex jiġu ffinanzjati l-ħtiġijiet 

urġenti addizzjonali, ir-rikors bla 

preċedenti għall-mekkaniżmi ta' flessibilità 

tal-QFP u l-istrumenti speċjali ġie 

kkunsidrat neċessarju, billi l-limiti massimi 

tal-QFP kienu stretti wisq f'xi intestaturi; 

iqis li, matul l-aħħar sentejn, il-QFP ġie 

essenzjalment imbuttat sal-limiti tiegħu; 

6. Iqis li rieżami tal-QFP fl-2016 għandu 

jikkunsidra numru ta' kriżijiet serji u 

inizjattivi politiċi ġodda, flimkien mal-

konsegwenzi baġitarji rispettivi tagħhom, li 

ma kinux antiċipati fil-mument tal-

adozzjoni tal-QFP; jinnota, fost l-oħrajn, il-

kriżi ekonomika u finanzjarja gravi, il-

livelli li qed jiżdiedu tal-inugwaljanza fl-

Istati Membri u fir-reġjuni u bejniethom, 

il-migrazzjoni u l-kriżi tar-rifuġjati, l-

emerġenzi esterni, il-kwistjonijiet ta' 

sigurtà interna, il-kriżi fl-agrikultura, il-

finanzjament tal-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi (FEIS), il-kriżi tal-

pagamenti fil-baġit tal-UE, il-livell għoli 

persistenti ta' qgħad, speċjalment fost iż-

żgħażagħ, kif ukoll il-faqar u l-esklużjoni 

soċjali; barra minn hekk, jiġbed l-

attenzjoni lejn il-ftehim internazzjonali 

reċenti dwar it-tibdil fil-klima u l-pressjoni 

dejjem tikber fuq l-iżvilupp tal-politika; 

josserva li, sabiex jiġu ffinanzjati l-ħtiġijiet 

urġenti addizzjonali, ir-rikors bla 

preċedenti għall-mekkaniżmi ta' flessibilità 

tal-QFP u l-istrumenti speċjali ġie 

kkunsidrat neċessarju, billi l-limiti massimi 

tal-QFP kienu stretti wisq f'xi intestaturi; 
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iqis li, matul l-aħħar sentejn, il-QFP ġie 

essenzjalment imbuttat sal-limiti tiegħu; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jkun 

ekwivalenti għall-prijoritajiet politiċi u 

strateġiċi tal-UE u jiżgura bilanċ bejn il-

prijoritajiet fuq medda twila ta' żmien u l-

isfidi ġodda; jenfasizza, f’dan ir-rigward, 

ir-rwol ewlieni li jrid ikollu l-baġit tal-UE 

fil-kisba tal-Istrateġija Ewropa 2020 

maqbula b'mod konġunt, li jirrappreżenta l-

orjentazzjoni prinċipali tagħha u prijorità 

ġenerali; jemmen, għalhekk, li r-rieżami 

tal-QFP għandu jinkludi analiżi 

kwalitattiva ta' jekk u sa liema punt l-

objettivi stabbiliti f'din l-istrateġija ġew 

milħuqa; jinsisti li din il-valutazzjoni tkun 

ikkombinata ma' previżjoni dwar jekk ir-

riżorsi finanzjarji allokati b'appoġġ għal 

din l-istrateġija għas-snin li fadal tal-QFP 

attwali humiex se jkunu biżżejjed biex 

jippermettu l-implimentazzjoni b'suċċess 

tiegħu; 

7. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jkun 

ekwivalenti għall-prijoritajiet politiċi u 

strateġiċi tal-UE u jiżgura bilanċ bejn il-

prijoritajiet fuq medda twila ta' żmien u l-

isfidi ġodda; jenfasizza, f’dan ir-rigward, 

ir-rwol ewlieni li jrid ikollu l-baġit tal-UE 

fil-kisba tal-Istrateġija Ewropa 2020 

maqbula b'mod konġunt, li jirrappreżenta l-

orjentazzjoni prinċipali tagħha u prijorità 

ġenerali; jemmen, għalhekk, li r-rieżami 

tal-QFP għandu jinkludi analiżi 

kwalitattiva ta' jekk u sa liema punt l-

objettivi stabbiliti f'din l-istrateġija ġew 

milħuqa; jinsisti li din il-valutazzjoni tkun 

ikkombinata ma' previżjoni dwar jekk ir-

riżorsi finanzjarji allokati b'appoġġ għal 

din l-istrateġija għas-snin li fadal tal-QFP 

attwali humiex se jkunu biżżejjed u 

allokati sew biex jippermettu l-

implimentazzjoni b'suċċess tiegħu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Jenfasizza li mezzi baġitarji sinifikanti, 

iżda madanakollu insuffiċjenti, ġew 

skjerati biex jiġu ttrattati l-kawżi ewlenin 

tal-kriżi tar-rifuġjati u tal-migrazzjoni 

permezz tat-tisħiħ tal-programmi speċifiċi 

tal-UE taħt l-Intestatura 4; ifakkar fil-

miżuri meħuda, bħar-riallokazzjonijiet 

favur l-azzjonijiet ta' migrazzjoni jew 

relatati mar-rifuġjati għal EUR 170 miljun 

matul l-2015, kif ukoll l-approvazzjoni fl-

2016 ta' EUR 130 miljun addizzjonali taħt 

l-Intestatura 4 għall-attivitajiet ta' 

migrazzjoni/relatati mar-rifuġjati, flimkien 

ma' tqassim mill-ġdid ta' EUR 430 miljun 

taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel 

l-Adeżjoni, l-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp u l-Istrument Ewropew ta' 

Viċinat; ifakkar, barra minn hekk, li 

sabiex tiġi indirizzata d-dimensjoni 

esterna tal-migrazzjoni u l-kriżi tar-

rifuġjati l-Kummissjoni għamlet diversi 

proposti addizzjonali li kellhom impatt fuq 

il-baġit tal-UE, bħal dawk għall-

istabbiliment ta' fondi fiduċjarji tal-UE (il-

Fond Fiduċjarju Madad u l-Fond Fiduċjarju 

ta' Emerġenza għall-Afrika, b'impatt 

baġitarju inizjali stmat għal EUR 570 

miljun u EUR 405 miljun rispettivament), 

kif ukoll il-Faċilità għar-Rifuġjati fit-

Turkija, li minnha EUR 1 biljun għandu 

12. Jenfasizza li mezzi baġitarji sinifikanti, 

iżda madanakollu insuffiċjenti, ġew 

skjerati biex tiġi indirizzata l-kriżi tar-

rifuġjati u tal-migrazzjoni permezz tat-

tisħiħ tal-programmi speċifiċi tal-UE taħt l-

Intestatura 4; ifakkar fil-miżuri meħuda, 

bħar-riallokazzjonijiet favur l-azzjonijiet ta' 

migrazzjoni jew relatati mar-rifuġjati għal 

EUR 170 miljun matul l-2015, kif ukoll l-

approvazzjoni fl-2016 ta' EUR 130 miljun 

addizzjonali taħt l-Intestatura 4 għall-

attivitajiet ta' migrazzjoni/relatati mar-

rifuġjati, flimkien ma' tqassim mill-ġdid ta' 

EUR 430 miljun taħt l-Istrument għall-

Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni, l-

Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp 

u l-Istrument Ewropew ta' Viċinat; jinnota 

wkoll li l-Kummissjoni għamlet diversi 

proposti addizzjonali li kellhom impatt fuq 

il-baġit tal-UE, bħal dawk għall-

istabbiliment ta' fondi fiduċjarji tal-UE (il-

Fond Fiduċjarju Madad u l-Fond Fiduċjarju 

ta' Emerġenza għall-Afrika, b'impatt 

baġitarju inizjali stmat għal EUR 570 

miljun u EUR 405 miljun rispettivament), 

kif ukoll il-Faċilità għar-Rifuġjati fit-

Turkija, li minnha EUR 1 biljun għandu 

jiġi ffinanzjat mill-baġit tal-UE, mingħajr 

ma jingħadd finanzjament ulterjuri 

possibbli; jenfasizza li pressjoni ulterjuri 
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jiġi ffinanzjat mill-baġit tal-UE, mingħajr 

ma jingħadd finanzjament ulterjuri 

possibbli; jenfasizza li pressjoni ulterjuri 

fuq il-baġit tal-Unjoni se tiġi kkawżata 

minn azzjonijiet ippjanati oħrajn imħabbra 

mill-Kummissjoni bħall-"wegħda ta' 

Londra" jew minn avvenimenti bħas-

summit bejn l-UE u t-Turkija tat-

18 ta' Marzu 2016; jenfasizza li mezzi 

finanzjarji addizzjonali għandhom 

jippermettu wkoll l-inklużjoni tal-migranti 

l-aktar vulnerabbli, speċjalment in-nisa, it-

tfal u l-persuni LGBTI; huwa mħasseb, 

madankollu, li minħabba d-daqs tal-

problemi li l-UE qed tiffaċċja jistgħu jkunu 

meħtieġa azzjonijiet ulterjuri; 

fuq il-baġit tal-Unjoni se tiġi kkawżata 

minn azzjonijiet ippjanati oħrajn imħabbra 

mill-Kummissjoni bħall-"wegħda ta' 

Londra" jew minn avvenimenti bħas-

summit bejn l-UE u t-Turkija tat-

18 ta' Marzu 2016; jenfasizza li mezzi 

finanzjarji addizzjonali għandhom 

jippermettu wkoll l-inklużjoni tal-migranti 

l-aktar vulnerabbli, speċjalment in-nisa, it-

tfal u l-persuni LGBTI; huwa mħasseb, 

madankollu, li minħabba d-daqs tal-

problemi li l-UE qed tiffaċċja jistgħu jkunu 

meħtieġa azzjonijiet ulterjuri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jikkonkludi li l-kobor tal-kriżi tal-

migrazzjoni u tar-rifuġjati kif ukoll l-impatt 

finanzjarju tal-miżuri mibdija mill-

Kummissjoni biex tindirizza din il-

kwistjoni ma setgħux jiġu mbassra fiż-

żmien tal-konklużjoni tal-QFP 2014-2020; 

jenfasizza l-fatt li minħabba n-nuqqas ta' 

riżorsi suffiċjenti l-UE kellha tistabbilixxi 

strumenti "satelliti" ad hoc, iffinanzjati 

b'mod konġunt mill-Istati Membri u mill-

baġit tal-UE, bħall-fondi fiduċjarji tal-UE 

(il-Fond Fiduċjarju Madad u l-Fond 

Fiduċjarju ta' Emerġenza għall-Afrika) u l-

Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija; ifakkar 

li nuqqas ta' strateġija baġitarja globali biex 

tiġi indirizzata l-kriżi tal-migranti u tar-

rifuġjati wasslet biex il-Parlament qed 

jibqa' lura fir-rigward tad-deċiżjoni dwar l-

użu tal-fondi tal-UE; jenfasizza li l-

multiplikazzjoni ta' dawn l-istrumenti 

toħloq problema ta' responsabilità u 

kontroll demokratiku fl-UE, li jeħtieġ li tiġi 

indirizzata; barra minn hekk, jiddeplora l-

fatt li l-Istati Membri naqsu bil-bosta milli 

jipproduċu l-kontribuzzjonijiet mistennija 

minnhom għall-fondi fiduċjarji, u b'hekk 

ipperikolaw is-suċċess ta' dawk il-fondi; 

itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri biex 

b'mod immedjat jissodisfaw l-impenji 

13. Jikkonkludi li l-kobor tal-kriżi tal-

migrazzjoni u tar-rifuġjati kif ukoll l-impatt 

finanzjarju tal-miżuri mibdija mill-

Kummissjoni biex tindirizza din il-

kwistjoni ma setgħux jiġu mbassra fiż-

żmien tal-konklużjoni tal-QFP 2014-2020; 

jenfasizza l-fatt li minħabba n-nuqqas ta' 

riżorsi suffiċjenti l-UE kellha tistabbilixxi 

strumenti "satelliti" ad hoc, iffinanzjati 

b'mod konġunt mill-Istati Membri u mill-

baġit tal-UE, bħall-fondi fiduċjarji tal-UE 

(il-Fond Fiduċjarju Madad u l-Fond 

Fiduċjarju ta' Emerġenza għall-Afrika) u l-

Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija; ifakkar 

li nuqqas ta' strateġija baġitarja globali biex 

tiġi indirizzata l-kriżi tal-migranti u tar-

rifuġjati wasslet biex il-Parlament qed 

jibqa' lura fir-rigward tad-deċiżjoni dwar l-

użu tal-fondi tal-UE; jenfasizza li l-

multiplikazzjoni ta' dawn l-istrumenti 

toħloq problema ta' responsabilità u 

kontroll demokratiku fl-UE, li jeħtieġ li tiġi 

indirizzata; barra minn hekk, jiddeplora l-

fatt li l-Istati Membri naqsu bil-bosta milli 

jipproduċu l-kontribuzzjonijiet mistennija 

minnhom għall-fondi fiduċjarji, u b'hekk 

ipperikolaw is-suċċess ta' dawk il-fondi; 

itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri biex 

b'mod immedjat jissodisfaw l-impenji 
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tagħhom u r-responsabilitajiet tagħhom; tagħhom u r-responsabilitajiet tagħhom; 

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 

joħolqu klawżola ta' immigrazzjoni li 

taħtha l-infiq imġarrab mill-Istati Membri 

fuq il-ġestjoni tal-flussi migratorji u fuq l-

akkoljenza u l-integrazzjoni tal-migranti u 

tar-rifuġjati jista' jiġi eskluż mill-kalkoli 

tad-defiċit eċċessivi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Ifakkar li, minn meta bdiet il-kriżi 

globali ekonomika u finanzjarja, l-UE 

sofriet minn livelli baxxi u insuffiċjenti ta' 

investiment; jinnota b'mod partikolari li fl-

2014 l-investiment totali kien 15 % inqas 

mil-livell tal-2007, li jikkorrispondi għal 

tnaqqis fl-investimenti għal EUR 430 

biljun; iqis li investiment dgħajjef inaqqas 

l-irkupru ekonomiku u għandu 

riperkussjonijiet diretti fuq it-tkabbir, l-

impjiegi u l-kompetittività; 

14. Ifakkar li, minn meta bdiet il-kriżi 

globali ekonomika u finanzjarja, l-UE 

sofriet minn livelli baxxi, mhux uniformi u 

insuffiċjenti ta' investiment; jinnota b'mod 

partikolari li fl-2014 l-investiment totali 

kien 15 % inqas mil-livell tal-2007, li 

jikkorrispondi għal tnaqqis fl-investimenti 

għal EUR 430 biljun u li t-tnaqqis fl-

investiment f'pajjiżi li jinsabu fi kriżi 

ekonomika kien iktar minn 25 %; iqis li 

investiment dgħajjef u mhux uniformi 

jnaqqas l-irkupru ekonomiku u għandu 

riperkussjonijiet diretti fuq it-tkabbir, l-

impjiegi, il-koeżjoni soċjali u l-

kompetittività; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Ifakkar li, minn meta bdiet il-kriżi 

globali ekonomika u finanzjarja, l-UE 

sofriet minn livelli baxxi u insuffiċjenti ta' 

investiment; jinnota b'mod partikolari li fl-

2014 l-investiment totali kien 15 % inqas 

mil-livell tal-2007, li jikkorrispondi għal 

tnaqqis fl-investimenti għal EUR 430 

biljun; iqis li investiment dgħajjef inaqqas 

l-irkupru ekonomiku u għandu 

riperkussjonijiet diretti fuq it-tkabbir, l-

impjiegi u l-kompetittività; 

14. Ifakkar li, minn meta bdiet il-kriżi 

globali ekonomika u finanzjarja, l-UE 

sofriet minn livelli baxxi u insuffiċjenti ta' 

investiment pubbliku; jinnota wkoll b'mod 

partikolari li fl-2014 l-investiment privat 

totali kien 15 % inqas mil-livell tal-2007, li 

jikkorrispondi għal tnaqqis fl-investimenti 

għal EUR 430 biljun; iqis li investiment 

pubbliku u privat dgħajjef, flimkien ma' 

miżuri ta' awsterità, inaqqsu l-irkupru 

ekonomiku u jkollhom riperkussjonijiet 

diretti fuq it-tkabbir, l-impjiegi, l-

inugwaljanzi, l-assistenza soċjali u l-

kompetittività;  

 

Or. en 



 

AM\1100100MT.doc  PE585.330v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

4.7.2016 A8-0224/29 

Emenda  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

It-tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-

proposta tal-Kummissjoni 

2015/2353(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14a (ġdid) 
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 14a. Ifakkar li t-theddida prinċipali għall-

ekonomija tal-UE hija l-livell baxx ta' 

solvenza fis-sistema bankarja privata u r-

riskju għoli ta' effett ta' "domino" jekk 

ċerti banek li huma "kbar wisq biex 

ifallu" finalment jikkollassaw. jiddeplora 

l-fatt li d-dibattiti dwar il-bidliet li 

jikkonċernaw il-kapaċità baġitarja taż-

żona tal-euro qed jintużaw sabiex 

jinżammu regolament finanzjarju u 

politika monetarja li jipproteġu prassi 

rentisti u jipperikolaw l-investiment u l-

impjiegi. jirrimarka li dawn il-politiki 

joffru flessibilità ċara għall-oligopolji fis-

sistema finanzjarja, iżda mhumiex kapaċi 

jwettqu l-funzjoni soċjali u produttiva tal-

kreditu. jinnota li l-inkorporazzjoni fit-

Trattati tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' 

Stabbiltà u tal-Fond Monetarju Ewropew 

futur, bħala strument finanzjarju kbir, 

tista' tkun l-istrument ta' finanzjament li 

jiġġustifika diversi konsegwenzi 

kontemporanjament: is-soċjalizzazzjoni 

tad-dejn privat f'dejn pubbliku, iż-żieda 

tan-nefqa pubblika biex jiġu rkuprati l-

obbligazzjonijiet tas-sistema bankarja, it-

tnaqqis fil-qasam tal-ġbir tat-taxxa, il-

progressività fir-reġim fiskali u l-politiki 

pubbliċi, soċjali u tax-xogħol 
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korrispondenti; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. 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; 

15. 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 li l-garanzija mogħtija mill-Unjoni 

għall-FEIS hija koperta minn Fond ta' 

Garanzija ta' EUR 8 biljun kostitwit fil-

baġit tal-UE; 

Or. en 

 

 


