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Paragrafu 27a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 27a. Jitlob biex jiżdied l-appoġġ baġitarju 

għall-Istati Membri kollha involuti fil-

Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 27b. Jitlob li ssir reviżjoni tal-klawżola 

dwar l-investiment sabiex l-investimenti 

nazzjonali u reġjonali li kkofinanzjaw il-

Fondi ESI jiġu esklużi mill-kalkoli tal-

iżbilanċi nazzjonali fil-qafas tal-Patt ta' 

Stabbiltà u Tkabbir; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 41a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 41a. (Ġdid) Proċess ta' paċi fl-Irlanda 

Jinnota l-kontribut importanti li l-UE 

għamlet sabiex tinkoraġġixxi l-paċi u r-

rikonċiljazzjoni fl-Irlanda, b'mod 

partikolari permezz tal-Programmi 

PEACE, li huma mmirati lejn l-Irlanda 

ta' Fuq u l-kontei tal-fruntieri fin-

Nofsinhar; jinnota li r-riżultat tar-

referendum fir-Renju Unit jista' joħloq 

problemi gravi għall-proċess ta' paċi, u 

jdgħajjef l-integrità tal-proċess ta' paċi u 

tal-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira; jistieden 

lill-Kummissjoni tkompli tappoġġja l-

proċess ta' paċi permezz ta' finanzjament 

kontinwu tal-programm PEACE; 

Or. en 
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Paragrafu 42 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

42. Huwa konvint li, filwaqt li jikkonferma 

l-kunċett ta' appoġġ politiku u finanzjarju 

fuq skala kbira għall-FEIS, il-baġit tal-

UE m'għandux jiffinanzja inizjattivi ġodda 

għad-detriment tal-programmi u politiki 

eżistenti tal-Unjoni; għandu l-intenzjoni 

jissodisfa l-impenji tiegħu għat-tpaċija 

bis-sħiħ tat-tnaqqis relatat mal-FEIS li 

jaffettwa l-inizjattiva Orizzont 2020 u s-

CEF, sabiex ikunu jistgħu jilħqu l-

objettivi tagħhom kif maqbul sentejn ilu 

biss, u biex jippermetti lill-Unjoni tilħaq il-

miri tagħha ta' riċerka u innovazzjoni; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, li l-livell ta' 

finanzjament tal-programmi l-oħra fis-

Subintestatura 1a ("Kompetittività għat-

tkabbir u l-impjiegi") m'għandux ikun 

affettwat minn dan il-kumpens, minħabba 

l-kontribut inkontestabbli tagħhom lit-

tkabbir, l-impjiegi u l-kompetittività; 

jemmen li l-marġnijiet fis-

Subintestatura 1a mhumiex suffiċjenti biex 

jiġu ssodisfati dawn il-ħtiġijiet, għalhekk 

jitlob għal żieda fil-limitu massimu f'din is-

Subintestatura; 

42. Huwa konvint li l-baġit tal-UE 

m'għandux jiffinanzja inizjattivi ġodda 

għad-detriment tal-programmi u politiki 

eżistenti tal-Unjoni; jiddispjaċih dwar il-

fatt li t-tnaqqis relatat mal-FEIS qed 

jaffettwa serjament l-inizjattiva 

Orizzont 2020 u s-CEF, u jenfasizza l-

bżonn li dawn jitħallew jilħqu l-objettivi 

tagħhom kif maqbul sentejn ilu biss, u biex 

jippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri tagħha 

ta' riċerka u innovazzjoni; jenfasizza, f'dan 

il-kuntest, li l-livell ta' finanzjament tal-

programmi l-oħra fis-Subintestatura 1a 

("Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi") 

m'għandux ikun affettwat minn dan il-

kumpens, minħabba l-kontribut 

inkontestabbli tagħhom lit-tkabbir, l-

impjiegi u l-kompetittività; jemmen li l-

marġnijiet fis-Subintestatura 1a mhumiex 

suffiċjenti biex jiġu ssodisfati dawn il-

ħtiġijiet, għalhekk jitlob għal żieda fil-

limitu massimu f'din is-Subintestatura; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 42a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 42a. Jemmen li l-eżitu tar-referendum tar-

Renju Unit jitlob bidla reali fl-objettivi 

tal-Unjoni Ewropea fuq perjodu qasir u 

twil sabiex jinkiseb dak li ċ-ċittadini qed 

jistennew lill-UE twassal: il-ġustizzja 

soċjali, tranżizzjoni ekoloġika, id-dritt 

għall-benesseri, protezzjoni kontra l-

impatti negattivi tal-globalizzazzjoni, u l-

armonizzazzjoni ġusta tat-tassazzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 43 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

43. 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; 

43. Jappoġġa bis-sħiħ it-tkomplija tal-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ 

(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; iqis li dan jista' jinkiseb biss 

permezz tal-għoti ta' livell adegwat ta' 

approprjazzjonijiet għall-impenn għall-

YEI għas-snin li jifdal mill-QFP attwali; 

sabiex tiżdied ir-rata ta' utilizzazzjoni ta' 

dan il-fondi, li bħalissa hija baxxa ħafna, 

f'dawk ir-reġjuni inqas żviluppati li l-iktar 

li jeħtieġu dan it-tip ta' linja baġitarja, 

jenfasizza l-ħtieġa li jsir eħfef li wieħed 

jantiċipa d-disponibilità ta' fondi fil-bidu 

tal-programmi; jinnota li dan għandu 

jinvolvi reviżjoni 'l fuq tal-limiti massimi 

tas-Subintestatura 1b, billi mhuwa 

disponibbli ebda marġini; 
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Paragrafu 47 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

47. Jistenna li azzjoni koordinata bħala 

rispons effettiv għad-dimensjoni esterna 

tal-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati, 

partikolarment l-istabbilizzazzjoni politika 

tal-Viċinat Ewropew u tal-Afrika sub-

Saħarjana, kif ukoll it-trattament tal-

kawżi umanitarji u ekonomiċi tal-

migrazzjoni, tintensifika matul is-snin li 

ġejjin, u tkun akkumpanjata b'aktar 

talbiet għal finanzjament taħt l-

Intestatura 4 ("Ewropa Globali"); 

jissottolinja li tali talbiet għal finanzjament 

addizzjonali m'għandhomx jiġu 

implimentati għad-detriment tal-azzjoni 

esterna eżistenti tal-UE, fosthom fil-

politika tal-iżvilupp tagħha; jappella, 

għalhekk, għal reviżjoni 'l fuq tal-limiti 

massimi taħt l-Intestatura 4; 

47. Jistenna li azzjoni koordinata bħala 

rispons effettiv għad-dimensjoni esterna 

tal-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati ser 

tintensifika matul is-snin li ġejjin, u tkun 

akkumpanjata b'aktar talbiet għal 

finanzjament taħt l-Intestatura 4 

("Ewropa Globali"), li jinvolvi l-

implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet fil-punt 

tal-oriġini, is-sanzjonar ta' dawk il-

prattiki li direttament jew indirettament 

jippromwovu lil Da'esh u dawk li qegħdin 

jieħdu vantaġġ mit-traffikar tal-bnedmin, 

jiggarantixxu l-mobilità bla periklu għal 

persuni bi status ta' rifuġjat, u jipprovdu 

r-riżorsi meħtieġa sabiex ikun hemm 

integrazzjoni soċjali xieraq għal dawn in-

nies matul il-perjodu ta' permanenza 

tagħhom fl-Ewropa; jissottolinja li tali 

talbiet għal finanzjament addizzjonali 

m'għandhomx jiġu implimentati għad-

detriment tal-azzjoni esterna eżistenti tal-

UE, fosthom fil-politika tal-iżvilupp 

tagħha; jappella, għalhekk, għal reviżjoni 'l 

fuq tal-limiti massimi taħt l-Intestatura 4; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 52 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 52a. Jemmen bis-sħiħ li kundizzjonalità 

dwar id-drittijiet fundamentali għandha 

tiġi implimentata sabiex jiġi sospiż il-ħlas 

tal-fondi SIE lill-Istati Membri li ma 

jirrispettawx il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; 

Or. en 
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Paragrafu 61 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

61. Jemmen li r-rieżami/reviżjoni ta' nofs 

it-terminu jipprovdu opportunità eċċellenti 

għall-valutazzjoni u l-evalwazzjoni tal-

ewwel darba tal-funzjonament tal-politiki u 

l-programmi konċernati tal-UE, kif ukoll 

it-tħaddim tad-dispożizzjonijiet ta' 

flessibilità u tal-istrumenti speċjali tal-

QFP, u jistenna li l-Kummissjoni tipprovdi 

analiżi li tidentifika n-nuqqasijiet tas-

sistema ta' implimentazzjoni attwali; jagħti 

attenzjoni partikolari għall-valutazzjoni tal-

impatt fuq il-proċess ta' implimentazzjoni 

tal-elementi l-ġodda introdotti fil-perjodu 

ta' programmazzjoni attwali, bħal 

kundizzjonalitajiet ex ante fil-politika ta' 

koeżjoni; iqis li r-rieżami/reviżjoni ta' nofs 

it-terminu tal-QFP għandhom jevalwaw 

ukoll il-prestazzjoni tal-fondi allokati bl-

għan li jintlaħqu l-objettivi tagħhom; 

jistieden lill-Kummissjoni tagħmel proposti 

konkreti biex tindirizza n-nuqqasijiet 

possibbli u biex ittejjeb u tirrazzjonalizza l-

ambjent tal-implimentazzjoni għas-snin li 

jifdal tal-QFP attwali, sabiex jiġi żgurat l-

aktar użu effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji 

skarsi u biex jitnaqqas il-piż amministrattiv 

għall-benefiċjarji; 

61. Jinnota li, minħabba l-

implimentazzjoni fit-tard tal-QFP, ir-

rieżami/reviżjoni ta' nofs it-terminu 

jipprovdu opportunità eċċellenti għall-

valutazzjoni u l-evalwazzjoni tal-ewwel 

darba tal-funzjonament tal-politiki u l-

programmi konċernati tal-UE, it-tħaddim 

tad-dispożizzjonijiet ta' flessibilità u tal-

istrumenti speċjali tal-QFP, kif ukoll il-

ġestjoni tal-infiq tal-UE sabiex jiġi 

vvalutat jekk jagħti bi programmi tal-QFP 

stipulat il-miri u l-għanijiet, il-kapaċità ta’ 

assorbiment adegwat preżenti u 

jiġġeneraw valur miżjud tal-UE; jistenna 

li l-Kummissjoni tipprovdi analiżi li 

tidentifika n-nuqqasijiet tas-sistema ta' 

implimentazzjoni attwali; jagħti attenzjoni 

partikolari għall-valutazzjoni tal-impatt fuq 

il-proċess ta' implimentazzjoni tal-elementi 

l-ġodda introdotti fil-perjodu ta' 

programmazzjoni attwali, bħal 

kundizzjonalitajiet ex ante fil-politika ta' 

koeżjoni; iqis li r-rieżami/reviżjoni ta' nofs 

it-terminu tal-QFP għandhom jevalwaw 

ukoll il-prestazzjoni tal-fondi allokati bl-

għan li jintlaħqu l-objettivi tagħhom; 

jistieden lill-Kummissjoni tagħmel proposti 

konkreti biex tindirizza n-nuqqasijiet 

possibbli u biex ittejjeb u tirrazzjonalizza l-

ambjent tal-implimentazzjoni permezz ta' 
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simplifikazzjoni komprensiva li tinkludi 

riformi fil-ġestjoni, il-monitoraġġ, ir-

rappurtar u l-kontroll tal-fondi, sabiex jiġi 

żgurat l-aktar użu effiċjenti tar-riżorsi 

finanzjarji skarsi u biex jitnaqqas il-piż 

amministrattiv għall-benefiċjarji għas-snin 

li jifdal tal-MFF attwali; 
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Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jenfasizza li huwa importanti li 

jintwera l-valur miżjud tal-

implimentazzjoni tal-baġit tal-UE u 

jappoġġa l-fatt li l-kultura ta' orjentazzjoni 

lejn ir-riżultati tkun fil-qofol tal-infiq tal-

UE; jenfasizza li l-valutazzjoni tal-

prestazzjoni u relatata mal-output għandha 

ssir, meta jkun xieraq, prinċipju essenzjali, 

u jisħaq fuq fuq l-applikabilità partikolari 

ta' tali prinċipju għal programmi ffukati fuq 

l-innovazzjoni; jirrikonoxxi l-ħidma tal-

Kummissjoni fil-kuntest tal-inizjattiva tal-

UE "Baġit Iffukat fuq ir-Riżultati", li għad 

trid tiġi żviluppata aktar, u jistenna r-

riżultati tal-ħidma tal-grupp ta' ħidma ta' 

esperti interistituzzjonali dwar il-baġitjar 

abbażi tal-prestazzjoni; iqis li dan l-

approċċ jista' jkun mezz biex tingħata 

spinta lill-prestazzjoni tal-programmi bi 

prestazzjoni baxxa; jenfasizza, madankollu, 

li nuqqasijiet tekniċi jew ta' 

programmazzjoni ma jistgħux iwasslu għal 

tnaqqis fil-baġit tal-UE jew l-abbandun tal-

prijoritajiet politiċi, u li nfiq aħjar waħdu 

mhux se jsolvi l-problema tan-nuqqas ta' 

mezzi finanzjarji biex jiġu indirizzati l-

ħtiġijiet urġenti u li qed jikbru; ifakkar lill-

Kummissjoni li l-Parlament, bħala waħda 

mill-fergħat tal-awtorità baġitarja, irid jiġi 

inkluż fl-iżvilupp tal-istrateġija tal-

Imħassar. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

63. Jirrikonoxxi r-rwol ikbar tal-istrumenti 

finanzjarji fil-baġit tal-Unjoni bħala forma 

kumplimentari ta' finanzjament meta 

mqabbel mas-sussidji u l-għotjiet; 

jirrikonoxxi l-potenzjal ta' dawn l-

istrumenti f'termini ta' żieda fl-impatt 

finanzjarju, u għalhekk politiku, tal-baġit 

tal-Unjoni; jissottolinja, madankollu, li ma 

jaqbilx mal-bidla minn finanzjament 

tradizzjonali għal strumenti aktar 

innovattivi fl-oqsma kollha tal-politika, 

billi mhux il-politiki kollha huma 

orjentati għas-suq; jenfasizza li l-

istrumenti finanzjarji jipprovdu mod 

alternattiv u komplementari ta' 

finanzjament u m'għandhomx jintużaw 

għal proġetti li jistgħu biss jibbenefikaw 

mill-użu ta' għotjiet, li huma 

partikolarment importanti għal reġjuni 

anqas żviluppati; 

63. Jirrikonoxxi l-użu ikbar tal-istrumenti 

finanzjarji fil-baġit tal-Unjoni bħala forma 

kumplimentari ta' finanzjament meta 

mqabbel mas-sussidji u l-għotjiet; 

jirrikonoxxi l-potenzjal ta' dawn l-

istrumenti f'termini ta' żieda fl-impatt 

finanzjarju, u għalhekk politiku, tal-baġit 

tal-Unjoni; jissottolinja, madankollu, li ma 

jaqbilx mal-bidla minn finanzjament 

tradizzjonali għal strumenti aktar 

innovattivi; jenfasizza li l-istrumenti 

finanzjarji jistgħu jipprovdu metodu 

alternattiv u komplementari ta' 

finanzjament, u għandhom jintużaw biss 

għal proġetti li għalihom dan it-tip ta' 

finanzjament jirrappreżenta valur miżjud 

u jsaħħaħ il-ġestjoni tajba tal-fondi 

pubbliċi; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

65. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tidentifika l-

oqsma kollha tal-politika tal-UE fejn l-

għotjiet jistgħu jiġu kkombinati ma' 

strumenti finanzjarji u tirrifletti dwar 

bilanċ xieraq bejn it-tnejn; huwa tal-

opinjoni soda li l-possibilità ta' 

kombinazzjoni ta' diversi riżorsi tal-UE 

taħt regoli ta' ġestjoni armonizzati tgħin l-

ottimizzazzjoni tas-sinerġiji bejn is-sorsi 

ta' finanzjament disponibbli fil-livell tal-

UE; jissottolinja li l-użu ikbar tal-

istrumenti finanzjarji m'għandux iwassal 

għal tnaqqis fil-baġit tal-Unjoni; ifakkar 

fit-talbiet ripetuti tiegħu għal aktar 

trasparenza u skrutinju demokratiku fir-

rigward tal-implimentazzjoni tal-istrumenti 

finanzjarji appoġġati mill-baġit tal-Unjoni; 

65. Jissottolinja li l-użu ikbar tal-istrumenti 

finanzjarji m'għandux iwassal għal tnaqqis 

fil-baġit tal-Unjoni; ifakkar fit-talbiet 

ripetuti tiegħu għal aktar trasparenza u 

skrutinju demokratiku fir-rigward tal-

implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji 

appoġġati mill-baġit tal-Unjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Jemmen li, minħabba l-ambjent 

politiku li qed jinbidel malajr u bl-għan li 

tiġi żgurata flessibilità akbar, xi elementi 

tal-QFP għandu jintlaħaq qbil dwarhom 

għal 5 snin filwaqt li oħrajn, b'mod 

partikolari dawk relatati mal-programmi li 

jeħtieġu programmazzjoni fit-tul u/jew 

politiki li jipprevedu proċeduri kumplessi 

għall-istabbiliment ta' sistemi ta' 

implimentazzjoni, bħall-politika ta' koeżjni 

jew l-iżvilupp rurali, għandu jintlaħaq qbil 

dwarhom għal perjodu ta' 5+5 snin 

b'reviżjoni obbligatorja ta' nofs it-terminu; 

Imħassar. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. Jitlob l-introduzzjoni ta' riżorsa proprja 

ġdida jew bosta riżorsi proprji ġodda, 

idealment b'rabta ċara mal-politiki Ewropej 

li joħolqu valur miżjud; jinnota li għadd 

kbir ta' riżorsi proprji ġodda possibbli diġà 

ġew diskussi mill-Grupp ta' Livell Għoli, 

bħal VAT riformata, Taxxa fuq it-

Tranżazzjonijiet Finanzjarji, qligħ mill-

ħruġ ta' munita tal-BĊE, riforma tas-

Sistema tal-UE għan-Negozjar tal-

Emissjonijiet u t-tassazzjoni tal-karbonju, 

it-tassazzjoni tat-trasport, it-tassazzjoni 

korporattiva, it-tassazzjoni tal-elettriku jew 

diġitali; jistenna b'ħerqa r-

rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell 

Għoli, sabiex jipproċedi u jħejji l-

pożizzjoni tal-Parlament f'dan ir-rigward; 

jitlob, f'dan il-kuntest, biex jiġu eliminati 

gradwalment il-forom kollha ta' rifużjoni; 

76. Jitlob l-introduzzjoni ta' riżorsa proprja 

ġdida jew bosta riżorsi proprji ġodda, 

idealment b'rabta ċara mal-politiki Ewropej 

li joħolqu valur miżjud, permezz ta' ċifri 

ta' taxxa progressivi, li jsaħħu l-kapaċità 

fiskali biex tiġi indirizzata l-kriżi 

finanzjarja, ekonomika u ambjentali tul 

ċikli tal-kriżijiet; jinnota li għadd kbir ta' 

riżorsi proprji ġodda possibbli diġà ġew 

diskussi mill-Grupp ta' Livell Għoli, bħal 

VAT riformata, Taxxa fuq it-

Tranżazzjonijiet Finanzjarji, qligħ mill-

ħruġ ta' munita tal-BĊE, riforma tas-

Sistema tal-UE għan-Negozjar tal-

Emissjonijiet u t-tassazzjoni tal-karbonju, 

it-tassazzjoni tat-trasport, it-tassazzjoni 

korporattiva, it-tassazzjoni tal-elettriku jew 

diġitali; jistenna b'ħerqa r-

rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell 

Għoli, sabiex jipproċedi u jħejji l-

pożizzjoni tal-Parlament f'dan ir-rigward; 

jitlob, f'dan il-kuntest, biex jiġu eliminati 

gradwalment il-forom kollha ta' rifużjoni; 

Or. en 

 

 


