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Premessa B 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

B. billi l-QFP 2014-2020 malajr wera 

l-inadegwatezza tiegħu biex jissodisfa l-

bżonnijiet reali u l-ambizzjonijiet politiċi 

peress li, mill-bidu nett, intalab jindirizza 

sensiela ta' kriżijiet u sfidi ġodda fl-oqsma 

tal-investiment, tal-esklużjoni soċjali, tal-

migrazzjoni u tar-rifuġjati, tal-impjiegi fost 

iż-żgħażagħ, tas-sigurtà, tal-agrikoltura, 

tal-ambjent u tat-tibdil fil-klima, li meta 

ġie adottat ma kinux għadhom ġew 

previsti; billi, konsegwentement, il-QFP 

attwali diġà laħaq il-limiti tiegħu wara 

biss sentejn ta' implimentazzjoni peress li 

l-marġnijiet disponibbli kienu ġew 

eżawriti, id-dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà 

u l-istrumenti speċjali kienu ġew 

mobilizzati sa livell sostanzjali, il-politiki 

u l-programmi eżistenti kienu tpoġġew 

taħt pressjoni jew saħansitra tnaqqsu u 

kienu nħolqu ċerti mekkaniżmi barra 

mill-baġit biex jagħmlu tajjeb għal-livell u 

l-flessibbiltà insuffiċjenti tal-baġit tal-UE;  

B.  billi l-QFP 2014-2020 u l-politika 

baġitarja tal-UE wrew l-ineffiċjenza 

tagħhom biex jissodisfaw il-bżonnijiet 

reali fl-oqsma tal-investiment, tal-

esklużjoni soċjali, tal-migrazzjoni u tar-

rifuġjati, tal-impjiegi fost iż-żgħażagħ, tas-

sigurtà, tal-agrikoltura u tal-ambjent; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jisħaq fuq il-fatt li l-QFP li jmiss 

joffri opportunità lill-Unjoni biex turi li hi 

magħquda u kapaċi tindirizza l-iżviluppi 

politiċi bħall-Brexit, il-qawmien tal-

movimenti populisti u nazzjonalistiċi u l-

bidliet fit-tmexxija globali; jissottolinja li 

l-firdiet u l-egoċentriżmu mhumiex 

tweġiba għall-problemi tad-dinja u għat-

tħassib taċ-ċittadini; iqis li n-negozjati tal-

Brexit, b'mod partikolari, juru li l-

vantaġġi li tkun membru tal-Unjoni jisbqu 

bil-kbir l-ispiża tal-kontributi għall-baġit 

tagħha; jitlob, f'dan il-kuntest, li jkun 

hemm rispett sħiħ għall-qafas tal-impenji 

diġà meħuda, bħal fil-każ tal-Ftehim tal-

Ġimgħa l-Kbira f'dak li jirrigwardja l-istat 

tad-dritt u d-demokrazija; 

7. Jirrifjuta u jiddeplora kwalunkwe 

tentattiv ta' sfruttament tal-ħruġ tar-

Renju Unit mill-UE (il-Brexit) biex 

jissaħħaħ il-lat tad-dħul tal-baġit, li fl-

aħħar mill-aħħar ser iwassal għal aktar 

tassazzjoni tan-negozji u żieda fil-

pressjoni fiskali fuq iċ-ċittadini; 
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  10a. Itenni t-tħassib tiegħu rigward il-

finanzjament mill-baġit tal-UE u r-rwol 

tiegħu fil-forniment ta' tweġibiet konkreti 

għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini u għad-

diffikultajiet dejjem akbar li qed 

jaffaċċjaw, bħall-qgħad, ir-reċessjoni 

ekonomika, il-faqar, il-kriżi tal-

migrazzjoni u t-theddidiet għas-sigurtà; 

jenfasizza l-ħtieġa li jiġi evalwat kif xieraq 

liema fondi jistgħu jkunu amministrati 

aħjar fil-livell nazzjonali sabiex jiġi 

garantit ir-rispett sħiħ għall-prinċipju tas-

sussidjarjetà;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  116a. Jitlob li jkun hemm tnaqqis qawwi 

u konkret fin-nefqa amministrattiva tal-

UE, filwaqt li jitqiesu r-restrizzjonijiet 

ekonomiċi li esperjenzaw diversi Stati 

Membri;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

117. Jilqa' l-inizjattivi tal-

istituzzjonijiet, tal-korpi u tal-aġenziji biex 

iżidu aktar l-effiċjenza bis-saħħa ta' 

kooperazzjoni amministrattiva miżjuda u 

l-aggregazzjoni ta' ċerti funzjonijiet, 

b'hekk isir iffrankar fil-baġit tal-Unjoni; 

jenfasizza l-fatt li, għal ċerti aġenziji, 

jista' jsir aktar gwadann f'termini ta' 

effiċjenza, speċjalment permezz ta' 

kooperazzjoni miżjuda fost l-aġenziji 

b'kompiti simili, bħal fil-qasam tas-

superviżjoni tas-suq finanzjarju u tal-

aġenziji b'bosta sedi; jitlob, b'mod aktar 

ġenerali, li jiġu vvalutati bir-reqqa l-

possibbiltajiet li jingħaqdu l-aġenziji 

skont in-natura strateġika tal-missjoni 

tagħhom u r-riżultati tagħhom sabiex 

joħolqu sinerġiji bejn l-aġenziji, eż. 

rigward l-Awtorità Bankarja Ewropea u l-

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

f'Pariġi; 

117. Jitlob reviżjoni sħiħa tar-rwol tal-

aġenziji Ewropej u jistaqsi jekk il-kompiti 

u l-objettivi tagħhom jistgħux jitwettqu 

aħjar mid-Direttorati Ġenerali eżistenti 

tal-Kummissjoni Ewropea jew mill-Istati 

Membri sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni 

tar-rwoli u tal-ispejjeż u sabiex titjieb 

ukoll it-trasparenza; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

119. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tipproponi mekkaniżmu li permezz tiegħu, 

l-Istati Membri li ma jirrispettawx il-

valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), ikunu 

soġġetti għal konsegwenzi finanzjarji; 

iwissi, madankollu, li l-benefiċjarji finali 

tal-baġit tal-Unjoni ma jistgħu bl-ebda 

mod jiġu affettwati minn ksur ta' regoli li 

ma jkunux responsabbli għalih; huwa 

konvint, għalhekk, li l-baġit tal-Unjoni 

mhuwiex l-istrument ġust biex jiġi 

indirizzat in-nuqqas li wieħed jirrispetta l-

Artikolu 2 TUE, u li kwalunkwe 

konsegwenza finanzjarja għandha taqa' 

fuq l-Istat Membru b'mod indipendenti 

mill-implimentazzjoni tal-baġit; 

119. Jirrifjuta u jiddeplora kwalunkwe 

attentat li tiġi applikata kundizzjonalità 

politika jew ekonomika lill-fondi tal-UE; 

jiddenunzja din l-inizjattiva bħala attakk 

ulterjuri kontra n-nazzjonijiet Ewropej u 

l-libertà u l-indipendenza tagħhom; 

Or. en 

 

 


