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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jemmen li tista' biss tinkiseb 

Ewropa aktar b'saħħitha u aktar 

ambizzjuża jekk tingħata l-mezzi 

finanzjarji msaħħa; jitlob, fid-dawl tal-

isfidi u tal-prijoritajiet imsemmijin hawn 

fuq, u meta jitqies il-ħruġ tar-Renju Unit 

mill-Unjoni, żieda sinifikanti fil-baġit tal-

Unjoni; jagħti stima tal-limiti massimi 

tan-nefqa tal-QFP rikjesti ta' 1,3 % tal-

ING tal-UE-27, minkejja l-firxa ta' 

strumenti li għandhom ikunu kkalkolati 

barra mil-limiti massimi; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jinsab konvint li, sakemm il-

Kunsill ma jaqbilx li jżid b'mod sinifikanti 

l-livell tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali 

tiegħu għall-baġit tal-UE, l-introduzzjoni 

ta' riżorsi proprji ġodda ġenwini tal-UE 

tibqa' l-unika alternattiva biex il-QFP li 

jmiss jiġi ffinanzjat b'mod adegwat; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Jitlob, partikolarment, żieda 

sostanzjali fil-pakkett finanzjarju tal-

Istrument ta' Flessibbiltà sa allokazzjoni 

annwali ta' almenu EUR 2 biljun; ifakkar 

li l-Istrument ta' Flessibbiltà mhuwa 

marbut mal-ebda qasam politiku speċifiku 

u jista' għaldaqstant jiġi mobilizzat għal 

kwalunkwe skop li jiġi kkunsidrat 

neċessarju; iqis, għalhekk, li dan l-

istrument jista' jkun mobilizzat biex ikopri 

kwalunkwe bżonn finanzjarju ġdid meta 

jinqala' matul il-QFP; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

40. Jindika r-rwol tar-Riżerva ta' 

Għajnuna f'Emerġenza fil-provvista ta' 

risposta rapida għar-rekwiżiti ta' 

għajnuna speċifiċi ta' pajjiżi terzi għal 

avvenimenti imprevisti, u jenfasizza l-

importanza partikolari tiegħu fil-kuntest 

attwali; jitlob iż-żieda sostanzjali fil-

pakkett finanzjarju tiegħu sa allokazzjoni 

annwali ta' EUR 1 biljun; 

imħassar 

Or. en 
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42. Iqis li l-użu tal-FEG, li jagħti 

solidarjetà u appoġġ tal-UE lill-ħaddiema 

li tilfu xogħolhom minħabba bidliet 

strutturali kbar fl-andament tal-kummerċ 

dinji kkawżati mill-globalizzazzjoni jew 

bħala konsegwenza tal-kriżi finanzjarja u 

ekonomika globali, ma wassalx biex 

jintuża l-potenzjal sħiħ tiegħu u jista' 

jitjieb u jiġi integrat ulterjorment fi ħdan 

strateġija fuq terminu twil, sabiex b'mod 

effikaċi jilħaq u jintegra mill-ġdid 

ħaddiema ssensjati fis-suq tax-xogħol, fl-

Istati Membri kollha; iqis li r-reviżjoni 

imminenti tal-FEG għandha teżamina l-

iskop tiegħu u ttejjeb il-koordinazzjoni 

tiegħu ma' strumenti oħra; jemmen li 

FEG rivedut għandu jkun mgħammar 

b'almenu allokazzjoni annwali identika 

fil-QFP il-ġdid; 

imħassar 

Or. en 
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43. Jipproponi l-ħolqien ta' riżerva 

speċjali għall-istrumenti speċjali tal-QFP 

ibbazata fuq l-approprjazzjonijiet li ma 

ntefqux li jiddekadu minn kull strument; 

iqis li din ir-riżerva għandha topera 

mingħajr l-ebda limitu temporali; jitlob li 

din ir-riżerva tkun mobilizzata favur 

kwalunkwe strument speċjali tal-QFP li, 

b'segwitu għal deċiżjoni tal-awtorità 

baġitarja, jintalab ikopri bżonn 

finanzjarju ogħla mill-kapaċità 

finanzjarja tiegħu; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. Jitlob, għalhekk, żieda sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss, li 

għandha tkun iffissata f'livell ta' almenu 

EUR 120 biljun; iqis li dan il-livell huwa 

xieraq biex jiggarantixxi l-kompetittività 

globali u r-rwol ta' tmexxija xjentifika, 

teknoloġika u industrijali tal-Ewropa, 

biex twieġeb għall-isfidi tas-soċjetà u biex 

tikkontribwixxi ħalli jintlaħqu l-objettivi 

klimatiċi tal-UE u l-SDGs; jappella, b'mod 

partikolari, li jsiru sforzi sabiex tiġi 

stimolata innovazzjoni rivoluzzjonarja u li 

toħloq is-suq, notevolment għall-SMEs; 

76. Jitlob, għalhekk, tnaqqis sostanzjali 

tal-baġit kumplessiv allokat għad-disa' 

Programm Qafas (FP9) fil-QFP li jmiss; 

Or. en 
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81. Itenni l-impenn qawwi tiegħu fil-

konfront tal-Fond Ewropew għal 

Investimenti Strateġiċi (FEIS), li jimmira 

li jimmobilizza EUR 500 biljun 

f'investimenti ġodda fl-ekonomija reali fl-

ambitu tal-QFP attwali; jemmen li l-FEIS 

diġà ta spinta qawwija u mmirata lis-

setturi ekonomiċi li jiffavorixxu t-tkabbir 

sostenibbli u l-impjiegi; jenfasizza l-

impatt pożittiv tal-FEIS dwar il-

provvediment ta' finanzjament għal SMEs 

madwar l-Unjoni; jilqa', għalhekk, l-

intenzjoni tal-Kummissjoni li tressaq 

proposta leġiżlattiva għat-tkomplija u t-

titjib ta' din l-iskema ta' investiment 

b'baġit apposta li m'għandux ikun 

iffinanzjat askapitu tal-politiki u l-

programmi eżistenti taħt il-QFP l-ġdid; 

jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe proposta 

leġiżlattiva għandha tissejjes fuq il-

konklużjonijiet ta' analiżi tal-

Kummissjoni u ta' evalwazzjoni 

indipendenti; jistenna li l-proposta l-ġdida 

b'mod effikaċi ser tindirizza kwalunkwe 

nuqqas tal-implimentazzjoni tal-FEIS u 

ser ittejjeb, inter alia, il-koperaturi 

ġeografika tal-ofnd, sabiex il-benefiċċji 

tiegħu jinħassu madwar l-Unjoni; 

imħassar 

Or. en 
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