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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Linji gwida għall-baġit 2019 – Taqsima III 

2017/2286(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Fa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Fa. billi li l-baġit tal-Unjoni Ewropea 

għandu jippromwovi l-investiment 

pubbliku billi jappoġġja s-setturi 

produttivi u strateġiċi (inklużi l-

modernizzazzjoni u s-sostenibbiltà 

tagħhom), is-servizzi pubbliċi, il-ħolqien 

ta' impjiegi bi drittijiet, il-ġlieda kontra l-

faqar, l-esklużjoni soċjali u l-

inugwaljanzi, il-ħarsien tal-ambjent u l-

użu sħiħ tal-potenzjal ta' kull pajjiż u 

reġjun, kif ukoll it-tfittxija ta' 

relazzjonijiet esterni bbażati fuq is-

solidarjetà, il-kooperazzjoni, ir-rispett 

reċiproku u l-paċi;  

Or. pt 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 2a. Jitlob li l-baġit tal-UE jiżdied b'mod 

sinifikanti bil-għan li tissaħħaħ il-

funzjoni redistributtiva tiegħu, u b'hekk 

jikkontribwixxi għat-twettiq tal-koeżjoni 

ekonomika u soċjali;  

Or. pt 
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Paragrafu 2b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 2b. Jiċħad it-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-

Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni 

Ekonomika u Monetarja (il-"Patt 

Fiskali"), il-leġiżlazzjoni dwar il-

"governanza ekonomika" u l-"Patt Euro 

Plus", li huma maħsuba biex jonqxu l-

politiki ta' awsterità fl-UE u f'kull wieħed 

mill-Istati Membri tagħha – politiki ta' 

sfruttament, tfaqqir u approfondiment tal-

inugwaljanzi u l-inġustizzji soċjali u li 

jattakkaw id-drittijiet u l-funzjonijiet 

soċjali tal-Istat – li inevitabbilment se 

jiggravaw il-kundizzjonijiet ekonomiċi u 

soċjali, b'mod partikolari f'pajjiżi fejn il-

kundizzjonijiet huma diġà aktar diffiċli; 

Or. pt 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 3a. Jitlob li jiġu allokati fondi għall-

programmi li jippromwovu l-impjiegi – li 

jridu jinkludu d-drittijiet – u l-inklużjoni 

soċjali taż-żgħażagħ, filwaqt li jiġi żgurat 

li l-fondi tal-UE qatt ma jikkontribwixxu 

għall-ħolqien ta' internships mhux 

imħallsa, għal xogħol b'kundizzjonijiet 

prekarji jew għas-sostituzzjoni ta' impjiegi 

permanenti b'xogħol temporanju jew 

b'internships;  

Or. pt 
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Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 5a. Jemmen li hemm bżonn ta' firda mill-

politiki tal-Unjoni Ewropea jekk irridu li 

l-problemi ta' tkabbir ekonomiku 

sostenibbli, qgħad, faqar, esklużjoni 

soċjali u inugwaljanza (prinċipalment fl-

introjtu) jiġu verament riżolti; jenfasizza li 

hemm bżonn strateġija ġdida sabiex tiġi 

stabbilita direzzjoni ġdida għall-Ewropa, 

jiġifieri rotta lejn livell massimu ta' 

impjiegi, impjiegi bi drittijiet, pagi deċenti, 

koeżjoni soċjali u ekonomika u 

protezzjoni soċjali għal kulħadd, sabiex 

jiġu ggarantiti l-ogħla standards ta' 

għajxien, rotta li tqis il-bżonnijiet fil-

qasam tal-iżvilupp ta' kull Stat Membru, 

b'mod partikolari l-pajjiżi l-inqas 

żviluppati, li tippromwovi konverġenza 

reali u li tikkontribwixxi għat-tnaqqis tad-

distakk fl-iżvilupp bejn l-Istati Membri u 

l-inugwaljanzi ekonomiċi, soċjali u 

reġjonali eżistenti; 

Or. pt 

 

 


