
 

AM\1150823MT.docx  PE618.415v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

11.4.2018 A8-0137/10 

Emenda  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
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Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Da (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Da. billi, f'dan ir-rigward, il-

korrezzjoni tar-rata ta' żball għandha tiġi 

applikata biss għall-elementi awditjati u 

MHUX għall-baġit kollu, peress li l-

korrezzjonijiet infushom saru fuq l-

elementi awditjati BISS; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tagħti opinjoni 

favorevoli dwar l-affidabilità tal-kontijiet 

għall-2016, kif għamlet mill-2007 'l hawn, 

u li l-Qorti kkonkludiet li d-dħul kien 

ħieles minn kwalunkwe żball materjali fl-

2016; jinnota b'sodisfazzjon li l-impenji li 

fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-

sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2016 

huma legali u regolari fl-aspetti materjali 

kollha; 

17. Jiddeplora l-fatt li l-Qorti tagħti 

opinjoni favorevoli dwar l-affidabilità tal-

kontijiet għall-2016, kif għamlet mill-2007 

'l hawn, għax dan jagħti lok għal 

konfużjoni fost iċ-ċittadini ordinarji dwar 

jekk il-baġit konsiderevoli tal-UE huwiex 

konformi mal-linji gwida dwar ir-rata ta' 

żball aċċettabbli, meta, għal darb'oħra, 

fil-fatt mhuwiex; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jinnota b'sodisfazzjon li, għall-

ewwel darba fi 23 sena, il-Qorti ħarġet 

opinjoni kwalifikata (pjuttost milli opinjoni 

negattiva) dwar il-legalità u r-regolarità tal-

pagamenti li fuqhom huma bbażati l-

kontijiet, u dan ifisser li fil-fehma tal-Qorti 

sar titjib importanti fil-ġestjoni tal-finanzi 

tal-Unjoni, kif ukoll li l-iżbalji materjali 

kienu limitati prinċipalment għan-nefqa 

bbażata fuq ir-rimborżi, li tirrappreżenta 

madwar nofs il-pagamenti awditjati; 

22. Jiddispjaċih li, għall-ewwel darba 

fi 23 sena, il-Qorti ħarġet opinjoni 

kwalifikata (pjuttost milli opinjoni 

negattiva) dwar il-legalità u r-regolarità tal-

pagamenti li fuqhom huma bbażati l-

kontijiet, u dan ifisser li fil-fehma tal-Qorti 

sar titjib importanti fil-ġestjoni tal-finanzi 

tal-Unjoni, kif ukoll li l-iżbalji materjali 

kienu limitati prinċipalment għan-nefqa 

bbażata fuq ir-rimborżi, li tirrappreżenta 

madwar nofs il-pagamenti awditjati; il-

Qorti waslet għal din il-konklużjoni għax 

assumiet – b'mod żbaljat – li l-korrezzjoni 

tar-rata ta' żball, li saret fuq l-elementi 

awditjati BISS, ġiet riprodotta fil-baġit 

kollu, ħaġa li fil-fatt ma saritx (ara l-

paragrafu 24); 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 94 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

94. Jinnota ż-żieda sinifikanti tal-ING 

ikkomunikata mill-Irlanda fl-2015 

minħabba r-rilokazzjoni tal-assi R&Ż ta' 

kumpaniji multinazzjonali fil-pajjiż; 

94. Jinnota ż-żieda sinifikanti tal-ING 

ikkomunikata mill-Irlanda fl-2015 

minħabba r-rilokazzjoni tal-assi R&Ż ta' 

kumpaniji multinazzjonali fil-pajjiż u ż-

żieda li rriżultat fil-kontribuzzjonijiet tal-

Irlanda, li trid tiġi eżaminata bil-ħsieb li l-

pajjiż jingħata rifużjoni għas-sena 2016; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 99 – punt c 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(c) tanalizza, f'kooperazzjoni mal-Istati 

Membri, l-implikazzjonijiet potenzjali 

kollha ta' attivitajiet multinazzjonali fuq l-

istima tal-ING u tipprovdilhom gwida dwar 

kif dawn l-attivitajiet għandhom jiġu 

ttrattati fil-kompilazzjoni tal-kontijiet 

nazzjonali; 

(c) tanalizza, f'kooperazzjoni mal-Istati 

Membri, l-implikazzjonijiet potenzjali 

kollha ta' attivitajiet multinazzjonali fuq l-

istima tal-ING u tipprovdilhom gwida dwar 

kif dawn l-attivitajiet għandhom jiġu 

ttrattati fil-kompilazzjoni tal-kontijiet 

nazzjonali; jagħti rifużjoni, jekk ikun il-

każ, lill-pajjiżi li jkunu ntlaqtu ħażin mill-

attivitajiet ta' dawn il-kumpaniji 

multinazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 175 – parti introduttorja 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

175. Jilqa', f'dan il-kuntest: 175. Jinnota, f'dan il-kuntest: 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 176 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

176. Jiddispjaċih, min-naħa l-oħra, li: imħassar 

(a) il-proġetti tal-metrò f'Ateni (l-

estensjoni tal-linja 3 għal Piraeus) u 

f'Tessaloniki (linja prinċipali) kellhom 

dewmien serju li rrikjeda l-integrazzjoni 

gradwali tagħhom fil-perjodu ta' 

programmazzjoni 2014-2020; 

 

(b) xi proġetti ewlenin fis-settur 

ferrovjarju, is-settur diġitali u s-settur tal-

enerġija ġew ikkanċellati jew posposti, u li 

għaldaqstant kellhom jiġu integrati 

gradwalment u trasferiti kollha kemm 

huma fil-perjodu ta' 

programmazzjoni 2014-2020; 

 

(c) parti kbira mill-infrastruttura tal-

ilma mormi u tal-immaniġġjar tal-iskart 

solidu għad trid titlesta; 

 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 216 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

216. Jinnota li madwar 72 % tal-

għajnuna tingħata lil irziezet ta' bejn 5 u 

250 ettaru, li ġeneralment ikunu ta' 

proprjetà tal-familja; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 219 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

219. Huwa tal-fehma li l-introjti tal-

irziezet ta' daqs akbar mhux bilfors 

ikollhom bżonn l-istess grad ta' appoġġ 

għall-istabbilizzazzjoni tal-introjti tal-

irziezet daqs dawk ta' daqs iżgħar fi 

żminijiet meta l-introjti jkun volatili, 

peress li jistgħu jibbenefikaw minn 

ekonomiji ta' skala li x'aktarx jagħmluhom 

aktar reżiljenti; 

219. Huwa tal-fehma li l-introjti tal-

irziezet ta' daqs akbar mhux bilfors 

ikollhom bżonn l-istess grad ta' appoġġ 

għall-istabbilizzazzjoni tal-introjti tal-

irziezet daqs dawk ta' daqs iżgħar fi 

żminijiet meta l-introjti jkunu volatili, 

peress li jistgħu jibbenefikaw minn 

ekonomiji ta' skala li x'aktarx jagħmluhom 

aktar reżiljenti, u jirrakkomanda, 

għaldaqstant, li l-Kummissjoni tikkoreġi 

dan l-iżbilanċ billi tapplika skala varjabbli 

li tnaqqas is-sussidji aktar ma jiżdied id-

daqs tar-razzett; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 292a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 292a. Ifakkar il-wegħda magħmula mill-

President tal-Kummissjoni Juncker lill-

Ombudsman Ewropew li l-ex President 

tal-Kummissjoni Barroso kien se jiġi 

ttrattat sempliċement bħala rappreżentant 

ta' parti interessata; ifakkar l-opinjoni tal-

Kumitat tal-Etika Ad Hoc dwar l-impjieg 

il-ġdid tas-Sur Barroso, bħala konsulent 

ta' Goldman Sachs, li din il-kariga tkun 

kompatibbli biss jekk is-Sur Barroso 

jimpenja ruħu li ma jagħmel l-ebda 

lobbying f'isem Goldman Sachs; 

Or. en 

 

 


