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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jinsisti li l-baġit tal-Unjoni, bħala 

konsegwenza tal-inizjattiva "baġit iffukat 

fuq ir-riżultati", jiġi ppreżentat skont l-

objettivi politiċi tal-Unjoni għall-QFP; 

ifakkar, anki fid-dawl tal-QFP ta' wara l-

2020, li l-baġit tal-Unjoni għandu jkun 

baġit ta' valur miżjud Ewropew reali, intiż 

għall-objettivi komuni tal-Unjoni li 

jippromwovu l-iżvilupp ekonomiku u 

soċjali sostenibbli tal-Unjoni kollha, li l-

Istati Membri ma jistgħux jiksbu 

waħedhom, u għaldaqstant m'għandux 

jitqies sempliċement bħala benefiċċju jew 

bilanċ nett ta' Stati Membri individwali; 

4. Jinsisti li l-baġit tal-Unjoni, bħala 

konsegwenza tal-inizjattiva "baġit iffukat 

fuq ir-riżultati", jiġi ppreżentat skont l-

objettivi politiċi tal-Unjoni għall-QFP; 

ifakkar, anki fid-dawl tal-QFP ta' wara l-

2020, li l-baġit tal-Unjoni għandu jkun 

baġit ta' valur miżjud Ewropew reali, intiż 

għall-objettivi komuni tal-Unjoni li 

jippromwovu l-iżvilupp ekonomiku u 

soċjali sostenibbli tal-Unjoni kollha bla ma 

jużurpa aktar oqsma ta' kompetenza ta' 

kwalunkwe Stat Membru; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tilħaq il-

mira ta' nfiq oriġinali ta' 20 % f'dak li 

jikkonċerna l-integrazzjoni tal-azzjoni 

klimatika fid-diversi programmi ta' nfiq tal-

Unjoni; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tilħaq il-

mira ta' nfiq oriġinali ta' 20 % f'dak li 

jikkonċerna l-integrazzjoni tal-azzjoni 

klimatika fid-diversi programmi ta' nfiq tal-

Unjoni bla ma dan jiġġustifika aktar infiq; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb 

it-trasparenza tal-finanzjament tal-

politika dwar il-migrazzjoni kif 

rakkomandat mill-Qorti fir-rapport 

annwali tagħha għas-sena 2016 u 

tissorvelja b'mod attiv il-proċeduri tal-

akkwist pubbliku meta dawn jitwettqu 

f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jinnota li m'hemmx biżżejjed 

informazzjoni disponibbli biex issir 

evalwazzjoni xierqa tal-istrumenti 

finanzjarji, b'mod partikolari fir-rigward 

tal-impatt soċjali u ambjentali tagħhom; 

jenfasizza li l-istrumenti finanzjarji jistgħu 

jissupplementaw l-għotjiet iżda mhux 

suppost jissostiwixxuhom; 

21. Jirrimarka li m'hemmx biżżejjed 

informazzjoni disponibbli biex issir 

evalwazzjoni xierqa tal-istrumenti 

finanzjarji, b'mod partikolari fir-rigward 

tal-impatt soċjali u ambjentali tagħhom; 

jenfasizza li għandu jsir tnaqqis sew fl-

istrumenti finanzjarji u sew fl-għotjiet; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jinnota li t-tip tal-ġestjoni jkollu 

impatt limitat fuq il-livell ta' żball, peress li 

l-Qorti sabet li l-livell ta' żball stmat għan-

nefqa taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati 

Membri huwa l-istess bħal dak għal forom 

oħra ta' nefqa operattiva ġestita direttament 

mill-Kummissjoni, jiġifieri 3,3 %; 

25. Jinnota li t-tip tal-ġestjoni jkollu 

impatt limitat fuq il-livell ta' żball, peress li 

l-Qorti sabet li l-livell ta' żball stmat għan-

nefqa taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati 

Membri huwa l-istess bħal dak għal forom 

oħra ta' nefqa operattiva ġestita direttament 

mill-Kummissjoni, jiġifieri 3,3 %; josserva 

li dan iqiegħed f'perspettiva l-interess jew 

il-valur miżjud tal-ġestjoni diretta mill-

Kummissjoni, u huwa argument favur li l-

Istati Membri jingħataw marġni ta' 

manuvra akbar; 

Or. en 



 

AM\1150790MT.docx  PE618.415v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

12.4.2018 A8-0137/33 

Emenda  33 

Sophie Montel 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jindika li l-Qorti sabet l-ogħla 

livelli ta' żball stmat fl-infiq għall-iżvilupp 

rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-

sajd (4,9 %), għall-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali (4,8 %) u għall-

kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi 

(4,1 %), filwaqt li n-nefqa amministrattiva 

kellha l-iktar livell baxx ta' żball stmat 

(0,2 %); 

26. Jirrileva li l-Qorti sabet l-ogħla 

livelli ta' żball stmat fl-infiq għall-iżvilupp 

rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-

sajd (4,9 %), għall-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali (4,8 %) u għall-

kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi 

(4,1 %), filwaqt li n-nefqa amministrattiva 

kellha l-iktar livell baxx ta' żball stmat 

(0,2 %); iqis li d-distanza bejn il-

Kummissjoni u l-livell operazzonali huwa 

għalhekk marbut mal-livell ta' żball stmat, 

fatt li jxaqleb favur l-atturi lokali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

52. Jiddispjaċih li l-esponiment 

finanzjarju kumplessiv tal-baġit tal-UE 

kiber, b'obbligazzjonijiet, garanziji u 

obbligi ġuridiċi sinifikanti u fuq terminu 

twil, u dan jimplika li jeħtieġ li l-ġestjoni 

ssir b'attenzjoni fil-futur; 

52. Jiddispjaċih li l-esponiment 

finanzjarju kumplessiv tal-baġit tal-UE 

kiber, b'obbligazzjonijiet, garanziji u 

obbligi ġuridiċi sinifikanti u fuq terminu 

twil, u dan jimplika li jeħtieġ li fil-futur 

isiru b'attenzjoni ġestjoni u ekonomiji; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

53. Ifakkar li l-Unjoni qed tagħmel użu 

dejjem akbar tal-istrumenti finanzjarji u 

jiddispjaċih li l-istabbiliment tal-FEIS 

joħloq arranġamenti ġodda ta' governanza 

b'livell ta' skrutinju pubbliku li għadu 

mhux sodisfaċenti, u b'hekk jeħtieġ issir 

sorveljanza b'aktar reqqa min-naħa tal-

Parlament; jenfasizza li kwalunkwe 

proposta leġiżlattiva jenħtieġ li ttejjeb 

b'mod sinifikanti l-kopertura ġeografika 

tal-FEIS; ifakkar li l-FEIS jenħtieġ li 

jibqa' għodda addizzjonali biex tingħata 

spinta lill-investimenti peress li l-politika 

ta' koeżjoni jenħtieġ li tibqa' l-politika ta' 

investiment tal-Unjoni; jinnota, 

madankollu, l-implimentazzjoni b'suċċess 

u l-ammont għoli ta' kapital privat ingranat 

mill-fond, u jirrikonoxxi t-titjib ulterjuri li 

ġie maqbul dwar it-trasparenza tiegħu tul 

in-negozjati għall-estensjoni tad-durata tal-

FEIS, magħrufa bħala FEIS 2.0; jistieden 

lill-Qorti tfittex li jkollha stampa ġenerali 

aħjar tal-fażi tal-ippjanar u l-fażi ta' nfiq 

tal-fondi SIE; 

53. Ifakkar li l-Unjoni qed tagħmel użu 

dejjem akbar tal-istrumenti finanzjarji u 

jiddispjaċih li l-istabbiliment tal-FEIS 

joħloq arranġamenti ġodda ta' governanza 

b'livell ta' skrutinju pubbliku li għadu 

mhux sodisfaċenti, u b'hekk jeħtieġ issir 

sorveljanza b'aktar reqqa min-naħa tal-

Parlament; jenfasizza li kwalunkwe 

proposta leġiżlattiva jenħtieġ li ttejjeb 

b'mod sinifikanti l-kopertura ġeografika 

tal-FEIS; jinnota l-implimentazzjoni 

b'suċċess u l-ammont għoli ta' kapital 

privat ingranat mill-fond, u jirrikonoxxi t-

titjib ulterjuri li ġie maqbul dwar it-

trasparenza tiegħu tul in-negozjati għall-

estensjoni tad-durata tal-FEIS, magħrufa 

bħala FEIS 2.0; jistieden lill-Qorti tfittex li 

jkollha stampa ġenerali aħjar tal-fażi tal-

ippjanar u l-fażi ta' nfiq tal-fondi SIE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

55. Josserva li, f'konformità mal-

prinċipji tal-politika ta' koeżjoni, il-fondi 

tal-Unjoni jikkostitwixxu sehem 

sinifikanti tan-nefqa ta' xi Stati Membri, 

u b'mod partikolari li f'disa' Stati Membri 

(il-Litwanja, il-Bulgarija, il-Latvja, ir-

Rumanija, l-Ungerija, il-Polonja, il-

Kroazja, l-Estonja, is-Slovakkja) l-impenji 

pendenti tal-fondi SIE jirrappreżentaw 

sostenn finanzjarju ta' aktar minn 15 % 

tan-nefqa tal-amministrazzjoni pubblika; 

jistieden lill-Kummissjoni tħejji wkoll 

kampanja pubbliċitarja pożittiva bil-għan 

li tinforma liċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi 

f'aktar dettall dwar il-benefiċċji tas-

sħubija tagħhom; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 58 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

58. Jisħaq fuq il-punt li l-volum tal-

fondi tal-Unjoni u t-twaqqit tar-riċevuta 

tagħhom jista' jkollhom impatt 

makroekonomiku konsiderevoli, bħal 

pereżempju fuq l-investiment, it-tkabbir u 

l-impjiegi; 

58. Jisħaq fuq il-punt li l-volum tal-

fondi tal-Unjoni u t-twaqqit tar-riċevuta 

tagħhom jista' jkollhom impatt 

makroekonomiku konsiderevoli, bħal 

pereżempju fuq l-investiment, it-tkabbir u 

l-impjiegi u jistgħu jċaħħdu lil xi Stati 

Memrbi minn kapaċitajiet finanzjarji li 

jeħtiġuhom bil-kbir; 

Or. en 

 

 


