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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 59 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

59. Jisħaq fuq il-punt li l-investiment 

pubbliku huwa meħtieġ biex tingħalaq id-

diskrepanza fl-investiment u biex tingħata 

spinta lill-impjiegi u t-tkabbir u biex jiġu 

żgurati l-istandards soċjali fl-Unjoni; 

59. Jisħaq fuq il-punt li l-investiment 

pubbliku huwa meħtieġ biex tingħalaq id-

diskrepanza fl-investiment u biex tingħata 

spinta lill-impjiegi u t-tkabbir u biex jiġu 

żgurati l-istandards soċjali fl-Istati 

Membri; jiddeplora l-livell baxx ta' 

investiment madwar l-Unjoni, kif tixhed 

id-degradazzjoni tal-infrastrutturi 

pubbliċi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 63 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

63. Jibża' li lejn tmiem il-QFP attwali u 

fl-ewwel ftit snin tal-QFP li jmiss jistgħu 

jakkumulaw pagamenti mhux imħallsa; 

iqis li l-finanzjament tal-QFP il-ġdid se 

jeħtieġ approprjazzjonijiet baġitarji 

realistiċi biex ikopru l-impenji pendenti 

projettati; 

63. Jibża' li lejn tmiem il-QFP attwali u 

fl-ewwel ftit snin tal-QFP li jmiss jistgħu 

jakkumulaw pagamenti mhux imħallsa; 

iqis li l-impenji jistgħu jiġu koperti biss bl-

approprjazzjonijiet baġitarji meta dawn 

ikunu realistiċi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 64 – punt a 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(a) tqis it-tkabbir f'impenji pendenti fil-

previżjoni tagħha tal-approprjazzjonijiet ta' 

pagament għall-QFP li jmiss, tieħu 

inkunsiderazzjoni ż-żieda fl-impenji 

pendenti sabiex tgħin biex jinżamm bilanċ 

ordnat bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn 

u dawk ta' pagament. 

(a) teżamina mill-ġdid it-tkabbir 

f'impenji pendenti fil-previżjoni tagħha tal-

approprjazzjonijiet ta' pagament għall-QFP 

li jmiss, tieħu inkunsiderazzjoni ż-żieda fl-

impenji pendenti sabiex tgħin biex 

jinżamm bilanċ ordnat bejn l-

approprjazzjonijiet ta' impenn u dawk ta' 

pagament. 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 91 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

91. Jiddispjaċih dwar diskrepanzi fil-

livell ta' kontrolli doganali bejn l-Istati 

Membri differenti; jenfasizza l-

importanza tal-armonizzazzjoni tal-

kontrolli fil-punti kollha ta' dħul fl-unjoni 

doganali u jistieden lill-Istati Membri 

jiżguraw li ssir implimentazzjoni 

kkoordinata, uniformi u effiċjenti tas-

sistema ta' fruntieri li tiskoraġġixxi 

prattiki diverġenti bejn l-Istati Membri 

biex jitnaqqas in-numru ta' lakuni 

eżistenti fis-sistemi ta' kontroll doganali; 

jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-

rigward, biex teżamina l-prattiki differenti 

ta' kontroll doganali fl-UE u l-impatt 

tagħhom fuq id-devjazzjoni tal-kummerċ, 

filwaqt tiffoka b'mod partikolari fuq il-

prattiki doganali fil-fruntieri esterni tal-

UE, u tiżviluppa analiżijiet ta' referenza u 

informazzjoni dwar l-operazzjonijiet 

doganali u l-proċeduri użati fl-Istati 

Membri; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 92 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

92. Jistieden lill-Kummissjoni 

tiżviluppa pjan ta' azzjoni biex tiżgura l-

implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha tar-

regolamenti tal-VAT f'kull Stat Membru 

sabiex jiġi żgurat tali sors ta' riżorsi 

proprji tal-Unjoni; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 99 – punt b 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(b) tikkunsidra t-tnedija ta' proċeduri 

ta' ksur f'waqthom b'rabta mal-każ ta' 

frodi tad-dazji doganali tar-Renju Unit; 

(b) tikkunsidra soluzzjoni amikevoli 

b'rabta mal-każ ta' frodi tad-dazji doganali 

tar-Renju Unit; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 99 – punt e 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(e) tressaq proposti għal riżorsi proprji 

ġodda sabiex tiġi żgurata l-istabilità tal-

baġit tal-Unjoni; 

(e) tressaq proposti għat-tnaqqis tar-

riżorsi proprji; 

Or. en 
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Paragrafu 130 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

130. isir jaf, mis-"Seba' Rapport dwar il-

Koeżjoni Ekonomika u Soċjali" li, minn 

naħa, il-konverġenza hija proċess fraġli li 

jista' jiġi interrott u invertit faċilment mill-

kriżijiet ekonomiċi, iżda li, min-naħa l-

oħra, l-investimenti pubbliċi jaf iċekknu l-

impatt tal-kriżijiet; 

130. Jikkonstata mis-"Seba' Rapport 

dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali"79 li 

l-konverġenza hija proċess fraġli li jista' 

jiġi interrott u invertit faċilment mill-

kriżijiet ekonomiċi, u li l-investimenti 

pubbliċi setgħu jnaqqsu l-impatt tal-

kriżijiet kieku l-Unjoni ma ppromwovietx 

l-awsterità u kisret is-sovranità baġitarja 

tal-Istati Membri tagħha; 

__________________ __________________ 

79 Ir-rapport jinsab hawn: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

79 Ir-rapport jinsab hawn: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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Paragrafu 185a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 185a. Jinsab imħasseb dwar id-

diskrepanza li issa teżisti bejn ir-rati tal-

qgħad fil-Greċja (21 %) jew Spanja 

(17 %) u dik tal-Ġermanja (4 %) fl-aħħar 

tliet xhur tal-2017; jinnota li s-sitwazzjoni 

ta' pajjiżi bħal Franza jew l-Italja għadha 

inkwetanti; 

Or. en 
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Paragrafu 185b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 185b. Jinnota li l-livelli tal-impjieg fl-

Italja, il-Portugall, Spanja u l-Greċja fl-

aħħar tliet xhur tal-2017 għadhom ma 

rritornawx għal-livelli tal-2007, filwaqt li 

fl-istess perjodu l-impjiegi fil-Ġermanja 

żdiedu b'9,7 %; 

Or. en 

 

 


