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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 tat-Trattati, ta' Orizzont 

2020 u tal-QFP tal-Unjoni kif ukoll tal-

"Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali" 

ffirmat fis-17 ta' Novembru 2017; 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; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef 

it-twettiq tal-programmi tal-politika ta' 

koeżjoni u l-pagamenti relatati bil-ħsieb li 

t-tul tal-perjodu ta' implimentazzjoni 

jitnaqqas, inizjalment, għas-sena n+2; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef 

it-twettiq tal-programmi tal-politika ta' 

koeżjoni u l-pagamenti relatati bil-ħsieb li 

t-tul tal-perjodu ta' implimentazzjoni 

jitnaqqas, inizjalment, sas-sena n+2, 

sakemm dan ma jfixkilx il-grad ta' 

assorbiment u ta' implimentazzjoni tal-

politiki tal-Unjoni; f'dan il-kuntest, 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jħaffu l-adozzjoni tal-QFP ta' 

wara l-2020, u jimpenja ruħu li l-

Parlament Ewropew jikkoopera sabiex 

jikseb dan il-għan; 

Or. es 
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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; 

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 

sabiex il-ħtiġijiet u l-eżiġenzi tal-migranti 

u tar-rifuġjati, kif ukoll tal-NGOs u tal-

amministrazzjoni pubblika ta' akkoljenza 

fl-Unjoni, jiġu ssodisfati debitament, 

flimkien mal-finanzjament tagħhom. 

Or. es 
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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, minkejja t-twemmin 

storika li l-ġestjoni konġunta tiġġenera 

aktar żbalji mill-ġestjoni diretta, it-tip ta' 

ġestjoni għandu impatt limitat, 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 %; 
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34. Jisħaq fuq il-punt li fir-Rapport 

Annwali tagħha dwar il-Ġestjoni u l-

Prestazzjoni għall-2016, il-Kummissjoni 

kkonkludiet li l-infiq huwa milqut minn 

livell ta' żball materjali, peress li huwa 

stmat li r-rata ta' żball medja globali hija ta' 

bejn 2,1 % u 2,6 % (li fl-2015 kienet bejn 

2,3 % u 3,1 %) tan-nefqa rilevanti totali, u 

l-ammont globali stmat rilevanti li jkun 

f'riskju fil-waqt tal-pagament huwa bejn 

EUR 2,9 u 3,6 biljun (filwaqt li fl-2015 

kien bejn EUR 3,3 u 4,5 biljun); 

34. Jisħaq fuq il-punt li fir-Rapport 

Annwali tagħha dwar il-Ġestjoni u l-

Prestazzjoni għall-2016, il-Kummissjoni 

kkonkludiet li l-infiq milqut minn livell ta' 

żball sinifikanti naqas, peress li huwa 

stmat li r-rata ta' żball medja globali hija ta' 

bejn 2,1 % u 2,6 % (li fl-2015 kienet bejn 

2,3 % u 3,1 %) tan-nefqa rilevanti totali, u 

l-ammont globali stmat rilevanti li jkun 

f'riskju fil-waqt tal-pagament huwa bejn 

EUR 2,9 u 3,6 biljun (filwaqt li fl-2015 

kien bejn EUR 3,3 u 4,5 biljun); 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

41. Jindika li, peress li l-iżbalji jistgħu 

jiġu korretti aktar minn għaxar snin wara li 

jkunu seħħew, huwa artifiċjali li l-istima 

tal-impatt tal-korrezzjonijiet fil-ġejjieni tiġi 

bbażata fuq il-korrezzjonijiet reġistrati 

f'dawn l-aħħar sitt snin; 

41. Jindika li, minħabba l-ispeċifiċità 

tal-programmazzjoni pluriennali u peress 

li l-iżbalji jistgħu jiġu korretti aktar minn 

għaxar snin wara li jkunu seħħew, huwa 

artifiċjali u mhux komplut li l-istima tal-

impatt tal-korrezzjonijiet fil-ġejjieni tiġi 

bbażata fuq il-korrezzjonijiet reġistrati 

f'dawn l-aħħar sitt snin; 
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 Paragrafu 70a (ġdid)  Jitlob lill-

Kummissjoni tikkonsulta rappreżentanti 

tad-dinja akkademika biex tiddefinixxi l-

indikaturi xierqa tal-prestazzjoni li huma 

meħtieġa biex tiġi evalwata l-inizjattiva 

"baġit iffukat fuq ir-riżultati” (BFOR) u 

tkun tista' tagħti prijorità lill-investiment 

f'beni pubbliċi biex twieġeb għat-tħassib 

taċ-ċittadini;  

  

Or. es 

 

 


