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2. Ifakkar li l-baġit tal-UE għall-2019 

se jkun l-aħħar wieħed taħt il-mandat 

parlamentari attwali u se jiġi nnegozjat 

b'mod parallel man-negozjati dwar il-qafas 

finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss u 

dwar ir-riforma tar-riżorsi proprji tal-UE; 

ifakkar ukoll li r-Renju Unit ħa l-impenn li 

jikkontribwixxi għall-baġits annwali tal-

Unjoni għall-2019 u għall-2020, u 

jipparteċipa fl-implimentazzjoni tagħhom 

daqslikieku baqa' fl-Unjoni wara 

Marzu 2019; 

2. Ifakkar li l-baġit tal-UE għall-2019 

se jkun l-aħħar wieħed taħt il-mandat 

parlamentari attwali u se jiġi nnegozjat 

b'mod parallel man-negozjati dwar il-qafas 

finanzjarju pluriennali (QFP); ifakkar ukoll 

li r-Renju Unit ħa l-impenn li 

jikkontribwixxi għall-baġits annwali tal-

Unjoni għall-2019 u għall-2020, u 

jipparteċipa fl-implimentazzjoni tagħhom 

daqslikieku baqa' fl-Unjoni wara 

Marzu 2019; 
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6. Ifaħħar ir-rwol tal-Fond Ewropew 

għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) fit-

tnaqqis tad-distakk fl-investiment fl-UE; 

jitlob, fil-qafas tal-aqwa bilanċ reġjonali u 

settorjali, biex tiġi rinforzata d-dimensjoni 

soċjali tal-użu tal-FEIS, inkluża l-

innovazzjoni fil-kura tas-saħħa u l-

mediċina, fl-infrastruttura soċjali, fil-

protezzjoni ambjentali, fit-trasport 

sostenibbli, fl-enerġija rinnovabbli u fl-

infrastrutturi tal-ħżin tal-enerġija; itenni 

l-pożizzjoni tiegħu li ilu jħaddan li 

kwalunkwe inizjattiva ġdida fi ħdan il-

QFP trid tiġi ffinanzjata permezz ta' 

approprjazzjonijiet ġodda u mhux għad-

detriment tal-programmi eżistenti; itenni 

wkoll l-impenn tiegħu li jsaħħaħ l-

Orizzont 2020 u s-CEF biex b'hekk 

jitreġġa' lura kemm jista' jkun it-tnaqqis 

li sar fil-programmi ħalli tiġi ffinanzjata 

l-estensjoni tal-FEIS fil-baġit tal-2019; 

6. Jiddispjaċih dwar ir-rwol tal-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 

(FEIS) li ma rnexxielux inaqqas id-

distakk fl-investiment fl-UE; 
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7. Jinnota l-impenn għal aġenda ta' 

difiża mġedda tal-UE, primarjament 

permezz tal-ftehim dwar il-Programm 

Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-

Difiża (EDIDP), bħala l-ewwel stadju tal-

Fond Ewropew għad-Difiża; jemmen li 

dan l-impenn komuni se jikkontribwixxi 

biex jinkisbu ekonomiji ta' skala u aktar 

koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u n-

negozji, li jippermettu lill-UE żżomm l-

awtonomija strateġika tagħha u ssir attur 

globali ġenwin; 

imħassar 
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52. Jilqa' ż-żieda fl-appoġġ għall-

azzjonijiet reġjonali fil-Balkani tal-

Punent; huwa, madankollu, tal-opinjoni li 

l-appoġġ għar-riformi politiċi għandu 

jkompli jiżdied; jiddispjaċih għaż-żieda fl-

appoġġ għal riformi politiċi fit-Turkija 
(IPA II) u jqajjem id-dubji tiegħu dwar l-

allinjament tagħha mad-deċiżjoni tal-

awtorità baġitarja biex jitnaqqsu l-

approprjazzjonijiet fuq din il-linja għas-

sena baġitarja attwali; itenni l-pożizzjoni 

tiegħu li fiha talab li l-fondi destinati 

għall-awtoritajiet Torok taħt IPA II isiru 

jiddependu mit-titjib fil-qasam tad-

drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-

istat tad-dritt; jitlob li, jekk ma jsir ebda 

progress f’dawn l-oqsma u filwaqt li 

nkunu konxji mill-ispazju limitat għal 

manuvrar, l-approprjazzjonijiet fuq din il-

linja jingħaddu b'mod predominanti lill-

atturi tas-soċjetà ċivili bl-għan li jiġu 

implimentati miżuri li jappoġġjaw l-

għanijiet relatati mal-istat tad-dritt, id-

demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-

libertajiet tal-mezzi ta' komunikazzjoni; 

jappoġġja t-tendenza ġenerali ta' tnaqqis 

għal riformi politiċi fl-allokazzjonijiet 

għat-Turkija; 

52. Jenfasizza li l-Istrument għall-

Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) ma 

għandux jintuża biex jappoġġja lit-

Turkija, pajjiż li ma jirrispettax bosta 

prinċipji bażiċi tal-libertà u tad-

demokrazija; 
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56. Jinnota li n-nefqa fl-Intestatura 5 

żdiedet bi 3,0 % meta mqabbel mal-baġit 

tal-2018, sa EUR 9 956,9 miljun 

(+EUR 291,4 miljun) f'approprjazzjonijiet 

ta' impenn; jinnota li, bħalma ġara fl-

eżerċizzju baġitarju preċedenti, iż-żieda 

hija xprunata l-aktar mill-evoluzzjoni tal-

pensjonijiet (+EUR 116,7 miljun), li 

jirrappreżentaw 20,2 % tan-nefqa tal-

Intestatura 5; josserva li s-sehem tan-nefqa 

fuq l-amministrazzjoni fl-abbozz tal-baġit 

jibqa' l-istess f'livell ta' 6,0 % 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn; 

56. Jiddispjaċih li n-nefqa fl-

Intestatura 5 żdiedet bi 3,0 % meta 

mqabbla mal-baġit tal-2018, sa 

EUR 9 956,9 miljun (+EUR 291,4 miljun) 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn; 

jiddispjaċih li, bħalma ġara fl-eżerċizzju 

baġitarju preċedenti, iż-żieda hija xprunata 

l-aktar mill-evoluzzjoni tal-pensjonijiet 

(+EUR 116,7 miljun), li jirrappreżentaw 

20,2 % tan-nefqa tal-Intestatura 5; jinnota 

li l-għadd ta' pensjonanti huwa mistenni 

li jiżdied aktar fis-snin li ġejjin u jitlob 

għalhekk għal reviżjoni kompluta tal-

privileġġi u l-vantaġġi tal-pensjonijiet u 

tal-iskema tal-allokazzjonijiet tal-UE; 
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57. Jirrikonoxxi l-isforzi li saru mill-

Kummissjoni biex jiġu integrati l-

possibbiltajiet kollha għat-tfaddil u għar-

razzjonalizzazzjonijiet f'infiq mhux relatat 

mas-salarji għall-baġit tagħha stess; 

jinnota li l-evoluzzjoni tan-nefqa tal-

Kummissjoni (+ 2,0 %) fil-parti l-kbira hija 

dovuta għall-adattament awtomatiku ta' 

nfiq relatat mas-salarji u impenji 

kuntrattwali; jinnota wkoll ir-

riallokazzjoni interna tal-persunal tal-

Kummissjoni biex jiġu ssodisfati l-

prijoritajiet ġodda tagħha; 

57. Jiddispjaċih li l-evoluzzjoni tan-

nefqa tal-Kummissjoni (+ 2,0 %) fil-parti l-

kbira hija dovuta għall-adattament 

awtomatiku ta' nfiq relatat mas-salarji u 

impenji kuntrattwali u għaldaqstant jitlob 

li dawn ir-regoli jiġu modifikati; 

Or. en 
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60. Jinnota ż-żieda globali fl-abbozz 

tal-baġit għall-2019 fl-allokazzjonijiet 

għall-aġenziji deċentralizzati ta' +10,8 % 

(mingħajr ma jitqies id-dħul assenjat) u 

+259 kariga; jilqa' l-fatt li għall-

maġġoranza tal-aġenziji l-baġit tagħhom 

stess jiżdied filwaqt li l-kontribuzzjoni tal-

UE tonqos; jinnota f'dan ir-rigward li l-

Parlament bħalissa qed jesplora l-

possibbiltajiet biex ikompli jestendi l-

finanzjament tal-ispejjeż tal-aġenziji 

deċentralizzati; jinnota b'sodisfazzjon li l-

aġenziji b'"kompiti ġodda" (l-ESMA, l-

EU-LISA u FRONTEX) ingħataw żieda 

sinifikanti fl-approprjazzjonijiet u fil-

persunal tal-pjan ta' stabbiliment; 

jappella għal aktar appoġġ finanzjarju 

għall-aġenziji li qed jindirizzaw l-isfidi tal-

migrazzjoni u tas-sigurtà; jemmen li l-

Europol u l-Eurojust għandhom jissaħħu 

aktar u li l-EASO għandu jirċievi 

finanzjament adegwat għat-

trasformazzjoni tiegħu fl-Aġenzija 

Ewropea għall-Ażil; 

60. Jiddispjaċih dwar iż-żieda globali 

fl-abbozz tal-baġit għall-2019 fl-

allokazzjonijiet għall-aġenziji 

deċentralizzati ta' +10,8 % (mingħajr ma 

jitqies id-dħul assenjat) u +259 kariga, u 

jitlob li ssir reviżjoni totali tar-rwol tal-

aġenziji Ewropej, filwaqt li jistaqsi jekk il-

kompiti u l-objettivi tagħhom jistgħux 

jitwettqu aħjar mid-Direttorati Ġenerali 

eżistenti tal-Kummissjoni Ewropea jew 

mill-Istati Membri, sabiex tiġi evitata d-

duplikazzjoni tar-rwoli u tal-ispejjeż 

filwaqt li titjieb ukoll it-trasparenza; 

Or. en 
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62. Jilqa' l-ħolqien ta' żewġ korpi 

ġodda tal-UE biex jiġu kkunsidrati bħala 

aġenziji deċentralizzati, l-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) u 

l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol 

rispettivament; jinnota li l-

approprjazzjonijiet li jikkorrispondu 

għall-Awtorità Ewropea tax-Xogħol 

tqiegħdu f'riżerva sakemm tiġi finalizzata 

l-proċedura leġiżlattiva; jinnota li l-UPPE 

għandu s-sede tiegħu fil-Lussemburgu, u 

jitolbu jissottometti l-informazzjoni kollha 

dwar il-politika tal-bini tiegħu liż-żewġ 

fergħat tal-awtorità baġitarja skont ir-

Regolament Finanzjarju; jikkunsidra li 

jridu jinħolqu aġenziji ġodda billi jiġu 

allokati riżorsi u postijiet ġodda, filwaqt li 

jiġi evitat kull tip ta' riallokazzjoni 

sakemm ma jintweriex b'mod ċar li ċerti 

attivitajiet jiġu ttrasferiti b'mod sħiħ mill-

Kummissjoni jew minn korpi eżistenti 

oħra, bħall-Eurojust, lill-aġenziji l-ġodda; 

jinnota li l-Eurojust għadha kompetenti 

biex tindirizza każijiet PIF, 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-UPPE, 

filwaqt li hija kompletament involuta fl-

iżgurar ta' appoġġ operazzjonali lill-Istati 

Membri fil-ġlieda kontra l-kriminalità 

organizzata, it-terroriżmu, iċ-

ċiberkriminalità u l-faċilitazzjoni ta' dħul 

klandestin ta' migranti; ifakkar fid-

dispożizzjonijiet stipulati fl-Approċċ 

imħassar 
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