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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni 

u jemmen li din tikkorrispondi b'mod 

wiesa' mal-prijoritajiet tal-Parlament 

stess; għandu l-intenzjoni li jkompli 

jsaħħaħ il-programmi ewlenin u jiżgura 

livell xieraq ta' finanzjament 

korrispondenti għalihom; jinnota ż-żieda ta' 

3,1 % f'approprjazzjonijiet ta' impenn u l-

perċentwal aktar baxx tal-ING meta 

mqabbel mal-2018 kemm għall-

approprjazzjonijiet ta' impenn (1 % meta 

mqabbel ma' 1,02 %) kif ukoll għall-

approprjazzjonijiet ta' pagament (0,9 % 

meta mqabbel ma' 0,92 %); 

3. Jieħu nota tal-proposta tal-

Kummissjoni; għandu l-intenzjoni li 

jiddefendi l-programmi ewlenin u jiżgura 

livell xieraq ta' finanzjament 

korrispondenti għalihom, filwaqt li 

jiffranka fuq il-proġetti li s'issa ma wrewx 

valur miżjud reali; jinnota ż-żieda ta' 

3,1 % f'approprjazzjonijiet ta' impenn u l-

perċentwal aktar baxx tal-ING meta 

mqabbel mal-2018 kemm għall-

approprjazzjonijiet ta' impenn (1 % meta 

mqabbel ma' 1,02 %) kif ukoll għall-

approprjazzjonijiet ta' pagament (0,9 % 

meta mqabbel ma' 0,92 %); 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jilqa' t-tisħiħ propost għall-

Orizzont 2020, il-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa (FNE), l-Erasmus+ u l-programmi 

li jikkontribwixxu biex tiżdied is-sigurtà 

taċ-ċittadini tal-UE; jirrimarka, 

madankollu, il-ħtieġa li jissaħħaħ aktar l-

appoġġ għall-SMEs, li huma fundamentali 

biex jippermettu t-tkabbir ekonomiku u l-

ħolqien tal-impjiegi, u li jiġu ddedikati 

riżorsi xierqa għad-diġitalizzazzjoni tal-

industrija tal-UE u l-promozzjoni tal-ħiliet 

diġitali u l-intraprenditorija diġitali, kif 

ukoll għal programmi li jappoġġjaw liż-

żgħażagħ, jiġifieri ErasmusPro; ifakkar fil-

konvinzjoni tiegħu li l-baġit ta' Erasmus+ 

għall-2019 jeħtieġ li mill-inqas jirdoppja; 

4. Jilqa' t-tisħiħ propost għall-

Orizzont 2020, il-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa (FNE), l-Erasmus+ u l-programmi 

li jikkontribwixxu biex tiżdied is-sigurtà 

taċ-ċittadini tal-UE; jirrimarka li l-

finanzjament tal-FNE jrid jimmira lejn 

objettivi li jiżguraw valur miżjud 

ekonomiku, ambjentali u soċjali reali 

għall-Istati Membri u ma għandux jintuża 

biex jiffinanzja proġetti kkaratterizzati 

minn realizzazzjoni kontroversjali; 

jirrimarka, madankollu, il-ħtieġa li 

jissaħħaħ aktar l-appoġġ għall-SMEs, li 

huma fundamentali biex jippermettu t-

tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi, 

u li jiġu ddedikati riżorsi xierqa għad-

diġitalizzazzjoni tal-industrija tal-UE u l-

promozzjoni tal-ħiliet diġitali u l-

intraprenditorija diġitali, kif ukoll għal 

programmi li jappoġġjaw liż-żgħażagħ, 

jiġifieri ErasmusPro; ifakkar fil-

konvinzjoni tiegħu li l-baġit ta' Erasmus+ 

għall-2019 jeħtieġ li mill-inqas jirdoppja; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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 l-FNE 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. Jinnota r-rwol tal-Fond Ewropew 

għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) fit-

tnaqqis tad-distakk fl-investiment fl-UE; 

jiddispjaċih dwar il-fatt li l-FEIS 

iffinanzja wkoll infrastruttura b'impatt 

ambjentali serju u addizzjonalità dubjuża; 
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 tagħha; 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 l-FNE 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;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  10a. Jappella lill-Kummissjoni 

tikkunsidra, bħala kwistjoni urġenti, l-

għażla li l-kofinanzjament ta' proġetti 

ffinanzjati mill-FSIE fl-hekk imsejħa 

reġjuni inqas żviluppati jiġi eskluż mill-

kalkolu tad-defiċit fil-kuntest tas-

Semestru Ewropew;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  28a. Jenfasizza l-importanza li jiġu 

esklużi r-rikostruzzjoni sostenibbli, 

kwalunkwe investiment antisismiku, u l-

miżuri kollha kontra l-instabbiltà 

idroġeoloġika, inklużi dawk kofinanzjati 

mill-FSIE u kklassifikati taħt l-Objettiv 

Tematiku 5 ("il-promozzjoni tal-

adattament għat-tibdil fil-klima, il-

prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji"), mill-

kalkolu tad-defiċits nazzjonali fil-qafas 

tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  30a. Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata 

attenzjoni adegwata għal mobilità urbana 

sostenibbli taħt l-FSIE u l-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), filwaqt 

li jissaħħu s-sinerġiji bejn is-sorsi tal-

finanzjament u l-programmi, 

partikolarment bil-għan li titlesta l-

infrastruttura tal-iċċarġjar għall-vetturi 

elettriċi (EV) u jiġi promoss il-ħardwer 

tal-modifiki li jkunu saru wara; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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, relatata mal-

amministrazzjoni, żdiedet bi 3,0 % meta 

mqabbla 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; huwa 

tal-fehma li hemm bżonn reviżjoni tad-

Deċiżjoni 2005/684/KE dwar l-Istatut tal-

Membri tal-Parlament Ewropew, sabiex l-

Artikolu 14 jiġi emendat b'tali mod li l-

intitolamenti tal-pensjoni tal-Membri 

jkunu allinjati mas-sistemi tas-sigurtà 

soċjali previsti għaċ-ċittadini ordinarji tal-

Istati Membri individwali, kemm fir-

rigward tal-kalkolu tal-ammont kif ukoll 

fir-rigward tal-età u tar-rekwiżiti 

kontributorji relatati li jintitolahom għal 

pensjoni; jitlob li l-pensjonijiet imħallsa 

mill-baġit tal-UE lill-ex Membri li 

akkumulaw dan id-dritt qabel u wara d-

dħul fis-seħħ tal-Istatut attwali jiġu 

kkalkulati mill-ġdid; 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; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel 

kemm jista' jkun sforzi sabiex tintegra l-

possibbiltajiet kollha għat-tfaddil u għar-

razzjonalizzazzjonijiet tal-infiq 

amministrattiv; 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; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  60a. Jitlob li ssir analiżi eżawrjenti 

sabiex tidentifika l-iffrankar u biex ttejjeb 

l-effiċjenza permezz ta' kooperazzjoni 

amministrattiva kif ukoll tiġi evalwata l-

fużjoni tal-aġenziji b'kompiti simili; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  60b. Jenfasizza li l-ispejjeż tar-

rilokazzjonijiet tal-Aġenzija Ewropea 

għall-Mediċini (EMA) u l-Awtorità 

Bankarja Ewropea (ABE) għandhom 

ikunu trasparenti u li, fi kwalunkwe każ, 

ma tiġi aċċettata l-ebda żieda fil-

kontribuzzjoni tal-UE wara r-rilokazzjoni 

doppja tal-EMA jiġifieri lejn il-post 

temporanju u mbagħad lejn il-post finali 

tagħha; 

Or. en 

 

 


