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Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jenfasizza li l-QFP tal-2021-2027 

irid jiggarantixxi r-responsabbiltà u l-

kapaċità tal-Unjoni li taqdi l-bżonnijiet 
emerġenti, l-impenji internazzjonali l-

ġodda u tilqa' għall-isfidi addizzjonali, u 

tilħaq il-prijoritajiet u l-objettivi politiċi 

tagħha; jindika l-problemi serji marbuta 

mal-finanzjament baxx tal-QFP tal-2014-

2020 u jtenni l-ħtieġa li tiġi evitata 

ripetizzjoni tal-iżbalji preċedenti billi mill-

bidu nett jiġi żgurat baġit qawwi u 

kredibbli tal-UE għall-benefiċċju taċ-

ċittadini matul il-perjodu tas-seba' snin li 

jmiss; 

1. Jenfasizza li l-QFP tal-2021-2027 

irid iwieġeb b'mod effiċjenti u effikaċi u 

jissodisfa l-ħtiġijiet emerġenti, l-isfidi 

addizzjonali u l-impenji internazzjonali, u 

jilħaq dawk il-prijoritajiet u l-objettivi 

politiċi li joħolqu valur miżjud reali għaċ-

ċittadini tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa li 

titwettaq reviżjoni tal-infiq sabiex tiġi 

pprovduta evalwazzjoni komprensiva u 

meqjusa mmirata biex turi l-valur miżjud 

reali ta' kull programm biex jitwassal 
baġit kredibbli u ottimizzat tal-UE għall-

benefiċċju esklussiv taċ-ċittadini matul il-

perjodu tas-seba' snin li jmiss;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jissottolinja li l-proposta tal-

Kummissjoni li tirrigwarda l-livell globali 

tal-QFP li jmiss, stabbilit f'1,08 % tal-ING 

tal-UE-27 (1,11 % wara l-integrazzjoni tal-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp), 

tirrappreżenta, f'termini ta' perċentwal 

tal-ING, tnaqqis f'termini reali meta 

mqabbel mal-QFP attwali; jikkunsidra li l-

livell tal-QFP propost mhux se jippermetti 
lill-Unjoni tonora l-impenji politiċi tagħha 

u tagħti risposta għall-isfidi importanti li 

għandha quddiemha; għandu, għalhekk, 

il-ħsieb li jinnegozja ż-żieda meħtieġa;  

3. Jinnota li l-proposta tal-

Kummissjoni li tirrigwarda l-livell globali 

tal-QFP li jmiss, stabbilit f'1,08 % tal-ING 

tal-UE-27 (1,11 % wara l-integrazzjoni tal-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp); jikkunsidra 

li din il-proposta tista' tippermetti lill-

Unjoni tonora l-impenji politiċi tagħha u 

tagħti risposta għall-isfidi importanti li 

għandha quddiemha; ifakkar, f'dan il-

kuntest, il-ħtieġa li jiġi rivedut l-infiq tal-

baġit tal-UE, b'mod partikolari dak 

amministrattiv, bil-għan li jitnaqqsu l-

kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri u jiġi 

żgurat li l-baġit tal-UE jintefaq b'mod 

esklussiv, u ġenwinament favur il-ħtiġijiet 

taċ-ċittadini tal-UE; 

Or. en 



 

AM\1168607MT.docx  PE624.234v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

8.11.2018 A8-0358/13 

Emenda  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jistqarr, barra minn hekk, l-

oppożizzjoni tiegħu għal kwalunkwe 

tnaqqis fil-livell tal-politiki konsolidati 

tal-UE, bħall-politika ta' koeżjoni tal-UE u 

l-politika agrikola komuni (PAK); jopponi 

b'mod partikolari kwalunkwe tnaqqis 

radikali li se jħalli impatt negattiv fuq in-

natura u l-objettivi stess ta' dawn il-

politiki, bħat-tnaqqis propost għall-Fond 

ta' Koeżjoni jew għall-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali; jopponi, 

f'dan il-kuntest, il-proposta li jitnaqqas il-

Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) 

minkejja l-kamp ta' applikazzjoni mwessa' 

tiegħu, u l-integrazzjoni tal-erba' 

programmi soċjali fis-seħħ, 

partikolarment l-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ; 

4. Jistqarr l-oppożizzjoni tiegħu għat-

tnaqqis propost mill-Kummissjoni fil-livell 

ta' finanzjament għal għadd ta' politiki 

ewlenin tal-UE, bħall-politika agrikola 

komuni (PAK); jopponi b'mod partikolari 

kwalunkwe tnaqqis radikali li se jħalli 

impatt negattiv fuq il-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali; jopponi, 

f'dan il-kuntest, il-proposta li jitnaqqas il-

Fond Soċjali Ewropew minkejja l-kamp ta' 

applikazzjoni mwessa' tiegħu u l-

integrazzjoni tal-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ; jitlob, għalhekk, li 

jiżdied il-livell tal-Fond Soċjali Ewropew 

Plus (FSE+) meta mqabbel mal-proposta 

tal-Kummissjoni, peress li jista' 

jippermetti lill-Istati Membri 

jimplimentaw skemi ta' introjtu minimu 
favur iċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fil-

faqar;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 8a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  8a. Ifakkar fil-ħtieġa li jiġi pprovdut 

QFP ġdid b'valur miżjud reali għaċ-

ċittadini tal-UE, li mhux se jikkostitwixxi 

piż addizzjonali ulterjuri għall-

kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri; 

jisħaq fuq il-ħtieġa ta' reviżjoni 

obbligatorja tal-infiq bil-ħsieb li jkun 

hemm l-iffrankar fejn possibbli; jemmen 

li l-kontribuzzjonijiet nazzjonali tal-Istati 

Membri għandhom jitnaqqsu mill-kalkolu 

tal-livell tad-defiċit nazzjonali;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jikkonferma mill-ġdid il-pożizzjoni 

formali tiegħu li l-livell tal-QFP tal-2021-

2027 għandu jiġi ffissat għal 

EUR 1 324,1 biljun fi prezzijiet tal-2018, li 

jirrappreżenta 1,3 % tal-ING tal-UE-27, 

sabiex jiġi żgurat il-livell ta' finanzjament 

meħtieġ għal politiki ewlenin tal-UE li se 

jippermettulhom iwettqu l-missjoni u l-

objettivi tagħhom;  

16. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni 

dwar il-livelli ta' finanzjament għal xi 

programmi għall-QFP tal-2021-2027 iżda 

jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat livell 

xieraq ta' finanzjament għal politiki 

ewlenin tal-UE, bħall-Politika Agrikola 

Komuni (PAK) u l-FSE+; jemmen li QFP 

ambizzjuż u realistiku ġdid jista' jiġi 

pprovdut ukoll mingħajr ma jitlob 

kontribuzzjoni ogħla mill-Istati Membri; 

jemmen li l-kontribuzzjonijiet nazzjonali 

tal-Istati Membri għandhom jitnaqqsu 

mill-kalkolu tal-livell tad-defiċit 

nazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 – punt iii(a) (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  iii(a) jisħaq fuq il-ħtieġa li l-ambitu tal-

FNE jiġi estiż sabiex tinkludi programmi 

ta' nfiq għas-sikurezza, is-sigurtà, il-

monitoraġġ u l-manutenzjoni ta' netwerks 

ta' infrastruttura; ifakkar li l-valutazzjoni 

tal-proġetti infrastrutturali ffinanzjati 

mill-FNE għandha tqis il-fatturi soċjali, 

ekonomiċi u ambjentali, speċjalment fir-

rigward tal-effetti li għandhom fuq il-

komunitajiet lokali, sabiex tiddetermina 

jekk hux qed jitwassal valur miżjud reali 

liċ-ċittadini tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 – punt ix(a) (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  ix(a) jitlob għalhekk li jiżdied il-livell 

tal-Fond Soċjali Ewropew meta mqabbel 

mal-proposta tal-Kummissjoni, sabiex tiġi 

żgurata ġlieda b'saħħitha kontra l-faqar 

bil-għan li jippermetti lill-Istati Membri 

jimplimentaw skemi ta' introjtu minimu 

għal azzjoni effikaċi kontra l-faqar;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 – punt xvi 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

xvi. jinżamm il-finanzjament tal-

politika agrikola komuni (PAK) għall-UE-

27 fil-livell tal-baġit tal-2014-2020 

f'termini reali, filwaqt li jiġi jiddaħħal fil-

baġit l-ammont inizjali tar-riżerva agrikola; 

xvi. jinżamm il-finanzjament tal-

politika agrikola komuni (PAK) għall-UE-

27 fil-livell tal-baġit tal-2014-2020 

f'termini reali, filwaqt li jiġi jiddaħħal fil-

baġit l-ammont inizjali tar-riżerva agrikola, 

filwaqt li jfakkar l-importanza tal-PAK 

bħala politika ewlenija għall-ekonomija 

tal-UE u, fuq kollox, għall-bdiewa tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 – punt xxi 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

xxi. jerġa' jinġieb tal-anqas il-livell tal-

2020 għall-aġenziji kollha, filwaqt li jiġi 

difiż il-livell ogħla propost mill-

Kummissjoni, anki għall-aġenziji li 

ġewlhom fdati kompetenzi u 

responsabbiltajiet ġodda, u li jintalab 

approċċ komprensiv rigward il-

finanzjament permezz tat-tariffi; 

xxi. huwa xettiku mill-proposta tal-

Kummissjoni dwar il-livell għall-aġenziji; 

jappella, f'dan il-kuntest, għal reviżjoni 

preċiża tal-infiq bil-ħsieb li jiġu 

amalgamati l-aġenziji b'kompiti simili u 

titnaqqas in-nefqa relatata;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 - punt xxiii(a) (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  xxiii(a) jiddispjaċih dwar is-sitwazzjoni 

li qed tiddeterjora tad-drittijiet tal-

bniedem u l-libertajiet fundamentali fit-

Turkija, u jitlob li tintemm l-assistenza ta' 

qabel l-adeżjoni lil dan il-pajjiż; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Għandu l-ħsieb li jiddefendi l-

proposta tal-Kummissjoni dwar l-iżgurar 

ta' livell suffiċjenti ta' finanzjament għal 

amministrazzjoni pubblika Europea 

b'saħħitha, effiċjenti u ta' kwalità għolja 

għas-servizz tal-Ewropej kollha; ifakkar 

li, matul il-QFP attwali, l-istituzzjonijiet 

tal-UE u l-Aġenziji deċentralizzati 

implimentaw tnaqqis ta' 5 % fil-persunal u 

jemmen li dawn jenħtieġ li ma jkunux 

soġġetti għal kwalunkwe tnaqqis ieħor li 

jostakola b'mod dirett it-twassil tal-politiki 

tal-Unjoni; itenni, għal darb'oħra, l-

oppożizzjoni qawwija tiegħu għar-

ripetizzjoni tal-hekk imsejħa riżerva ta' 

riallokazzjoni għall-aġenziji; 

 

19. Jappella għal tiġdid totali tal-

amministrazzjoni pubblika Ewropea 

peress li n-nefqa amministrattiva kollha 

relatata mal-Istituzzjonijiet tal-UE 

għandha titnaqqas kemm jista' jkun, 

sabiex ikun hemm l-iffrankar u biex tiġi 

evitata kwalunkwe ħela tal-flus tal-

kontribwenti; jinnota li, matul il-QFP 

attwali, l-istituzzjonijiet tal-UE 

implimentaw tnaqqis ta' 5 % fil-persunal u 

jemmen li jista' jkun hemm aktar tnaqqis 

favur l-iffrankar;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 37 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

37. Jilqa', f'dan il-kuntest, is-sett ta' 

proposti tal-Kummissjoni adottati fit-

2 ta' Mejju 2018 dwar sistema ġdida ta' 

Riżorsi Proprji bħala pass importanti lejn 

riforma aktar ambizzjuża; jistieden lill-

Kummissjoni tqis l-Opinjoni Nru 5/2018 

tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-

proposta tal-Kummissjoni dwar is-sistema 

l-ġdida ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni 

Ewropea, li tissottolinja li hemm bżonn ta' 

kalkolu aħjar u simplifikazzjoni ulterjuri 

tas-sistema; 

37. Jirrikonoxxi li s-sett ta' proposti 

tal-Kummissjoni adottati fit-

2 ta' Mejju 2018 dwar sistema ġdida tar-

riżorsi proprji jista' jirrappreżenta pass 

importanti lejn riforma aktar ambizzjuża; 

jistieden lill-Kummissjoni tqis l-Opinjoni 

Nru 5/2018 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

dwar il-proposta tal-Kummissjoni dwar is-

sistema l-ġdida ta' Riżorsi Proprji tal-

Unjoni Ewropea, li tissottolinja li hemm 

bżonn ta' kalkolu aħjar u simplifikazzjoni 

ulterjuri tas-sistema; ifakkar, f'dan il-

kuntest, li s-sistema tar-riżorsi proprji 

proposta m'għandhiex iżżid il-piż fiskali 

ġenerali għall-kontribwenti tal-UE, u 

għandha twassal għal tnaqqis 

proporzjonali tal-kontribuzzjoni tal-Istati 

Membri għall-baġit tal-UE; 

Or. en 

 

 


