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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Ifakkar li, fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-linji gwida 
ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, il-
Parlament iddefinixxa prijoritajiet politiċi 
ċari għall-baġit 2020 bħala pont għall-
Ewropa futura u biex jipprovdi valur 
miżjud Ewropew; jerġa' jafferma l-
impenn qawwi tiegħu għal dawk il-
prijoritajiet u jistabbilixxi l-pożizzjoni li 
ġejja biex jiżgura livell xieraq ta' 
finanzjament biex jintlaħqu;

1. Jinnota li, fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-linji gwida 
ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, il-
Parlament iddefinixxa prijoritajiet politiċi 
ċari għall-baġit 2020;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Jenfasizza l-fatt li l-baġit tal-
Unjoni mhuwiex jagħti tweġibiet konkreti 
għall-prijoritajiet politiċi li ċ-ċittadini tal-
Unjoni qed jiffaċċjaw; jenfasizza li l-Istati 
Membri għadhom jiffaċċjaw bosta sfidi u 
huwa konvint li ċ-ċittadini tal-Unjoni 
jistennew li l-baġit 2020 ikun aktar 
effiċjenti, trasparenti, ibbażat fuq il-
prestazzjoni u jipprovdi tnaqqis konkret 
fin-nefqa amministrattiva u jagħmel użu 
effiċjenti u responsabbli mill-flus tal-
kontribwenti; jissottolinja wkoll il-ħtieġa 
li jiġi evalwat kif xieraq liema fondi 
jistgħu jkunu ġestiti aħjar fil-livell 
nazzjonali sabiex jiġi żgurat ir-rispett sħiħ 
tal-prinċipju tas-sussidjarjetà;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Itenni l-opinjoni tal-Parlament li l-
baġit 2020 għandu jwitti t-triq għall-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027 u 
jagħmilha ta' punt tat-tluq sod għat-
tnedija tal-ġenerazzjoni l-ġdida ta' 
programmi u politiki tal-Unjoni; ifakkar, 
barra minn hekk, li l-2020 hija l-aħħar 
sena tal-QFP attwali u, għalhekk, l-aħħar 
opportunità għall-Unjoni biex toqrob lejn 
l-impenji politiċi stabbiliti għal dak il-
perjodu, inkluż biex jintlaħaq l-objettiv 
tal-UE dwar il-klima, jiġu implimentati l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) 
tan-NU u biex jitwettaq il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; jenfasizza, 
f'dak il-kuntest, li l-baġit tal-Unjoni jrid 
jevalwa u jintegra l-impatt sħiħ tal-politiki 
tal-Unjoni dwar l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri (ibbaġitjar skont il-ġeneru), u 
b'hekk jippromwovi l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneri u l-opportunitajiet 
indaqs;

2. Itenni l-opinjoni tal-Parlament li l-
baġit 2020 għandu jwitti t-triq għall-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jieħu nota tal-pożizzjoni tal-
Kunsill dwar l-AB, li tnaqqas 
EUR 1,51 biljun f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn meta mqabbla mal-proposta tal-
Kummissjoni; iqis li t-tnaqqis tal-Kunsill 
jikkontradixxi għalkollox il-prijoritajiet 
tal-Unjoni, mhuwiex ġustifikat mill-
kapaċità ta' assorbiment u huwa maħsub 
biex jannulla ż-żidiet speċifiċi kollha 
mitluba u miksuba mill-Parlament fis-
snin baġitarji preċedenti; jiddeċiedi 
għalhekk, bħala regola ġenerali, li jerġa' 
jġib l-approprjazzjonijiet kif kienu fuq il-
linji kollha mnaqqsa mill-Kunsill għal-
livell tal-AB, kemm għan-nefqa operattiva 
kif ukoll għal dik amministrattiva, u biex 
jieħu l-AB bħala l-punt tat-tluq biex jibni 
l-pożizzjoni tiegħu;

3. Jilqa' l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar 
l-AB, li tnaqqas EUR 1,51 biljun 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn meta 
mqabbla mal-proposta tal-Kummissjoni u 
jitlob rieżami effettiv tal-infiq sabiex jiġu 
ffrankati kemm jista' jkun fondi fuq 
proġetti li, sal-lum, ma wrewx valur 
miżjud reali;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Japprova, bħala regola ġenerali, l-
estimi tal-Kummissjoni tal-ħtiġijiet 
baġitarji tal-aġenziji deċentralizzati; iqis, 
għalhekk, li kwalunkwe tnaqqis propost 
mill-Kunsill jipperikola l-funzjonament 
xieraq tal-aġenziji u ma jippermettilhomx 
iwettqu l-kompiti tagħhom; jipproponi 
żidiet immirati għal-livell ta' 
approprjazzjonijiet ta' aġenziji li se jkunu 
qed jittrattaw kompiti addizzjonali jew li 
qed iħabbtu wiċċhom ma' żieda fl-
ammont ta' xogħol minħabba sfidi 
emerġenti;

11. Jitlob reviżjoni sħiħa tar-rwol tal-
aġenziji Ewropej u jistaqsi jekk il-kompiti 
u l-objettivi tagħhom jistgħux jitwettqu 
aħjar mid-Direttorati Ġenerali eżistenti 
tal-Kummissjoni jew mill-Istati Membri 
biex tiġi evitata d-duplikazzjoni tar-rwoli 
u tal-ispejjeż u anke biex titjieb it-
trasparenza;
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