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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jesprimi d-diżappunt tiegħu dwar 

il-livell globali propost għall-QFP li jmiss, 

stabbilit fil-livell ta' EUR 1,1 triljun, li 

jirrappreżenta 1,08 % tal-ING tal-UE-27, 

wara t-tnaqqis tal-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp (bħalissa 0,03 % tal-ING tal-UE 

barra l-baġit tal-UE); jissottolinja li dan il-

livell globali f'termini ta' perċentwal tal-

ING huwa aktar baxx, f'termini reali, mil-

livell tal-QFP kurrenti, minkejja l-

finanzjament addizzjonali meħtieġ għall-

prijoritajiet politiċi ġodda u għall-isfidi li 

qed ifeġġu quddiem l-Unjoni; ifakkar li l-

QFP kurrenti huwa anqas minn dak ta' 

qablu (il-QFP 2007-2013) u li rriżulta li ma 

kienx adegwat biex jiffinanzja l-ħtiġijiet 

urġenti tal-Unjoni; 

4. Jieħu nota tal-livell globali propost 

għall-QFP li jmiss, stabbilit fil-livell ta' 

EUR 1,1 triljun, li jirrappreżenta 1,08 % 

tal-ING tal-UE-27, wara t-tnaqqis tal-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp (bħalissa 0,03 % 

tal-ING tal-UE barra l-baġit tal-UE); 

jissottolinja li dan il-livell globali f'termini 

ta' perċentwal tal-ING huwa aktar baxx, 

f'termini reali, mil-livell tal-QFP kurrenti, 

minkejja l-finanzjament addizzjonali 

meħtieġ għall-prijoritajiet politiċi ġodda u 

għall-isfidi li qed ifeġġu quddiem l-Unjoni; 

ifakkar li l-QFP kurrenti huwa anqas minn 

dak ta' qablu (il-QFP 2007-2013) u li 

rriżulta li ma kienx adegwat biex 

jiffinanzja l-ħtiġijiet urġenti tal-Unjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jiddeplora l-fatt li din il-proposta 

twassal direttament għal tnaqqis sew fil-

Politika Agrikola Komuni (PAK) u sew fil-

Politika ta' Koeżjoni, bi 15 % u b'10 % 

rispettivament; huwa partikolarment kontra 

kwalunkwe tnaqqis radikali li se jkollu 

impatt negattiv fuq l-istess natura u fuq l-

objettivi ta' dawn il-politiki, bħat-tnaqqis 

propost għall-Fond ta' Koeżjoni (b'45 %), 

jew għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-

Iżvilupp Rurali (b'aktar minn 25 %); 

jikkontesta, f'dan il-kuntest, il-proposta li l-

Fond Soċjali Ewropew jitnaqqas b'6 %, 

minkejja l-ambitu mwessa' tiegħu u l-

integrazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg 

taż-Żgħażagħ; 

5. Jiddeplora l-fatt li din il-proposta 

twassal direttament għal tnaqqis sew fil-

Politika Agrikola Komuni (PAK) u sew fil-

Politika ta' Koeżjoni, bi 15 % u b'10 % 

rispettivament; huwa partikolarment kontra 

kwalunkwe tnaqqis radikali li se jkollu 

impatt negattiv fuq l-istess natura u fuq l-

objettivi ta' dawn il-politiki, bħat-tnaqqis 

propost għall-Fond ta' Koeżjoni (b'45 %), 

jew għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-

Iżvilupp Rurali (b'aktar minn 25 %); 

jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-rabta 

msaħħa bejn ir-riformi strutturali u l-

politika ta' koeżjoni, u huwa kontra 

kwalunkwe kondizzjonalità 

makroekonomika li tista' twassal għas-

sospensjoni ta' pagamenti jew ta' impenji 

taħt il-programmi operazzjonali fi Stat 

Membru li ma jikkonformax mar-

Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiż; jikkontesta, f'dan il-kuntest, il-

proposta li l-Fond Soċjali Ewropew 

jitnaqqas b'6 %, minkejja l-ambitu mwessa' 

tiegħu u l-integrazzjoni tal-Inizjattiva favur 

l-Impjieg taż-Żgħażagħ; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jerġa' jikkonferma l-pożizzjoni 

soda tiegħu dwar il-livell ta' finanzjament 

meħtieġ għal politiki ewlenin tal-UE fil-

QFP 20121-2027, biex ikunu jistgħu jaqdu 

l-missjoni tagħhom u jilħqu l-objettivi 

tagħhom; jenfasizza, b'mod partikolari, is-

sejħa biex il-finanzjament tal-PAK u tal-

Politika ta' Koeżjoni għall-UE-27 jinżamm 

tal-anqas fil-livell tal-baġit 2014-2020 

f'termini reali, filwaqt li jirrispetta l-

arkitettura kumplessiva ta' dawn il-politiki, 

biex il-baġit kurrenti għall-programm 

Erasmus+ jiġi ttripplikat, biex il-

finanzjament speċifiku għall-SMEs u 

għall-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ 

jiġi rduppjat, biex il-baġit kurrenti għar-

riċerka u l-innovazzjoni jiżdied b'tal-anqas 

50 % ħalli jilħaq il-livell ta' 

EUR 120 biljun, biex il-programm Life+ 

jiġi rduppjat, li l-investiment permezz tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa jiżdied 

b'mod sostanzjali, u biex jiġi żgurat 

finanzjament addizzjonali għas-siġurtà, 

għall-migrazzjoni u għar-relazzjonijiet 

esterni; jissottolinja, konsegwentement, il-

pożizzjoni tiegħu li l-livell tal-QFP 2021-

2017 għandu jkun stabbilit fil-livell ta' 1,3 

% tal-ING tal-UE-27; 

6. Jerġa' jikkonferma l-pożizzjoni 

soda tiegħu dwar il-livell ta' finanzjament 

meħtieġ għal politiki ewlenin tal-UE fil-

QFP 20121-2027, biex ikunu jistgħu jaqdu 

l-missjoni tagħhom u jilħqu l-objettivi 

tagħhom; jenfasizza, b'mod partikolari, is-

sejħa biex il-finanzjament tal-PAK u tal-

Politika ta' Koeżjoni għall-UE-27 jinżamm 

tal-anqas fil-livell tal-baġit 2014-2020 

f'termini reali, filwaqt li jirrispetta l-

arkitettura kumplessiva ta' dawn il-politiki, 

biex il-baġit kurrenti għall-programm 

Erasmus+ jiġi ttripplikat, biex il-

finanzjament speċifiku għall-SMEs u 

għall-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ 

jiġi rduppjat, biex il-baġit kurrenti għar-

riċerka u l-innovazzjoni jiżdied b'tal-anqas 

50 % ħalli jilħaq il-livell ta' 

EUR 120 biljun, biex il-programm Life+ 

jiġi rduppjat, u li l-investiment permezz 

tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa jiżdied 

b'mod sostanzjali; jenfasizza li huwa 

importanti li jiġu ffinanzjati proġetti li 

jġibu valur miżjud ekonomiku, soċjali u 

ambjentali reali għall-Istati Membri, ħalli 

ma jintużawx biex jiffinanzjaw proġetti 

kontroversjali jew ta' ħala, u li jiġi żgurat 

finanzjament addizzjonali għas-siġurtà, 

għall-migrazzjoni u għar-relazzjonijiet 

esterni; jissottolinja, konsegwentement, il-

pożizzjoni tiegħu li l-livell tal-QFP 2021-

2017 għandu jkun stabbilit fil-livell ta' 
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8. Jappoġġja l-proposti tal-

Kummissjoni dwar riforma tas-sistema tar-

riżorsi proprji tal-UE, li tirrappreżenta parti 

pożittiva ħafna mill-introjtu fil-pakkett tal-

QFP 2021-2027; jilqa', għalhekk, l-

introduzzjoni proposta ta' tliet riżorsi 

proprji ġodda tal-UE, kif ukoll is-

semplifikazzjoni tar-riżorsa proprja 

kurrenti bbażata fuq il-VAT; jissottolinja li 

dawn il-proposti, li huma mnebbħa 

direttament mix-xogħol tal-Grupp 

interistituzzjonali ta' Livell Għoli dwar ir-

Riżorsi Proprji, kienu wkoll parti mill-

pakkett imressaq mill-Parlament Ewropew 

fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-

14 ta' Marzu 2018; jinnota b'sodisfazzjoni 

li dawn ir-riżorsi l-ġodda jikkorrispondu 

għal żewġ objettivi strateġiċi tal-Unjoni, 

jiġifieri l-funzjonament tajjeb tas-suq 

intern u l-ħarsien tal-ambjent u l-ġlieda 

kontra t-tibdil fil-klima; jistenna l-appoġġ 

tal-Kunsill u tal-Kummissjoni biex isaħħu 

r-rwol tal-Parlament fil-proċedura għall-

adozzjoni ta' riżorsi proprji; ifakkar għal 

darb'oħra fil-pożizzjoni tiegħu li kemm in-

naħa tan-nefqa kif ukoll dik tad-dħul fil-

QFP li jmiss għandhom jiġu ttrattati bħala 

pakkett wieħed fin-negozjati li ġejjin, u li 

ma jista' jintlaħaq l-ebda qbil dwar il-QFP 

mingħajr ma jsir progress korrispondenti 

dwar ir-riżorsi proprji; 

8. Jappoġġja l-proposti tal-

Kummissjoni dwar riforma tas-sistema tar-

riżorsi proprji tal-UE, li tirrappreżenta parti 

pożittiva ħafna mill-introjtu fil-pakkett tal-

QFP 2021-2027; jenfasizza li huwa 

importanti li jiġi żgurat li r-riforma ma 

tgħabbix liċ-ċittadini tal-Ewropa b'aktar 

spejjeż; jilqa', għalhekk, l-introduzzjoni 

proposta ta' tliet riżorsi proprji ġodda tal-

UE, kif ukoll is-semplifikazzjoni tar-

riżorsa proprja kurrenti bbażata fuq il-

VAT, iżda jiddeplora l-proposta li sehem 

ta' 20 % tad-dħul tal-Iskema tal-UE 

għan-Negozjar ta' Emissjonijiet ikun 

allokat lill-baġit tal-UE, peress li dan id-

dħul għandu jibqa' rriservat 

esklussivament għall-Istati Membri; 

jissottolinja li dawn il-proposti, li huma 

mnebbħa direttament mix-xogħol tal-

Grupp interistituzzjonali ta' Livell Għoli 

dwar ir-Riżorsi Proprji, kienu wkoll parti 

mill-pakkett imressaq mill-Parlament 

Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-

14 ta' Marzu 2018; jinnota b'sodisfazzjoni 

li dawn ir-riżorsi l-ġodda jikkorrispondu 

għal żewġ objettivi strateġiċi tal-Unjoni, 

jiġifieri l-funzjonament tajjeb tas-suq 

intern u l-ħarsien tal-ambjent u l-ġlieda 

kontra t-tibdil fil-klima; jistenna l-appoġġ 

tal-Kunsill u tal-Kummissjoni biex isaħħu 

r-rwol tal-Parlament fil-proċedura għall-

adozzjoni ta' riżorsi proprji; ifakkar għal 
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darb'oħra fil-pożizzjoni tiegħu li kemm in-

naħa tan-nefqa kif ukoll dik tad-dħul fil-

QFP li jmiss għandhom jiġu ttrattati bħala 

pakkett wieħed fin-negozjati li ġejjin, u li 

ma jista' jintlaħaq l-ebda qbil dwar il-QFP 

mingħajr ma jsir progress korrispondenti 

dwar ir-riżorsi proprji; 

Or. en 
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13. Jieħu nota li l-proposta tal-

Kummissjoni għall-istabbiliment ta' 

mekkaniżmu Ewropew għall-

istabilizzazzjoni tal-investiment, li se 

jikkomplementa l-funzjoni ta' 

stabilizzazzjoni tal-baġits nazzjonali 

f'każijiet ta' xokkijiet asimetriċi maġġuri; 

biħsiebu jeżamina din il-proposta bir-

reqqa, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-

objettivi u l-volum tagħha; 

13. Jirrifjuta l-proposta tal-

Kummissjoni għall-istabbiliment ta' 

mekkaniżmu Ewropew għall-

istabilizzazzjoni tal-investiment, peress li 

dan potenzjalment jista' jfisser l-

impożizzjoni ta' kondizzjonalità 

makroekonomika fuq l-Istati Membri; 

jenfasizza li kwalunkwe sura ta' riforma 

strutturali għandha tiġi deċiża bil-qbil 

sħiħ tal-Istati Membri, għandha tkun 

sostenibbli mil-lat soċjali u m'għandu 

jkollha l-ebda ħsieb ta' deprezzament tal-

pagi; 

Or. en 

 

 


