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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-

sena finanzjarja 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-

Enerġija Atomika, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta' Ġunju 2007 

dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/20022, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-

2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20203 

(ir-Regolament dwar il-QFP), 

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 

f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba4 (il-FII), 

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar ir-rieżami/reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-

2020 (COM(2016)0603),  

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2016 dwar il-linji gwida ġenerali 

għat-tħejjija tal-baġit 2017, Taqsima III - Il-Kummissjoni5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' April 2016 dwar l-estimi tad-dħul u tal-

infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 20176, 

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2017, adottat mill-Kummissjoni fit-18 ta' Lulju 2016 (COM(2016)0300), 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-

sena finanzjarja 2017, adottata mill-Kunsill fit-12 ta' Settembru 2016 u li ntbagħat lill-

Parlament Ewropew fl-14 ta' Settembru 2016 (11900/2016 – C8-0373/2015), 

                                                           
1 ĠU L 163, 23.6.2007, p. 17. 
2 ĠU L 298, 26.10.2002, p. 1. 
3 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884. 
4 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1. 
5 Testi adottati, P8_TA(2016)0080. 
6 Testi adottati, P8_TA(2016)0132. 
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati 

l-oħra (A8-0000/2016), 
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Taqsima III 

Ħarsa ġenerali 

 

1. Jinnota li l-baġit 2017 għandu jitqies fil-kuntest aktar estensiv tar-reviżjoni ta' nofs it-

terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (il-QFP); 

2. Jisħaq li l-qari tal-baġit 2017 min-naħa tal-Parlament jirrifletti bis-sħiħ il-prijoritajiet 

politiċi adottati b'maġġoranza predominanti fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija hawn fuq 

tad-9 ta' Marzu 2016 dwar il-linji gwida ġenerali u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-

6 ta' Lulju 2016 dwar it-tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input 

tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni;  

3 Jirrileva l-fatt li attwalment l-Unjoni qed taffaċċja għadd ta' emerġenzi serji u jinsab 

konvint li hemm bżonn li r-riżorsi finanzjarji neċessarji jiġu allokati mill-baġit tal-Unjoni, 

sabiex jiġu affrontati l-isfidi politiċi u sabiex l-Unjoni tkun tista' tipprovdi tweġibiet u 

tirrispondi b'mod effikaċi għal dawk il-kriżijiet, bħala kwistjoni tal-akbar urġenza u 

prijorità; jikkunsidra li hemm bżonn impenn politiku qawwi biex jiġu żgurati 

approprjazzjonijiet ġodda fl-2017 u sa tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni għal dan il-

għan; 

4. Ifakkar li, filwaqt li l-Parlament appoġġa l-azzjonijiet tal-Kummissjoni fl-indirizzar tal-

kriżi tal-migrazzjoni u r-rifuġjati, dejjem insista li din l-isfida m'għandhiex tieħu 

preċedenza fuq politiki importanti oħra tal-Unjoni, pereżempju fil-qasam tal-impjiegi u t-

tkabbir; jinnota li l-limitu massimu tal-Intestatura 3 hu abbundantement insuffiċjenti biex 

jipprovdi għal finanzjament xieraq għad-dimensjoni interna tal-kriżi tal-migrazzjoni u r-

rifuġjati, kif ukoll għall-programmi prijoritarji, bħall-programmi fil-qasam tal-kultura; 

5. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li jkun tajjeb li t-talbiet għall-finanzjament addizzjonali meħtieġ 

biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati ma jiġix allokat bi ħsara għall-

azzjoni esterna eżistenti tal-Unjoni, inkluża l-politika tagħha dwar l-iżvilupp; jirrepeti li t-

twaqqif tal-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija (l-FRT), il-Fondi Fiduċjarji, u kwalunkwe 

strument ad hoc ta' tip ieħor ma jistax jiġi ffinanzjat permezz ta' tnaqqis għal strumenti 

oħra; jinnota li l-limitu massimu tal-Intestatura 4 (Ewropa Globali) hu abbundantement 

insuffiċjenti biex jingħata rispons sostenibbli u effikaċi għall-isfidi esterni attwali, 

inkluża l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati; 

6. Itenni l-konvinzjoni tiegħu li jkun tajjeb li l-baġit tal-Unjoni jsib modi għall-finanzjament 

ta' inċentivi ġodda li ma jkunux ta' ħsara għall-programmi u l-politiki eżistenti tal-Unjoni, 

u jinsab iddiżappuntat li l-Azzjoni Preparatorja għar-riċerka dwar id-difiża, li se 

tammonta għal EUR 80 miljun fit-tliet snin li ġejjin, se tkun magħfusa taħt il-baġit attwali 

tal-QFP; jinsab konvint li b'baġit tal-Unjoni li diġà hu sottofinanzjat, se jkun hemm bżonn 

ukoll ta' mezzi finanzjarji addizzjonali mill-Istati Membri għall-isforzi addizzjonali għall-

operazzjonijiet, l-ispejjeż amministrattivi, l-azzjonijiet preparatorji u l-proġetti pilota 

relatati mal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni; jikkunsidra li jkun tajjeb li r-

rieżami/reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP attwali jintużaw f'dak ir-rigward mill-Istati 

Membri; 

7. Ireġġa' t-tnaqqis kollu li ppropona l-Kunsill għall-Abbozz tal-Baġit tal-Kummissjoni (l-

AB) lura għal li kien; mhux qed jirnexxielu jifhem ir-raġunament wara t-tnaqqis propost 
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u jikkontesta l-intenzjoni ddikjarata tal-Kunsill li joħloq mill-ġdid marġnijiet artifiċjali 

f'xi intestaturi bħas-sottointestatura 1a (Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi) u l-

Intestatura 4 (Ewropa Globali), b'mod partikolari meta jikkunsidra li l-marġnijiet xorta 

jkunu żgħar wisq għal reazzjoni għaċ-ċirkostanzi jew il-kriżijiet imprevisti; 

8. Iħabbar li, bil-għan li dawn il-ħtiġijiet urġenti jiġu ffinanzjati b'mod adegwat, u wara li 

kkunsidra l-marġnijiet stretti ħafna tal-QFP fl-2017, il-Parlament se jiffinanzja żidiet 

għall-AB billi jeżawrixxi l-marġnijiet kollha disponibbli u billi jirrikorri aktar għall-

Marġni ta' Kontinġenza, li għandu jiġi kkumpensat mill-marġnijiet li jifdal tal-2016 u l-

2017; 

9. Ireġġa' t-tnaqqis kollu relatat mal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (il-FEIS) 

fil-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) u f'Orizzont 2020 lura għal li kien għal total ta' 

EUR 1 240 miljun f'impenji permezz ta' approprjazzjonijiet ġodda li għandhom jinkisbu 

permezz tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP; iżid EUR 1 500 miljun addizzjonali 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ biex 

tipprovdi rispons effikaċi għall-qgħad fost iż-żgħażagħ, li għandu jiġi ffinanzjat ukoll 

permezz ta' fondi addizzjonali pprovduti fir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP; 

10. Jistenna li l-Kunsill jikkondividi dan l-approċċ u li jkun faċli li jintlaħaq ftehim fil-

konċiljazzjoni, li jippermetti li l-Unjoni taħtaf l-opportunità u tirrispondi b'mod effikaċi 

għall-isfidi quddiemha; 

11. Jistabbilixxi l-livell kumplessiv tal-approprjazzjonijiet għall-2017 għal EUR 161,8 biljun 

u EUR 136,8 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament rispettivament; 

Sottointestatura 1a – Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi 

12. Jinnota li, għal darb'oħra din is-sena, is-sottointestatura 1a ntlaqtet b'mod gravi mill-qari 

tal-Kunsill, bi 52 % tat-tnaqqis kumplessiv f'impenji tal-Kunsill inkluż f'din l-intestatura; 

jikkontesta għalhekk kif il-Kunsill jista' jiddikjara li l-impjiegi u t-tkabbir huma waħda 

miż-żewġ prijoritajiet tiegħu; 

13. Ma jaqbilx b'mod qawwi ma' dan it-tnaqqis f'intestatura li tissimbolizza l-valur miżjud 

Ewropew u tipprovdi aktar tkabbir u impjiegi għaċ-ċittadini; jiddeċiedi konsegwentement 

li jreġġa' t-tnaqqis kollu li għamel il-Kunsill lura għal li kien; 

14. Jiddeċiedi li, sabiex jissodisfa l-impenn li ħa f'Ġunju 2015 li jimminimizza kemm jista' l-

impatt baġitarju li l-ħolqien tal-FEIS se jkollu fuq Orizzont 2020 u l-FNE fil-qafas tal-

proċedura baġitarja annwali, ireġġa lura kompletament għal li kien il-profil oriġinali li 

kellhom qabel il-FEIS il-linji ta' Orizzont 2020 u tal-FNE li sarilhom it-tnaqqis għall-

proviżjonament tal-Fond ta' Garanzija għall-FEIS; jeżiġi li l-approprjazzjonijiet ta' 

impenn addizzjonali korrispondenti ta' EUR 1 24 biljun aktar mill-AB jitqiegħdu għad-

dispożizzjoni fil-qafas tar-reviżjoni tal-QFP; 

15. Jiddeċiedi li, bi qbil mal-prijoritajiet kostanti tiegħu favur it-Tkabbir u l-Impjiegi u wara 

valutazzjoni bir-reqqa tal-kapaċità ta' assorbiment tagħhom s'issa, jipproponi xi żidiet 

selettivi fuq il-livell tal-AB għall-programmi COSME, Progress, Marie Curie, il-Kunsill 

Ewropew tar-Riċerka, Eures u Erasmus+;    
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16. Iżid, bħala riżultat, il-livell tal-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Intestatura 1a fuq l-

AB b'EUR 69 367 miljun (esklużi l-FEIS, il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji); 

Sottointestatura 1b – Koezjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

17. Ma japprovax it-tnaqqis propost mill-Kunsill ta' EUR 3 miljun f'impenji u, aktar 

importanti minn hekk, ta' EUR 199 miljun f'pagamenti taħt is-sottointestatura 1b, inkluż 

fil-linji ta' appoġġ; jappella lill-Kunsill biex jispjega kif dan it-tnaqqis hu kompatibbli 

mal-objettiv tiegħu li jiġu previsti "l-approprjazzjonijiet neċessarji li jippermettu l-

implimentazzjoni mingħajr xkiel tal-programmi l-ġodda fir-raba' sena tal-qafas 

finanzjarju pluriennali 2014-2020;" jinnota li t-tnaqqis fil-pagamenti jmur oltre t-tnaqqis 

diġà sinifikanti li pproponiet il-Kummissjoni, li ssuġġeriet tbaxxija ta' -23,5 % meta 

mqabbel mal-baġit tal-UE għall-2016; 

18. Jinsab allarmat mid-dewmien sinifikanti fl-implimentazzjoni taċ-ċiklu tal-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej, li x'aktarx ikollu effetti detrimentali serju fuq il-ksib 

puntwali tar-riżultati fuq il-post, iżda li jirriskja wkoll li jwassal għar-rikostituzzjoni ta' 

arretrat ġdid ta' kontijiet mhux imħallsa fit-tieni nofs tal-QFP attwali; iħeġġeġ lill-Istati 

Membri kkonċernati jaħtru minnufih l-awtoritajiet amministrattivi li jifdal u jindirizzaw 

kull kawża oħra ta' dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi; jinnota l-proposti tal-

Kummissjoni għal aktar semplifikazzjoni għall-benefiċjarji tal-fondi mill-Unjoni, iżda 

jinsisti fuq il-pożizzjoni li l-biċċa l-kbira tal-azzjoni trid tittieħed fil-livell tal-Istati 

Membri sabiex jiġu żgurat li l-programmi jsiru kompletament operattivi;  

19. Ifakkar li l-Kummissjoni ma pproponiet l-ebda approprjazzjoni ta' impenn għall-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-2017, b'riżultat tal-fatt li l-approprjazzjonijiet 

ġew ikkonċentrati lejn il-bidu tal-perjodu fis-snin 2014-2015; jiddeċiedi li, bi qbil mar-

Regolament dwar il-Fond Soċjali Ewropew1 li jipprevedi l-possibilità ta' tali tkomplija, 

iżid addizzjonalment EUR 1 500 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u 

EUR 500 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ biex jipprovdi rispons effikaċi għall-qgħad fost iż-żgħażagħ; jinnota li, bi qbil 

mat-talbiet tal-Parlament, ikun tajjeb li dawn l-approprjazzjonijiet il-ġodda jiġu 

ffinanzjati bl-użu tal-mezzi finanzjarji kollha disponibbli taħt ir-Regolament dwar il-QFP 

attwali u permezz tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

jagħmlu ħiliethom kollha biex iħaffu l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva fuq il-post, għall-

benefiċċju dirett taż-żgħażagħ Ewropej; 

20. Jiddeċiedi li jreġġa' l-AB lura għal li kien kemm fir-rigward tal-impenji u kemm fir-

rigward tal-pagamenti għal-linji li naqqas il-Kunsill; iżid l-approprjazzjonijiet ta' impenn 

għas-sottointestatura 1b b'EUR 1 500 miljun u l-approprjazzjonijiet ta' pagament 

b'EUR 500 miljun aktar mill-AB għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u 

b'EUR 4 miljun għall-impenji u EUR 2 miljun għall-pagamenti għall-Fond għal 

Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn, biex b'hekk il-limitu massimu attwali 

għall-impenji qed jinqabeż b'EUR 1 486 798 635; 

21. Jissottolinja l-fatt li s-sottointestatura 1b għandha l-ikbar sehem mill-impenji pendenti 

                                                           

1 Ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-

Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, 

p. 470). 
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attwali, u dan qed jimpedixxi r-rimborż għar-riżorsi li diġà ntefqu mill-benefiċjarji tal-

fondi; iwissi li hemm ir-riskju li l-livell għoli tal-RAL (Impenji Pendenti) taħt is-

sottointestatura 1b, li kien ta' EUR 151 119 fil-bidu ta' Settembru 2016, se jqiegħed fil-

periklu l-implimentazzjoni tal-programmi l-ġodda; 

Intestatura 2 – Tkabbir sostenibbli: ir-riżorsi naturali 

22. Jinnota li l-Kunsill naqqas l-approprjazzjonijiet fl-Intestatura 2 b'EUR -179,5 miljun 

f'impenji u EUR -198 miljun f'pagamenti fuq il-linji ta' appoġġ amministrattiv, fuq il-linji 

ta' assistenza teknika operattiva (bħall-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 

u l-programm LIFE), fuq il-linji operattiva taħt il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija 

(il-FAEG) u fuq l-aġenziji deċentralizzati; jinnota li l-akbar tnaqqis fil-pagamenti ġġarrab 

mill-iżvilupp rurali; jikkunsidra li l-Ittra Emendatorja għandha tibqa' l-bażi għal 

kwalunkwe reviżjoni affidabbli tal-approprjazzjonijiet għall-FAEG; konsegwentement 

ireġġa' l-livelli tal-AB lura għal li kienu ; 

23. Jistenna l-preżentazzjoni tal-Ittra Emendatorja għall-pakkett ta' appoġġ ta' emerġenza, 

b'mod partikolari għas-settur tal-ħalib; jikkunsidra li din il-miżura se tikkontribwixxi 

b'mod sinifikanti biex ittejjeb is-sitwazzjoni tas-suq u se tiġi riflessa f'titjib fil-prezzijiet 

għall-produtturi Ewropej fis-settur tal-ħalib, b'mod partikolari wara li tintemm is-sistema 

tal-kwoti, u l-impatt finanzjarju tal-projbizzjoni Russa; 

24. Iżid, għalhekk, l-approprjazzjonijiet ta' impenn b'EUR 619,8 miljun u l-

approprjazzjonijiet ta' pagament b'EUR 611,3 miljun (esklużi l-proġetti pilota u l-

azzjonijiet preparatorji), waqt li jħalli marġni ta' EUR 19,4 miljun taħt il-limitu masssimu 

għall-impenji fl-Intestatura 2; 

Intestatura 3 – Is-sigurtà u ċ-ċittadinanza 

25. Jissottolinja l-fatt li l-Parlament għadu jpoġġi l-isfida attwali tal-migrazzjoni fuq quddiem 

nett fl-aġenda tiegħu; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal EUR 1,8 biljun addizzjonali 

biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni fl-Unjoni, aktar mill-ammont li inizjalment 

kien ipprogrammat għall-2017; jinnota li d-devjazzjoni kbira mill-ipprogrammar oriġinali 

turi l-ħtieġa ta' reviżjoni sħiħa tal-QFP attwali; jinsab diżappuntat dwar il-fatt li l-

Kummissjoni ma użatx l-opportunità li taġġusta l-limiti massimi b'konsegwenza ta' dan, 

b'mod partikolari dak tal-Intestatura 3; jisħaq li l-Kummissjoni qed tipproponi li 

tiffinanzja din iż-żieda permezz tal-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità (għal 

EUR 530 miljun, biex b'hekk teżawrixxi kompletament il-finanzjament disponibbli għal 

din is-sena) u l-Marġni ta' Kontinġenza (għal EUR 1 160 miljun); meta jqis il-livell bla 

preċedenti ta' finanzjament għan-nefqa relatata mal-migrazzjoni (li b'kollox ammontat 

għal EUR 5,2 biljun fl-2017) u l-proposti fuq il-mejda għall-applikazzjoni ta' aktar 

flessibilità, mhux qed jitlob żidiet ulterjuri għall-politiki relatati mal-migrazzjoni; fl-istess 

ħin, se jirreżisti kontra kwalunkwe tentattiv biex jitnaqqas il-finanzjament għall-

azzjonijiet tal-Unjoni f'dan il-qasam; 

26. Itenni li l-flessibilità baġitarja għandha l-limiti tagħha u tista' tkun biss soluzzjoni fil-

qasir; jinsab fermament konvint li tweġiba li tħares 'il quddiem u kuraġġuża fil-konfront 

tal-kriżi li qed tinvolvi lill-kontinent kollu kemm hu u li mhi qed turi l-ebda sinjal li tbatti 

tkun aġġustament 'il fuq tal-limitu massimu tal-Intestatura 3; jinsisti li aġġustament ta' 
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dan it-tip hu indispensabbli u urġenti u jinsab diżappuntat li l-Kummissjoni ma ħatfitx iċ-

ċans li tipproponih fl-okkażjoni tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP;  

27. Jinnota li, fil-15 ta' Marzu 2016, ġie adottat Strument ġdid għal appoġġ ta' emerġenza fl-

Unjoni, b'pakkett indikattiv ta' EUR 700 miljun fuq tliet snin (2016-2018), u dan diġà 

wassal għal riżultati immedjati fuq il-post fil-forma ta' miżuri għal appoġġ ta' emerġenza 

b'rispons għall-ħtiġijiet umanitarji ta' għadd kbir ta' rifuġjati u migranti li qed jaslu fl-

Istati Membri; itenni, madankollu, il-pożizzjoni tiegħu li fil-ġejjieni jkun tajjeb li jiġi 

previst qafas ġuridiku u baġitarju aktar sostenibbli b'mod li jippermetti l-mobilizzazzjoni 

tal-għajnuna umanitarja fl-Unjoni; jinsisti li għandu jkollu djalogu regolari mal-

Kummissjoni rigward il-funzjonament u l-finanzjament, fil-preżent u fil-ġejjieni, ta' dan 

l-Istrument, ibbażat fuq it-trasparenza sħiħa tal-informazzjoni u rapporti dwar il-

valutazzjoni tal-impatt; 

28. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni, bħala parti mir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP, 

biex tiġi stabbilita Riżerva ġdida tal-Unjoni Ewropea għall-Kriżijiet, li għandha tiġi 

ffinanzjata permezz tal-approprjazzjonijiet diżimpenjati, bħala strument addizzjonali għal 

reazzjoni rapida għall-kriżijiet, bħall-kriżi attwali tal-migrazzjoni u r-rifuġjati, kif ukoll 

għal sett aktar estensiv ta' avvenimenti b'implikazzjonijiet serji fil-livell umanitarju u dak 

tas-sigurtà; 

29. Jitlob finanzjament għal persunal addizzjonali għal Europol, minħabba ż-żieda fil-livell 

tat-theddida li qed jaffaċċjaw diversi Stati Membri u l-isfidi simultanji tal-ġestjoni tal-

migrazzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata; 

30. Jikkundanna t-tnaqqis tal-Kunsill għal bosta programmi fl-oqsma tal-kultura, il-media, iċ-

ċittadinanza, id-drittijiet fundamentali u s-saħħa pubblika b'total ta' EUR 24,3 miljun 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn; jikkunsidra li l-Kunsill qed jibgħat sinjal negattiv meta 

jnaqqas mill-programmi kulturali sabiex jillibera l-fondi għall-kriżi tar-rifuġjati u l-

migrazzjoni; jiddeplora l-fatt li jidher li ħafna minn dan it-tnaqqis qed jiġi applikat b'mod 

arbitrarju u mingħajr ma jqis rati eċċellenti ta' implimentazzjoni; hu tal-opinjoni li hemm 

ir-riskju li anke t-tnaqqis ta' natura żgħira jqiegħed fil-periklu l-ksib tal-eżiti tal-

programmi u l-implimentazzjoni bla xkiel tal-azzjonijiet tal-Unjoni; għalhekk ireġġa' t-

tnaqqis kollu lura għal-livell tal-AB ; 

31. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiżdied il-finanzjament għal għadd ta' azzjonijiet taħt il-programmi 

Ewropa Kreattiva u L-Ewropa għaċ-Ċittadini, li ilhom wisq mingħajr biżżejjed 

finanzjament;  jemmen b'mod qawwi li dawn il-programmi huma aktar rilevanti milli qatt 

kienu, f'termini kemm ta' għoti ta' spinta għall-kontribut tal-industriji kulturali u kreattivi 

għall-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir u kemm ta' tħeġġiġ tal-parteċipazzjoni attiva min-

naħa taċ-ċittadini fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni; mhux qed 

jirnexxielu jifhem kif il-Kunsill jista' jiġġustifika t-tnaqqis fil-finanzjament għall-impriżi 

żgħar u medji fis-setturi kulturali u kreattivi, meta l-Faċilità ta' Garanzija għas-Setturi 

Kulturali u Kreattivi, li l-finanzjament għaliha diġà ġie postiċipat, għadha kif appena 

tnediet f'Ġunju 2016 u tikkostitwixxi eżempju eċċellenti ta' soluzzjoni innovattiva għal 

nuqqas sinifikanti tas-suq billi tibni l-kapaċità u toffri protezzjoni kontra r-riskju tal-

kreditu lill-intermedjarji finanzjarji li jagħtu self fis-setturi kulturali u kreattivi; 

32. Jilqa' l-ħolqien ta' linja baġitarja għal Fond tal-UE għat-Tiftix u s-Salvataġġ, intenzjonat 

biex ikopri l-attivitajiet ta' tiftix u salvataġġ imwettqa mill-Istati Membri u kkoordinati 
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fil-livell tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-Mediterran; hu tal-opinjoni li l-ħolqien ta' Fond 

iddedikat jikkostitwixxi soluzzjoni aktar adegwata minn dik taż-żieda kontinwa tal-baġits 

ta' Frontex jew tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta li għadha kif inħolqot;  

33. Jinnota li l-qari tiegħu (esklużi l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji) jissupera l-

limitu massimu tal-Intestatura 3 b'EUR 71,28 miljun f'impenji, filwaqt li jżid l-

approprjazzjonijiet ta' pagament b'EUR 1 857,7 miljun; jipproponi li, minħabba n-nuqqas 

ta' marġni diġà fil-livell tal-AB, dawn iż-żidiet jiġu ffinanzjati taħt il-limitu massimu, 

filwaqt li simultanjament ikun hemm mobilizzazzjoni tal-Marġini ta' Kontinġenza għal 

għadd ta' partiti ta' nefqa essenzjali relatati mal-migrazzjoni;  

Intestatura 4 – Ewropa Globali 

34. Jinnota li, fid-dawl tal-kriżi attwali tar-rifuġjati, l-azzjoni esterna tal-Unjoni qed taffaċċja 

ħtiġijiet għal finanzjament dejjem jikber li jissuperaw sew id-daqs attwali tal-Intestatura 4; 

jissottolinja għalhekk il-fatt li l-limiti massimi tal-Intestatura 4 huma abbundantement 

insuffiċjenti biex jipprovdu għal finanzjament xieraq għad-dimensjoni esterna tal-kriżi tal-

migrazzjoni u r-rifuġjati; jinsab diżappuntat li l-Kummissjoni ma użatx l-opportunità li 

taġġusta l-limiti massimi b'konsegwenza ta' dan, b'mod partikolari dak tal-Intestatura 4; 

jiddeplora l-fatt li, sabiex tiffinanzja inizjattivi ġodda bħall-FRT, il-Kummissjoni fl-AB 

tagħha għażlet li tnaqqas minn programmi oħra bħall-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-

Iżvilupp u l-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabilità u l-Paċi, u dan imur kontra l-

prinċipju li r-risponsi għall-emerġenza umanitarja għandhom jimxu b'mod parallel mal-

proċessi ta' żvilupp; jiddispjaċih ukoll li l-approprjazzjonijiet għall-għajnuna umanitarja u 

għat-taqsima għall-Mediterranju tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat huma anqas minn 

dawk li ġew approvati fil-baġit 2016, minkejja r-rilevanza ovvja li għandhom fl-indirizzar 

tal-għadd kbir ta' sfidi esterni; ma japprovax finalment it-tnaqqis irresponsabbli li għamel 

il-Kunsill, b'mod partikolari fir-rigward tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u l-

linji għan-nefqa ta' appoġġ; 

35. Jiddeċiedi għalhekk li jreġġa' lura għal li kien it-tnaqqis kollu tal-Kunsill fl-Intestatura 4; 

jiddeċiedi wkoll li jreġġa' lura l-livelli tal-2016 għal-linji tat-taqsima għall-Mediterranju 

tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat u għall-għajnuna umanitarja; jiddeċiedi barra minn 

hekk li jtaffi t-tnaqqis li għamlet il-Kummissjoni fl-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-

Iżvilupp u l-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabilità u l-Paċi; jikkunsidra li hu 

essenzjali li jinżamm r-rwol kruċjali tal-Unjoni u l-livell ta' appoġġ finanzjarju fis-

sostenn għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, l-Awtorità Palestinjana u l-UNRWA; 

jissottolinja l-importanza tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-

Bniedem; 

36. Jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-FRT u jipproponi li tiġi kkonċentrata fl-2016 parti mill-

kontribuzzjoni baġitarja tal-Unjoni ppjanata fl-2017 minħabba r-riżultati tajba miksuba fl-

implimentazzjoni tagħha u l-marġnijiet estensivi li għad fadal disponibbli fil-baġit 2016; 

jappella għalhekk għal żieda ta' EUR 400 miljun għall-IPA II permezz ta' baġit 

emendatorju għall-2016 u għal mobilizzazzjoni konsegwenti tal-Marġini ta' Kontinġenza; 

iqiegħed l-istess ammont f'riżerva fil-baġit 2017, sakemm jintlaħaq ftehim komprensiv 

dwar finanzjament alternattiv għall-FRT, li kieku jtaffi l-pressjoni mingħajr preċedent li 

qed iġarrbu l-istrumenti l-oħra ta' finanzjament estern; 
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37. Jinnota bi tħassib li, minkejja n-natura topika u d-daqs sinifikanti tagħhom, il-Fondi 

Fiduċjarji tal-UE, kif ukoll il-FRT, huma virtwalment inviżibbli fil-baġit tal-Unjoni; 

jappella biex dawn jiġu inkorporati b'mod li jkun aktar trasparenti u aktar rispettuż tal-

unità tal-baġit tal-Unjoni u tal-prerogattivi tal-awtorità baġitarja, u joħloq linji baġitarji 

ġodda għal dan l-għan; jappella wkoll lill-Kummissjoni biex tipprovdi evidenza li l-użu 

tal-istrumenti finanzjarji taħt il-Fondi Fiduċjarji ma jirriżultax fid-devjazzjoni ta' 

approprjazzjonijiet mill-objettivi skont il-bażijiet legali inizjali tagħhom; jinnota li l-

objettiv li jitqanqlu kontribuzzjonijiet nazzjonali apparti l-baġit tal-Unjoni s'issa hu 

magħruf sew li falla; jirrileva f'dan ir-rigward il-fatt li, fl-appelli ġejjiena għal 

kontribuzzjoni baġitarja tal-UE għall-Fondi Fiduċjarji, il-Parlament mhux se jagħti l-qbil 

tiegħu sakemm ma jkunx ġie pprovdut ammont paragunabbli ta' kontribuzzjonijiet min-

naħa tal-Istati Membri; 

38. Jistenna bil-ħerqa l-proposti baġitarji tal-Kummissjoni għall-finanzjament tal-Qafas ta' 

Sħubija ġdid dwar il-Migrazzjoni u tal-Pjan ta' Investiment Estern; jistenna li jkun hemm 

approċċ favorevoli għall-mobilizzazzjoni ta' flessibilità ulterjuri b'mod li jiġu ddotati 

b'approprjazzjonijiet ġodda, iżda jwissi li l-emendi tal-Parlament m'għandhomx 

jiddgħajfu;  

39. Iżid, b'riżultat ta' dan, il-livell tal-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Intestatura 4 aktar 

minn dak tal-AB b'EUR 497,9 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u 

b'EUR 495,1 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament (esklużi l-proġetti pilota u l-

azzjonijiet preparatorji u inkluż it-trasferiment tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE għall-

baġit tas-SEAE); 

Intestatura 5 - L-amministrazzjoni; Intestaturi oħra - nefqa amministrattiva u ta' sostenn 

għar-riċerka  

40. Jikkunsidra li t-tnaqqis tal-Kunsill hu inġustifikat u dannuż, u jreġġa' l-AB lura għal li 

kien fir-rigward tan-nefqa amministrattiva kollha tal-Kummissjoni, inklużi n-nefqa 

amministrattiva u dik ta' sostenn għar-riċerka fl-Intestaturi 1 sa 4; 

41. Jiddeċiedi, fid-dawl tar-rivelazzjonijiet riċenti u sabiex jikseb lura l-fiduċja taċ-ċittadini 

tal-UE u l-kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-UE, li jżomm 20 % tal-approprjazzjonijiet tal-

Allowances Temporanji għall-ex Membri f'riżerva sa meta l-Kummissjoni tinforza 

Kodiċi ta' Kondotta aktar strett għall-Kummissarji għall-prevenzjoni tal-kunflitti ta' 

interess u l-fenomenu magħruf bħala "bibien iduru"; 

L-aġenziji 

42. Japprova, bħala regola ġenerali, l-estimi tal-Kummissjoni tal-ħtiġijiet baġitarji tal-

aġenziji; jinnota li l-Kummissjoni diġà naqqset b'mod konsiderevoli t-talbiet inizjali tal-

biċċa l-kbira tal-aġenziji; jikkunsidra, għaldaqstant, li kwalunkwe tnaqqis ulterjuri li 

jipproponi l-Kunsill kieku jipperikola l-funzjonament korrett tal-aġenziji u ma 

jippermettilhomx iwettqu l-kompiti assenjati lilhom; 

43. Jiddeċiedi, fil-kuntest tal-isfidi attwali fil-qasam tas-sigurtà u mingħajr ma jinsa l-ħtieġa 

għal rispons Ewropew ikkoordinat, li jżid, fi ħdan il-pakkett kumplessiv dwar is-sigurtà, 

l-approprjazzjonijiet għall-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u 

l-Informazzjoni (ENISA), l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol), u l-Unità ta' 
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Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea; 

44. Jiddeċiedi barra minn hekk, minħabba s-sitwazzjoni umanitarja fil-viċinat ta' Nofsinhar 

tal-Ewropa li qed tiddeterjora, u ż-żieda fl-għadd ta' dawk li qed ifittxu asil, li jżid l-

approprjazzjonijiet tal-baġit 2016 għall-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil; 

45. Itenni n-nuqqas ta' qbil tiegħu mal-approċċ tal-Kummissjoni u tal-Kunsill rigward il-

kompożizzjoni tal-persunal tal-aġenziji, u għaldaqstant qed jimmodifika għadd 

sostanzjali ta' pjanijiet ta' stabbiliment; jissottolinja għal darb'oħra li kull aġenzija 

għandha tnaqqas 5 % tal-karigi fuq 5 snin, kif miftiehem fil-FII, iżda li l-karigi l-ġodda 

meħtieġa biex jitwettqu l-kompiti addizzjonali dovuti għall-iżviluppi politiċi ġodda u 

leġiżlazzjoni ġdida mill-2013 iridu jiġu akkumpanjati minn riżorsi addizzjonali u hemm 

bżonn li jingħaddu apparti l-objettiv tal-FII li jitnaqqas il-persunal; jenfasizza għal 

darb'oħra għalhekk l-oppożizzjoni tiegħu għall-kunċett ta' riżerva għar-riassenjazzjoni ta' 

persunal fost l-aġenziji, iżda jafferma mill-ġdid id-disponibilità tiegħu li ċerti karigi jiġu 

lliberati billi jinkisbu gwadanni fl-effiċjenza bejn l-aġenziji permezz ta' żieda fil-

kooperazzjoni amministrattiva jew saħansitra permezz ta' fużjonijiet fejn ikun xieraq, u 

billi ċerti funzjonijiet jiġu akkomunati mal-Kummissjoni jew ma' aġenzija oħra; 

46. Jisħaq li jista' jiġi ffrankat ammont sostanzjali ta' riżorsi operattivi u ta' persunal kieku l-

aġenziji li joperaw minn aktar minn sit wieħed (ENISA, eu-LISA, ERA) jillimitaw 

ruħhom għal sede waħda biss; hu tal-opinjoni li tali bidla ssir fattibbli minħabba l-

ħtiġijiet operattivi attwali ta' dawk l-aġenziji; jissottolinja l-fatt li, jekk l-Awtorità 

Bankarja Ewropea (EBA) tiċċaqlaq minn Londra u tiġi fuża ma' għall-inqas waħda miż-

żewġ Awtoritajiet Superviżorji l-oħra, jista' jiġi ffrankat ammont konsiderevoli mill-

ispejjeż taż-żewġ aġenziji; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta f'dan ir-rigward; 

Il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji (PP-AP) 

47. Jiddeċiedi, wara li wettaq analiżi bir-reqqa tal-proġetti pilota u tal-azzjonijiet preparatorji 

mressqa fir-rigward tar-rata ta' suċċess ta' dawk li għaddejjin bħalissa u apparti l-inizjattivi 

diġà koperti mill-bażijiet ġuridiċi eżistenti, u filwaqt li jqis kompletament il-valutazzjoni 

tal-Kummissjoni dwar l-implimentabilità tal-proġetti, li jadotta pakkett ta' kompromess li 

jikkonsisti minn għadd limitat ta' PP-AP, anke fid-dawl tal-marġnijiet limitati disponibbli; 

L-istrumenti speċjali 

48. Ifakkar fl-importanza tar-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza biex ikun hemm rispons 

rapidu għal rekwiżiti ta' għajnuna speċifika għal pajjiżi terzi minħabba avvenimenti 

imprevisti u fl-appell preċedenti tiegħu għal żieda sostanzjali fil-pakkett finanzjarju 

tagħha, bħala parti mir-reviżjoni tal-QFP; jinnota li l-fatt li ġiet ikkunsmata malajr ħafna 

fl-2016, b'mod li x'aktarx jeżawrixxi kull possibilità ta' riport, hu indikazzjoni li dan l-

istrument speċjali se jkun abbundantement insuffiċjenti biex jindirizza l-ħtiġijiet 

addizzjonali kollha fl-2017; iżid għalhekk l-approprjazzjonijiet tagħha biex tintlaħaq 

allokazzjoni annwali ta' EUR 1 biljun u jistenna li r-Regolament dwar il-QFP jiġi 

aġġustat b'konsegwenza ta' dan; 

49. Ireġġa' l-AB lura għal li kien fir-rigward tar-riżervi għall-Fond Ewropew ta' Aġġustament 

għall-Globalizzazzjoni u l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea b'mod li tiġi ffaċilitata 

l-mobilizzazzjoni ta' dawn l-istrumenti speċjali; 
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Il-pagamenti 

50. Ileħħen it-tħassib tiegħu rigward it-tbaxxija qawwija li ġarrbu l-approprjazzjonijiet ta' 

pagament fl-AB 2017 meta mqabbla ma' dawk tal-baġit 2016; jinnota li dan jiżvela 

dewmien fl-implimentazzjoni li, mhux talli hu preokkupanti fir-rigward tar-realizzazzjoni 

tal-politiki tal-Unjoni, iżda jinvolvi wkoll ir-riskju li jerġa' jiġi akkumulat arretrat ta' 

kontijiet mhux imħallsa fi tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni attwali, sakemm ma 

jintlaħaqx qbil sodisfaċenti bħala parti mir-reviżjoni tal-QFP; jiddispjaċih barra minn 

hekk rigward it-tnaqqis tal-Kunsill fil-pagamenti, minkejja l-marġnijiet estensivi 

disponibbli taħt il-limiti massimi; 

51. Jiddeċiedi li jreġġa' l-AB lura għal li kien fir-rigward tal-pagamenti fuq il-linji kollha li 

naqqas il-Kunsill u jżid l-approprjazzjonijiet ta' pagament fuq dawk il-linji kollha li ġew 

emendati fl-approprjazzjonijiet ta' impenn;  

Taqsimiet oħra 

Taqsima I – Il-Parlament Ewropew 

52. Iżomm il-livell kumplessiv tal-baġit tiegħu għall-2017, kif adottat mill-plenarja fl-

14 ta' April 2017, kif inhu f'ammont ta' EUR 1 900 873 000; jinkorpora l-aġġustamenti 

tekniċi ta' effett baġitarju newtrali biex fil-baġit jiġu riflessi d-deċiżjonijiet riċenti tiegħu 

u jirrilaxxa r-riżerva fuq il-linja baġitarja għat-trasport ta' Membri, persuni u oġġetti; 

53. Japprova l-bidliet fil-pjan ta' stabbiliment tiegħu u l-approprjazzjonijiet baġitarji 

korrispondenti bħala rispons għall-ħtiġijiet addizzjonali tal-gruppi politiċi; jikkompensa 

kompletament dawn iż-żidiet billi jnaqqas l-approprjazzjonijiet fir-riżerva ta' kontinġenza 

u l-linja baġitarja għas-sistemazzjoni fil-bini; 

54. Ifakkar fid-deċiżjoni politika tiegħu li jeżenta lill-gruppi politiċi mill-objettiv li jitnaqqas 

il-persunal b'5 %, kif issottolinja fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-baġits 20141, 20152 u 

20163;  

55. Inaqqas 60 kariga mill-pjan ta' stabbiliment tas-Segretarjat Ġenerali tiegħu4 għall-2017 

(objettiv li jitnaqqas il-persunal b'1 %), bi qbil mal-ftehim tal-14 ta' Novembru 2015 li 

ntlaħaq mal-Kunsill rigward il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2016; ifakkar li l-impatt baġitarju ta' din il-miżura diġà tqies fl-estimi; 

56. Inaqqas 20 kariga ulterjuri mill-pjan ta' stabbiliment tiegħu biex jirrifletti t-tmiem tat-

trasferiment ta' karigi previst fil-ftehim ta' kooperazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni; jisħaq li, peress li dawn il-karigi ma kinux 

ibbaġitjati, m'hemm bżonn li titnaqqas l-ebda approprjazzjoni min-naħa tal-Parlament; 

57. Jinkoraġġixxi lis-Segretarju Ġenerali jipproponi arranġamenti dettaljati biex il-

                                                           
1 Testi adottati, P7_TA(2013)0437. 
2 Testi adottati, P8_TA(2014)0036. 
3 Testi adottati, P8_TA(2015)0376. 
4 Peress li ttieħdet deċiżjoni politika dwar l-esklużjoni tal-gruppi politiċi minn dan il-kalkolu, din ir-riduzzjoni 

qed tiġi applikata fil-parti tas-Segretarjat Ġenerali tal-pjan ta' stabbiliment.  
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funzjonijiet u s-servizzi amministrattivi jiġu kompletament kondiviżi bejn il-Parlament, 

il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew; 

58. Iżomm fil-pjan ta' stabbiliment tiegħu għall-2017 il-35 kariga ġdida, kif mitlub fl-

ABE 3/2016 għat-tisħiħ tas-sigurtà tal-istituzzjonijiet; jeżenta dawn il-karigi mill-objettiv 

li jitnaqqas il-persunal b'5 % peress li jikkorrispondu għal attivitajiet ġodda għall-

Parlament; 

59. Itenni li l-implimentazzjoni tal-objettiv li jitnaqqas il-persunal m'għandhiex tipperikola l-

funzjonament tajjeb tal-Istituzzjoni u l-eżerċitar mill-Parlament tas-setgħat ewlenin 

tiegħu, u lanqas m'għandha tvarja l-eċċellenza leġiżlattiva tiegħu jew il-kwalità tal-

kundizzjonijiet tax-xogħol għall-Membri u l-persunal;  

60. Ifakkar li l-amministrazzjoni impenjat ruħha li tippreżenta ppjanar baġitarju fuq żmien 

medju u twil, fejn tinkludi distinzjoni ċara bejn l-investimenti u n-nefqa operattiva 

relatata mal-funzjonament tal-istituzzjoni, inklużi l-obbligi statutorji vinkolanti; jistenna 

għalhekk li l-abbozz preliminari tal-estimi għall-2018 jiġi ppreżentat bl-istess format; 

61. Jappella lis-Segretarju Ġenerali biex, minħabba l-benefiċċji sostanzjali li Google u 

kumpaniji simili qed jiksbu mis-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament għall-benefiċċju ta' 

Google Translate u servizzi ta' traduzzjoni simili, jinnegozja ma' Google u l-kumpaniji 

simili rigward kontribuzzjoni xierqa għall-baġit tal-PE; 

Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja 

62. Jiddispjaċih li l-Kunsill żied ir-rata ta' tnaqqis standard minn 2,5 % għal 3,8 % li hu 

ekwivalenti għal riduzzjoni ta' -EUR 3,4 miljun u jikkontradixxi r-rata estremament 

għolja ta' karigi okkupati fil-Qorti (98 % fi tmiem l-2015); jaġġusta mill-ġdid ir-rata ta' 

tnaqqis standard għal-livell tal-AB sabiex il-Qorti tkun tista' twettaq il-missjoni tagħha 

fil-kuntest ta' żieda kontinwa fil-volum ta' każijiet ġudizzjarji;    

63. Jiddeċiedi barra minn hekk li jreġġa' l-AB lura għal li kien fir-rigward ta' sitt partiti 

baġitarji li naqqas il-Kunsill fuq it-Titoli I u II tal-baġit tal-Qorti li kieku jkollhom impatt 

partikolarment qawwi fuq il-prijoritajiet tal-Qorti fl-oqsma lingwistiċi u tas-sigurtà;  

64. Jesprimi n-nuqqas ta' sodisfazzjon tiegħu rigward id-dikjarazzjoni unilaterali tal-Kunsill u 

l-appendiċi relatat dwar it-tnaqqis tal-persunal b'5 % fil-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-

AB 2017, skont liema għad hemm bżonn li l-Qorti tnaqqas il-pjan ta' stabbiliment tagħha 

b'19-il kariga; jissottolinja l-fatt li dawn id-19-il kariga jikkorrispondu għat-12 u s-

7 karigi konċessi mill-Parlament u mill-Kunsill fil-proċeduri baġitarji tal-2015 u l-2016 

rispettivament biex jindirizzaw ħtiġijiet addizzjonali, u jinsisti għalhekk li ma jkunx 

tajjeb li dawn id-19-il kariga jingħataw lura, peress li l-Qorti diġà kisbet kif dovut ir-

rekwiżit li tnaqqas il-persunal tagħha b'5 % billi eliminat 98 kariga matul il-

perjodu 2013-2017;  

Taqsima V - Il-Qorti tal-Awdituri 

65. Ireġġa' r-rata ta' tnaqqis standard lura għal-livell inizjali tagħha ta' 2,6 %, b'mod li l-Qorti 

tal-Awdituri tkun tista' tissodisfa ħtiġijietha fir-rigward tal-pjan ta' stabbiliment;  



 

PR\1105462MT.docx 15/17 PE589.175v02-00 

 MT 

66. Ireġġa' lura għal li kienu ħames partiti baġitarji addizzjonali li naqqas il-Kunsill sabiex il-

Qorti tal-Awdituri tkun tista' timplimenta l-programm ta' ħidma tagħha u tippreżenta r-

Rapporti tal-Awditjar ippjanati; 

67. Ireġġa' l-AB parzjalment lura għal li kien fir-rigward ta' tliet partiti baġitarji bi qbil mal-

proposti għall-iffrankar ta' riżorsi identifikati mill-Qorti tal-Awdituri nnifisha;  

Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

68. Ireġġa' r-rata ta' tnaqqis standard lura għal-livell inizjali tagħha ta' 4,5 %, b'mod li l-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ikun jista' jissodisfa ħtiġijietu u jaffronta t-

tnaqqis kontinwu tal-persunal fil-kuntest tal-ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament u 

l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni ta' Frar 2014;  

69. Jintegra mill-ġdid it-12-il kariga u l-approprjazzjonijiet relatati li l-Kummissjoni naqqset 

fl-AB bi qbil mal-ftehim ta' kooperazzjoni msemmi hawn fuq, biex b'hekk jiġi rifless l-

għadd ta' karigi li effettivament ġew ittrasferiti mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew lill-Parlament;  

70. Jiddeċiedi wkoll li jaġġusta l-partita rigward is-servizzi supplimentari għas-servizzi ta' 

traduzzjoni sal-livell li stmat l-istituzzjoni nnifisha ħalli b'hekk jikkumpensa parzjalment 

it-trasferiment ta' 36 kariga mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew lill-Parlament bi 

qbil mal-ftehim ta' kooperazzjoni msemmi hawn fuq; 

Taqsima VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni 

71. Jintegra mill-ġdid it-tmien karigi u l-approprjazzjonijiet relatati li l-Kummissjoni naqqset 

fl-AB bi qbil mal-ftehim ta' kooperazzjoni msemmi hawn fuq, biex b'hekk jiġi rifless l-

għadd ta' karigi li effettivament ġew ittrasferiti mill-Kumitat tar-Reġjuni lill-Parlament;  

72. Ireġġa' barra minn hekk l-approprjazzjonijiet li l-Kummissjoni naqqset fl-AB tagħha fir-

rigward tal-ispejjeż tal-uffiċċju u l-allowances informatiċi tal-Membri tal-Kumitat lura 

għal-livell li stima l-Kumitat sabiex jiġi żgurat finanzjament suffiċjenti għall-ispejjeż tal-

uffiċċju u l-allowances informatiċi tal-Membri tal-Kumitat tar-Reġjuni; 

73. Jiddispjaċih dwar it-tnaqqis li sar għall-partita baġitarja "Sistemazzjoni fil-bini" mill-

Kummissjoni fl-AB tagħha u jiddeċiedi li jreġġa' l-partita lura għal-livell li stima l-

Kumitat innifsu biex iwieġeb għaż-żieda fil-ħtiġijiet fil-qasam tas-sigurtà, imantni l-bini 

f'kundizzjoni tajba u f'konformità mal-obbligi legali, u jtejjeb l-effiċjenza enerġetika;  

74. Ireġġa' finalment l-approprjazzjonijiet relatati mal-attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-

gruppi politiċi, li tnaqqsu bir-reviżjoni tal-Kummissjoni fl-AB, lura għal li kienu sabiex 

jiġi żgurat finanzjament suffiċjenti għall-attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-gruppi politiċi 

tal-Kumitat;  

Taqsima VIII - L-Ombudsman Ewropew 

75. Jinnota b'dispjaċir li l-Kunsill baxxa l-AB tal-Ombudsman b'-EUR 195 000; jissottolinja 

li tali riduzzjoni kieku timponi piż sproporzjonat fuq il-baġit limitat ħafna tal-

Ombudsman, u jista' jkollha impatt qawwi fuq il-kapaċità tal-istituzzjoni li taqdi liċ-
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ċittadini Ewropej b'mod effikaċi; ireġġa' għaldaqstant il-linji baġitarji kollha li naqqas il-

Kunsill lura għal li kienu biex l-Ombudsman tkun tista' taqdi l-mandat u tonora l-impenji 

tagħha;   

Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 

76. Jinnota b'dispjaċir li l-Kunsill baxxa l-AB tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data b'-EUR 395 000; jindika li dan jikkuntrasta drastikament mal-kompitu addizzjonali 

li l-Parlament u l-Kunsill taw lill-istituzzjoni u li kieku jipperikola l-kapaċità tal-

istituzzjoni li taqdi lill-istituzzjonijiet Ewropej b'mod effikaċi; ireġġa' għaldaqstant il-linji 

baġitarji kollha li naqqas il-Kunsill lura għal li kienu biex il-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data jkun jista' jonora l-obbligi u l-impenji tiegħu;   

Taqsima X - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

77. Ireġġa' l-linji kollha li naqqas il-Kunsill lura għal li kienu; 

78. Jiddeċiedi barra minn hekk li joħloq partita baġitarja għal Kapaċità ta' Komunikazzjoni 

Strateġika bi qbil mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2015 u li jagħti lis-

SEAE l-persunal u l-għodda adegwati biex jaffronta l-isfida ta' diżinformazzjoni minn 

stati terzi u atturi mhux statali;     

79. Jilqa' l-impenji li r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 

ta' Sigurtà ħadet bil-miktub biex tindirizza l-iżbilanċi eżistenti fil-kompożizzjoni tal-

persunal tas-SEAE f'termini tas-sehem tad-diplomatiċi mill-Istati Membri u l-persunal 

uffiċjali tal-UE f'ċerti karigi u li tippreżenta rieżami tal-politika tas-SEAE dwar ir-riżorsi 

umani matul l-2017; jappella lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin 

u l-Politika ta' Sigurtà biex tinforma lill-Parlament dwar il-passi li tkun ħadet sa mhux 

aktar tard mir-rebbiegħa 2017, qabel tibda l-proċedura baġitarja ii jmiss;  

 

 

 

 

o 

o   o 

80. Jinsab konvint li l-baġit tal-Unjoni jista' jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati b'mod 

effikaċi mhux biss il-konsegwenzi iżda anke l-kawżi ewlenin tal-kriżijiet li qed tiffaċċja 

l-Unjoni bħalissa; hu tal-fehma, madankollu, li jkun tajjeb li l-avvenimenti imprevisti li 

d-dimensjoni tagħhom tolqot lill-Unjoni kollha kemm hi jiġu ttrattati billi jiġu 

akkomunati l-isforzi u billi jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mezzi addizzjonali fil-livell tal-

Unjoni minflok jiġu kkontestati l-impenji mgħoddija jew nerġgħu lura għall-illużjoni ta' 

soluzzjonijiet li jkunu purament nazzjonali; jisħaq, għalhekk, li d-dispożizzjonijiet ta' 

flessibilità qegħdin hemm biex jippermettu tali rispons konġunt u rapidu, u jkun tajjeb li 

jintużaw kompletament biex jikkumpensaw għar-restrizzjonijiet stretti tal-limiti massimi 

tal-QFP; 
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81. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-

emendi għall-abbozz tal-baġit ġenerali, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet 

u l-entitajiet l-oħra ikkonċernati, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

 


