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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 2020 
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(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 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 
dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) 
Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni 
Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20122,

– 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,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-linji gwida ġenerali 
għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Marzu 2019 dwar l-estimi tad-dħul u 
tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 20206,

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2020, adottat mill-Kummissjoni fil-5 ta' Lulju 2019 (COM(2019)0400) (l-
"AB"),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2020, adottata mill-Kunsill fit-3 ta' Settembru 2019 u li ntbagħtet 
lill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Settembru 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

1 ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.
2 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
3 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
4 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
5 Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2019)0210.
6 Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2019)0326.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 94 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0000/2019),

Taqsima III

Ħarsa ġenerali

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;

2. Itenni l-opinjoni tal-Parlament li l-baġit tal-Unjoni għall-2020 għandu jwitti t-triq għall-
Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027 u jipprovdi punt tat-tluq solidu għat-
tnedija tal-ġenerazzjoni l-ġdida ta' programmi u politiki tal-UE; 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 dan il-perjodu, inkluż biex 
tintlaħaq il-mira tal-UE dwar il-klima u biex jiġu implimentati l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tan-NU; jissottolinja li l-baġit 2020 għandu jħejji lill-Unjoni għal 
mira klimatika aktar ambizzjuża fil-QFP 2021-2027;

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 ireġġa' lura ż-żidiet 
speċifiċi kollha mitluba u miksuba mill-Parlament fis-snin baġitarji preċedenti; 
jiddeċiedi għalhekk, bħala regola ġenerali, li jerġa' jġib l-approprjazzjonijiet 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;

4. Jemmen bis-sħiħ li huwa imperattiv li jiżdied l-isforz quddiem l-isfida tal-klima b'mod 
li jagħti spinta lill-impjiegi u jsaħħaħ il-kompetittività; jilqa' t-talbiet qawwija li saru 
mill-mexxejja tal-UE fis-summit reċenti tan-NU dwar it-tibdil fil-klima u l-impenji li 
saru dan l-aħħar minn diversi Stati Membri biex iżidu l-infiq f'oqsma bħall-effiċjenza 
enerġetika u l-infrastruttura tat-trasport u l-enerġija; 

5. Jipproponi, għaldaqstant, baġit tal-Unjoni għall-2020 li jagħti kontribut importanti biex 
jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali u t-tibdil fil-klima u li jikkumpensa kemm jista' jkun 
ix-xogħol b'lura eżistenti biex tintlaħaq il-mira ta' 20 % tan-nefqa tal-Unjoni relatata 
mal-klima għall-perjodu 2014-2020; jipproponi tisħiħ sinifikanti ta' aktar minn 
EUR 2 biljun 'il fuq mil-livelli tal-AB għal linji baġitarji f'Intestaturi differenti, u b'mod 
predominanti fis-Subintestatura 1a, li jagħtu kontribut kbir għall-mira ta' nefqa relatata 
mal-klima; jimmira b'attenzjoni dawk ir-rinforzi lejn linji li għandhom rata ta' 
implimentazzjoni eċċellenti u l-kapaċità operattiva li jassorbu l-approprjazzjonijiet 
addizzjonali fl-2020;
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6. Jenfasizza li ż-żgħażagħ jibqgħu prijorità ewlenija għall-baġit tal-Unjoni. Jenfasizza li 
minkejja x-xejriet pożittivi lejn tnaqqis fir-rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni, in-
nuqqas ta' opportunitajiet għaż-żgħażagħ fil-futur jirrappreżenta emerġenza soċjali reali 
f'ċerti partijiet tal-Unjoni, b'differenzi sinifikanti fost l-Istati Membri u r-reġjuni; 
jiddeċiedi għalhekk li jsaħħaħ l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) lil hinn 
mil-livell propost mill-Kummissjoni, anke sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel lejn 
il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) fil-QFP li jmiss; isaħħaħ ukoll ir-riżorsi 
finanzjarji biex tiġi ssodisfata d-domanda futura għal Erasmus+, il-programm primarju 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, iż-żgħażagħ 
u l-isport fl-Ewropa; ifakkar fl-impenn tiegħu li jittriplika l-finanzjament għal Erasmus+ 
fil-QFP 2021-2027;

7. Jipproponi tisħiħ immirat ulterjuri għal linji baġitarji oħra relatati mal-prijoritajiet tal-
Parlament, f'oqsma bħall-SMEs, id-diġitalizzazzjoni, ir-riċerka dwar il-kanċer, il-
kooperazzjoni dwar is-sigurtà u l-ġustizzja, il-migrazzjoni u l-politika esterna;

8. 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;

9. Jikkonkludi li, bil-għan li jiġu ffinanzjati b'mod adegwat il-prijoritajiet urġenti espressi 
hawn fuq, u meta jitqiesu l-marġnijiet stretti ħafna jew ineżistenti taħt ċerti Intestaturi 
fl-2020, jeħtieġ li l-Istrument ta' Flessibbiltà u l-Marġni Globali għall-Impenji jiġu 
mobilizzati bis-sħiħ, li l-Marġni ta' Kontinġenza jiġi parzjalment mobilizzat, u li l-
possibbiltà tal-użu mill-ġdid tad-diżimpenji għar-riċerka stabbiliti fl-Artikolu 15(3) tar-
Regolament Finanzjarju tintuża bis-sħiħ; ifakkar ukoll li l-flessibbiltajiet stabbiliti fir-
Regolament dwar il-QFP se jiskadu fl-aħħar ta' dan il-perjodu;

10. Jistabbilixxi l-livell ġenerali ta' approprjazzjonijiet għall-baġit 2020 (it-Taqsimiet 
kollha) għal EUR 170 971 519 973 f'approprjazzjonijiet ta' impenn, li jirrappreżentaw 
żieda ta' EUR 2 699 813 994 meta mqabbla mal-AB; jiddeċiedi, barra minn hekk, li 
jagħmel disponibbli ammont ta' EUR 280 700 000 f'approprjazzjonijiet ta' impenn 
apparti d-diżimpenji skont l-Artikolu 15(3) tar-Regolament Finanzjarju;

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

11. Jirrimarka li Orizzont 2020 jipprovdi valur miżjud Ewropew b'saħħtu ħafna u jagħti 
kontribut vitali għall-iżvilupp tat-teknoloġija ekoloġika u l-innovazzjoni li tirrispetta l-
klima u l-ambjent, sabiex jinbnew il-pedamenti għal ġejjieni dekarbonizzat; jenfasizza, 
barra minn hekk, l-importanza tal-programm għal oqsma sinifikanti oħra tar-riċerka 
Ewropea bħad-diġitalizzazzjoni u r-riċerka dwar il-kanċer; iżid b'mod sinifikanti, 
għalhekk, l-allokazzjoni ta' Orizzont 2020 fuq il-livell tal-AB b'EUR 737,8 miljun 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn; barra minn hekk, skont l-Artikolu 15(3) tar-Regolament 
Finanzjarju, jagħmel disponibbli l-ammont sħiħ ta' EUR 280,7 miljun 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn diżimpenjati fl-2018 bħala riżultat ta' nuqqas ta' 
implimentazzjoni ta' proġetti ta' riċerka, għal-linji baġitarji ta' Orizzont 2020 li huma l-
aktar rilevanti għal proġetti ta' riċerka relatata mal-klima;
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12. Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) fit-trawwim tal-
iżvilupp ta' netwerk trans-Ewropew bi prestazzjoni għolja li jkun sostenibbli u 
interkonness fl-oqsma tal-infrastrutturi tat-trasport, tal-enerġija, u tal-ICT u li 
jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-tranżizzjoni lejn soċjetà newtrali għall-klima; 
jipproponi għalhekk li jiżdied il-finanzjament għall-oqsma tat-trasport u l-enerġija tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa b'ammont totali ta' EUR 545 miljun f'approprjazzjonijiet 
ta' impenn 'il fuq mil-livelli tal-AB;

13. Iqis li jeħtieġ ukoll li jissaħħu aktar il-prijoritajiet importanti fis-Subintestatura; jiġbed l-
attenzjoni f'dan ir-rigward lejn l-SMEs, li huma parti essenzjali mill-ekonomija tal-
Unjoni u jiżvolġu rwol kruċjali fil-ħolqien tal-impjiegi fl-Istati Membri kollha; 
jenfasizza li Erasmus+ jibqa' programm ta' valur kbir u popolari ħafna, b'volum ta' 
applikazzjonijiet li jaqbeż sew il-finanzjament disponibbli, u li jgħin biex jitrawwem 
sens qawwi ta' identità Ewropea kondiviża;

14. Iżid għaldaqstant il-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn għas-Subintestatura 1a 
b'EUR 1 503 766 221 'il fuq mill-AB (li jeskludi l-proġetti pilota u l-azzjonijiet 
preparatorji), li għandhom jiġu ffinanzjati bl-użu tal-marġni disponibbli u l-
mobilizzazzjoni tal-istrumenti speċjali; barra minn hekk, fis-Subintestatura jagħmel 
disponibbli ammont ta' EUR 280 700 000 f'approprjazzjonijiet ta' impenn apparti d-
diżimpenji skont l-Artikolu 15(3) tar-Regolament Finanzjarju;

Subintestatura 1b – Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

15. Jissottolinja l-importanza li tissaħħaħ l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ u huwa determinat li 
jiżgura l-finanzjament xieraq għall-programm tal-YEI fl-aħħar sena tal-QFP attwali; 
jissottolinja l-ħtieġa li tiġi aċċellerata l-implimentazzjoni ta' dan il-programm u li 
tittejjeb aktar l-effiċjenza tiegħu, bil-għan li jiġi żgurat li jġib aktar valur miżjud 
Ewropew għall-politiki nazzjonali dwar l-impjiegi; jipproponi għalhekk żieda ta' 
EUR 363,3 miljun 'il fuq mil-livelli tal-AB f'approprjazzjonijiet ta' impenn għall-YEI;

16. Iżid il-finanzjament għall-assistenza teknika, biex tiġi indirizzata l-kumplessità tal-
proċeduri ta' ġestjoni tal-proġetti, sa mit-tħejjija tal-applikazzjonijiet għall-ġestjoni 
finanzjarja u l-monitoraġġ tal-impatt, li huwa ostaklu kbir għal assorbiment aħjar ta' 
"Fondi Strutturali";

17. Iżid il-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn għas-Subintestatura 1b bi 
EUR 373 278 264 'il fuq mill-AB (li jeskludi l-proġetti pilota u l-azzjonijiet 
preparatorji), li għandhom jiġu ffinanzjati permezz tal-mobilizzazzjoni tal-istrumenti 
speċjali;

Intestatura 2 – Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali

18. F'konformità mal-prijorità ġenerali biex jiġi indirizzat t-tibdil fil-klima, jiffoka żidiet 
sostanzjali b'valur ta' EUR 233 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn fuq linji baġitarji 
relatati mal-programm LIFE+ fit-titoli 7 u 34; jistenna li l-Kummissjoni tirrikjedi 
kapaċità ta' assorbiment meħtieġa għal użu effettiv ta' dawn il-mezzi addizzjonali; 

19. Jipproponi żidiet neċessarji għal-linji baġitarji magħżula, b'mod partikolari għall-
finanzjament ta' miżuri li jindirizzaw l-impatt tad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'diversi Stati 
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Membri;

20. Ifakkar li l-livell ta' approprjazzjonijiet tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija 
(FAEG) għad irid jiġi aġġustat billi jitqies id-dħul assenjat li mistenni jkun disponibbli 
fl-2020 kif ikkomunikat fl-Ittra Emendatorja tal-Kummissjoni;

21. Fil-qosor, iżid l-approprjazzjonijiet ta' impenn b'EUR 267,3 miljun fl-Intestatura 2 
(filwaqt li jeskludi l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji), li għandhom jiġu 
ffinanzjati bl-użu tal-marġni disponibbli taħt il-limitu massimu;

Intestatura 3 - Sigurtà u Ċittadinanza

22. Isaħħaħ, fl-isfond ta' limitu massimu baxx, b'mod mhux realistiku, mill-bidu tal-QFP 
attwali, il-finanzjament għall-prijoritajiet tal-Parlament fl-oqsma tas-sigurtà interna, il-
migrazzjoni u d-drittijiet fundamentali; joġġezzjona bil-qawwa għat-tnaqqis tal-Kunsill 
fil-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) u l-Fond għas-Sigurtà 
Interna u jirrifjuta l-proposta tal-Kunsill li jittrasferixxi EUR 400 miljun 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn għal riżerva sa ma jsir progress dwar ir-riforma tar-
Regolament Dublin III; jissottolinja li huwa ta' importanza kbira li jsir investiment 
f'livelli adegwati ta' finanzjament u persunal għall-aġenziji kollha li joperaw fl-oqsma 
tal-migrazzjoni, is-sigurtà u l-kontroll fil-fruntieri, b'mod partikolari l-Europol, il-
Eurojust, l-UPPE u l-Frontex;

23. Jipproponi żieda ta' 10 % f'approprjazzjonijiet ta' impenn għas-sottoprogrammi MEDIA 
u Kultura tal-programm Ewropa Kreattiva, sabiex jiġu rimedjati s-sottofinanzjament 
kroniku tagħhom u r-rati ta' suċċess baxxi tal-applikazzjoni; iżid ukoll l-
approprjazzjonijiet għall-azzjonijiet ta' multimedia, li huma kruċjali biex tiġi indirizzata 
d-diżinformazzjoni u jiġi promoss il-ġurnaliżmu indipendenti;

24. Isaħħaħ għalhekk l-Intestatura 3 b'EUR 121 799 746 f'approprjazzjonijiet ta' impenn 
'il fuq mil-livelli tal-AB (li jeskludi l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji), li 
għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta' mobilizzazzjoni ulterjuri ta' strumenti speċjali;

Intestatura 4 - Ewropa Globali

25. Jissottolinja l-ħtieġa li l-baġit tal-UE jikkontribwixxi aktar għall-miżuri ta' mitigazzjoni 
u ta' adattament għat-tibdil fil-klima fil-pajjiżi koperti mill-Istrument tal-Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u l-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili;

26. Jipproponi żieda fil-finanzjament għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent taħt l-Istrument 
għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni, speċjalment fl-oqsma tal-funzjonament tal-
istituzzjonijiet demokratiċi, l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u l-amministrazzjoni 
pubblika;

27. Ifakkar li, minħabba t-theddid persistenti għas-sigurtà u d-deterjorament tal-ambjent ta' 
sigurtà fil-fruntieri tal-Lvant tal-UE kif ukoll ir-riformi diffiċli li s-sħab tal-Ewropa tal-
Lvant jiffaċċjaw, huwa importanti li jiġi pprovdut finanzjament suffiċjenti li jappoġġja 
l-istabbiltà, id-demokrazija u l-bini ta' fiduċja u li jiżdiedu l-isforzi sabiex jiġu 
appoġġjati t-tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku fir-reġjun; ifakkar ukoll li l-pajjiżi 
tal-viċinat tan-Nofsinhar qed jiffaċċjaw pressjoni enormi, inkluż minħabba l-kunflitti 
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fis-Sirja u fil-Libja, iż-żieda fl-estremiżmu u l-movimenti relatati tar-rifuġjati u l-
migranti; 

28. Iqis li hemm bżonn jiżdiedu l-approprjazzjonijiet għal-linja baġitarja għall-Komunità 
Ċiprijotta Torka bl-iskop li jingħata kontribut b'mod deċiżiv għall-kontinwazzjoni u l-
intensifikazzjoni tal-missjoni tal-Kumitat għall-Persuni Nieqsa f'Ċipru, il-benessri tal-
Maroniti li jkunu jixtiequ risistemazzjoni u dik tal-persuni enklavati kif miftiehem fit-
tielet Ftehim ta' Vjenna, u appoġġ għall-Kumitat Tekniku bikomunali għall-Patrimonju 
Kulturali, biex b'hekk jiġu promossi l-fiduċja u r-rikonċiljazzjoni bejn iż-żewġ 
komunitajiet;

29. Jemmen li minħabba d-defiċits serji u persistenti fl-oqsma tad-demokrazija, l-istat tad-
dritt u d-drittijiet fundamentali fit-Turkija, ikun iġġustifikat li jitnaqqsu ulterjorment l-
allokazzjonijiet għat-Turkija fl-ambitu tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-
Adeżjoni; jiddeċiedi, għalhekk, li ma jreġġax lura t-tnaqqis tal-Kunsill għall-
finanzjament għat-Turkija, li jnaqqas dak il-finanzjament b'EUR 5 miljun addizzjonali, 
u li jqiegħed EUR 100 miljun f'fondi fir-riżerva;

30. Isaħħaħ l-Intestatura 4 b'total ta' EUR 257 217 394 'il fuq mill-AB (li jeskludi l-proġetti 
pilota u l-azzjonijiet preparatorji), li għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta' 
mobilizzazzjoni ulterjuri ta' strumenti speċjali;

Intestatura 5 - Amministrazzjoni; Intestaturi oħra - nefqa amministrattiva u ta' sostenn 
għar-riċerka

31. Ireġġa' lura l-livelli tal-AB għal-linji tan-nefqa amministrattiva, inkluża n-nefqa ta' 
appoġġ amministrattiv u għar-riċerka fl-Intestaturi 1 sa 4; jipproponi żieda ta' 
EUR 5,5 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn 'il fuq mill-AB relatat mal-Konferenza 
dwar id-Demokrazija/il-Futur tal-Ewropa.

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji (PP-AP)

32. Ifakkar fl-importanza ta' proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji (PP-AP) bħala għodod 
għall-formulazzjoni ta' prijoritajiet politiċi u l-introduzzjoni ta' inizjattivi ġodda li 
għandhom il-potenzjal li jinbidlu f'attivitajiet u programmi permanenti tal-Unjoni; wara 
li wettaq analiżi bir-reqqa tal-proposti kollha mressqa u wara li kkunsidra bis-sħiħ il-
valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rekwiżiti ġuridiċi u l-implimentabbiltà tagħhom, 
jadotta pakkett ibbilanċjat ta' PP-AP li jirrifletti l-prijoritajiet politiċi tal-Parlament; 
jistieden lill-Kummissjoni timplimenta malajr il-PP-AP u tipprovdi feedback dwar il-
prestazzjoni u r-riżultati tagħhom fuq il-post; 

Pagamenti

33. Jiġbed l-attenzjoni għall-marġni mingħajr preċedent ta' EUR 20 067,6 miljun li kien 
baqa' taħt il-limitu massimu ta' pagament fl-AB, bħala riżultat tal-bidu tard ħafna tal-
programmi 2014-2020 u l-akkumulazzjoni korrispondenti ta' pagamenti mhux użati, 
b'mod partikolari fis-Subintestatura 1b; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi evitata akkumulazzjoni 
sostanzjali ta' talbiet għall-pagamenti fil-bidu tal-QFP li jmiss li tista' twassal għal kriżi 
oħra tal-pagamenti fil-baġit tal-Unjoni, kif kien il-każ fil-perjodu attwali, u li tista' 
timpedixxi l-bidu ordnat tal-ġenerazzjoni li jmiss tal-programmi għall-2021-2027;



PR\1188391MT.docx 9/11 PE641.127v01-00

MT

34. Iżid, għaldaqstant, il-pagamenti għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej b'total 
ta' EUR 3 biljun abbażi tal-antiċipazzjoni li l-Istati Membri se jkomplu jaċċelleraw l-
implimentazzjoni tal-programmi operattivi tagħhom fl-aħħar sena tal-QFP attwali, u 
jaderixxu aħjar mat-tbassir tagħhom stess; iżid il-proviżjonament tal-fond ta' garanzija 
tal-FEIS b'EUR 948 miljun sabiex jiġu riportati għall-2020, b'mod newtrali għall-baġit, 
dawk il-pagamenti annwali li s'issa kienu ppjanati għas-snin 2021 sal-2023, jiġifieri 
meta l-pressjoni fuq il-pagamenti tkun mistennija li tkun ogħla; fl-aħħar nett, isaħħaħ l-
approprjazzjonijiet ta' pagament fuq dawk il-linji fejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn 
jiżdiedu;

Taqsimiet oħrajn 

Taqsima I – Il-Parlament Ewropew

35. Ireġġa' lura l-approprjazzjonijiet stabbiliti fl-estimi abbażi ta' analiżi bir-reqqa u 
responsabbli tal-ħtiġijiet tal-Parlament għall-2020 u adottati mill-plenarja fit-
28 ta' Marzu 2019 b'maġġoranza kbira; huwa konxju li l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jippermetti lill-Kummissjoni taġġusta l-abbozz tal-
estimi tal-Istituzzjonijiet l-oħra; madankollu jesprimi s-sorpriża u t-tħassib serju tiegħu 
dwar it-tnaqqis tal-Kummissjoni fil-baġit tal-Parlament, li jikser it-tradizzjoni ta' 
kooperazzjoni tajba bejn iż-żewġ istituzzjonijiet.

36. Iżid żewġ linji 'l fuq mill-AB, minħabba elementi ġodda li għandhom impatt fuq l-
allowances tranżitorji għall-baġit 2020, li ma kienx possibbli li jiġu evitati: ir-rata ogħla 
ta' Membri li ma reġgħux ġew eletti fl-elezzjonijiet Ewropej (63 %, meta bħala l-bażi 
għall-kalkolu kienet intużat il-medja ta' 50 %) u l-posponiment tal-Brexit għall-
31 ta' Ottubru 2019; iżid ukoll il-linja dwar il-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, peress li 
xogħolhom huwa kruċjali fil-promozzjoni tad-demokrazija u l-ġlieda kontra l-aħbarijiet 
foloz u d-diżinformazzjoni; 

37. F'konformità mal-estimi li adotta l-Parlament:

- jitlob lill-Bureau sabiex jaħdem fuq soluzzjoni teknika li tippermetti lill-Membri 
tal-PE jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jivvutaw filwaqt li jibbenefikaw mil-liv tal-
maternità, tal-paternità jew tal-mard għal perjodu twil ta' żmien tagħhom;

- ifakkar fit-talba tiegħu lill-Bureau biex jieħu azzjoni għall-allinjament sħiħ tar-rati 
ta' allowances imġarrba fir-rigward ta' vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' 
ħidma tal-Parlament bejn l-uffiċjali, aġenti oħra u l-assistenti parlamentari 
akkreditati sa mill-bidu tal-2020;

- itenni t-talba tiegħu lill-Konferenza tal-President u lill-Bureau biex jirrevedu d-
dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li jirregolaw il-ħidma tad-delegazzjonijiet u 
l-missjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea ; jissottolinja l-fatt li tali reviżjoni 
għandha tqis il-possibbiltà li l-assistenti parlamentari akkreditati, soġġetti għal 
ċerti kundizzjonijiet, jakkumpanjaw lill-Membri f'delegazzjonijiet u f'missjonijiet 
uffiċjali tal-Parlament;

- jitlob lis-Segretarju Ġenerali jippreżenta malajr ir-regoli ta' implimentazzjoni biex 
jiġu żgurati d-drittijiet statutorji tal-assistenti parlamentari akkreditati sabiex tiġi 



PE641.127v01-00 10/11 PR\1188391MT.docx

MT

evitata interpretazzjoni diskrezzjonali u l-inugwaljanzi attwali li jimpedixxu l-
eżerċizzju sħiħ ta' xogħolhom kif iddikjarat fl-ambitu tal-Istatuti tal-Membri u tal-
Assistenti;

- jitlob li jiġu implimentati bis-sħiħ il-miżuri li l-Parlament irrakkomanda fir-
riżoluzzjoni tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar il-ġlieda kontra l-fastidju sesswali u l-
abbuż fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-implimentazzjoni ta' taħriġ kontra l-fastidju 
għall-persunal u l-Membri kollha, l-awditjar estern għaż-żewġ kumitati eżistenti 
kontra l-fastidju kif ukoll ir-ristrutturar taż-żewġ kumitati eżistenti f'kumitat 
wieħed indipendenti, fejn bħala membri permanenti jkun hemm tobba u avukati; 
jitlob aktar appoġġ biex ikopri l-kost ta' persunal addizzjonali li jkun kompetenti 
għall-ġestjoni tal-każijiet ta' fastidju fi ħdan il-Parlament, li jlaqqa' flimkien 
f'servizz apposta persunal bi sfond espert mediku, psikoloġiku, legali u ta' ġestjoni 
tar-riżorsi umani u li jkopri l-ispejjeż ġudizzjarji u mediċi tal-vittmi ta' fastidju 
skont l-Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal;

Taqsimiet oħra (Taqsimiet IV-X)

38. Jinnota li l-AB 2020 essenzjalment jirrifletti l-estimi tal-istituzzjonijiet varji li jaqgħu 
taħt it-taqsimiet l-oħra tal-baġit u għalhekk jaqbel, b'xi eċċezzjonijiet, mar-rekwiżiti 
finanzjarji tagħhom; iqis li t-tnaqqis propost mill-Kunsill għalhekk ikollu effett negattiv 
fuq il-ħidma tal-istituzzjonijiet ikkonċernati u konsegwentement fuq il-kontribuzzjoni 
vitali li jagħmlu għall-funzjonament tal-Unjoni Ewropea; f'dak ir-rigward, jipproponi li 
jitreġġgħu lura l-livelli tal-AB 2020 fi kważi l-każijiet kollha, inkluż fir-rigward tat-
tabelli tal-persunal tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tas-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna;

39. Iqis li, f'għadd limitat ta' każijiet u b'kont meħud tal-estimi tal-istituzzjonijiet, huwa 
meħtieġ li jiżdiedu l-linji 'l fuq mill-baġit 2020 u li jiġu ssuġġeriti postijiet tax-xogħol 
addizzjonali; għaldaqstant jipproponi:

a) fir-rigward tal-Qorti tal-Ġustizzja, u minħabba l-ammont ta' xogħol dejjem jiżdied 
tagħha, li jiġu restawrati l-11-il post tax-xogħol proposti mill-Qorti fl-estimi 
tagħha (7 postijiet AD u 4 AST), li l-Kummissjoni ma inkludietx fl-AB 2020, u li 
jiġu pprovduti l-approprjazzjonijiet meħtieġa għar-remunerazzjonijiet u l-
allowances;

b) fir-rigward tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġjuni, 
li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet 'il fuq mill-AB 2020 għal ftit linji, sabiex jinżamm 
livell ta' approprjazzjonijiet simili għal tas-sena l-oħra;

c) fir-rigward tal-Ombudsman Ewropew, li jiżdiedu żewġ postijiet AD 'il fuq mill-
baġit tal-2020, flimkien ma' tnaqqis żgħir għal tliet linji baġitarji, sabiex l-
ammonti jitreġġgħu lura għal żewġ linji oħra;

o

o o

40. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-
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emendi għall-abbozz tal-baġit ġenerali, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet 
l-oħra u lill-entitajiet ikkonċernati kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


