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Emenda 1
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-ftehim dwar il-QFP 2014-2020 
kien ir-riżultat ta’ negozjati twal u diffiċli 
li damu għaddejjin għal sentejn u nofs; billi 
l-ftehim politiku finali seta’ jintlaħaq biss 
fl-ogħla livell politiku bejn il-Parlament, il-
Presidenza tal-Kunsill u l-Kummissjoni;

A. billi l-ftehim dwar il-QFP 2014-2020 
kien riżultat konservattiv u retrospettiv ta’
negozjati twal u diffiċli li damu għaddejjin 
għal sentejn u nofs; billi l-ftehim politiku 
finali seta’ jintlaħaq biss fl-ogħla livell 
politiku bejn it-3 Presidenti (il-Parlament, 
il-Presidenza tal-Kunsill u l-Kummissjoni) 
skont l-Artikolu 324 tat-TFUE, biex 
b’hekk tiġi evitata kwalunkwe 
konsultazzjoni mal-gruppi politiċi;

Or. en

Emenda 2
Elena Băsescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-ftehim dwar il-QFP 2014-2020 
kien ir-riżultat ta’ negozjati twal u diffiċli li 
damu għaddejjin għal sentejn u nofs; billi l-
ftehim politiku finali seta’ jintlaħaq biss fl-
ogħla livell politiku bejn il-Parlament, il-
Presidenza tal-Kunsill u l-Kummissjoni;

A. billi l-ftehim dwar il-QFP 2014-2020 
kien ir-riżultat ta’ negozjati twal, 
komprensivi u diffiċli li damu għaddejjin 
għal sentejn u nofs; billi l-ftehim politiku 
finali seta’ jintlaħaq biss fl-ogħla livell 
politiku bejn il-Parlament, il-Presidenza 
tal-Kunsill u l-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 3
Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-livell globali tal-QFP li jmiss
(EUR 960 biljun f’impenji, EUR 908 biljun 
f’pagamenti bi prezzijiet tal-2011), kif 
deċiż mill-Kunsill Ewropew u 
eventwalment approvat mill-Parlament, 
jirrappreżenta tnaqqis ta’ 3.5 % f’impenji u 
3.7 % f’pagamenti meta mqabbel mal-
qafas finanzjarju 2007-2013, minkejja l-
kompetenzi li qed jikbru tal-UE wara t-
Trattat ta’ Lisbona u t-tkabbir tal-Unjoni 
għal 28 Stat Membru; billi dan il-livell ma 
jilħaqx l-għanijiet u l-impenji politiċi tal-
UE, b’mod partikolari fir-rigward tal-
istrateġija Ewropa 2020;

B. billi l-livell globali tal-QFP li jmiss
(EUR 960 biljun f’impenji, EUR 908 biljun 
f’pagamenti bi prezzijiet tal-2011), kif 
deċiż mill-Kunsill Ewropew u 
eventwalment approvat mill-Parlament, 
jirrappreżenta tnaqqis ta’ 3.5 % f’impenji u 
3.7 % f’pagamenti meta mqabbel mal-
qafas finanzjarju 2007-2013; 

Or. nl

Emenda 4
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-livell globali tal-QFP li jmiss
(EUR 960 biljun f’impenji, EUR 908 biljun 
f’pagamenti bi prezzijiet tal-2011), kif 
deċiż mill-Kunsill Ewropew u 
eventwalment approvat mill-Parlament, 
jirrappreżenta tnaqqis ta’ 3.5 % f’impenji u 
3.7 % f’pagamenti meta mqabbel mal-
qafas finanzjarju 2007-2013, minkejja l-
kompetenzi li qed jikbru tal-UE wara t-
Trattat ta’ Lisbona u t-tkabbir tal-Unjoni 
għal 28 Stat Membru; billi dan il-livell ma 
jilħaqx l-għanijiet u l-impenji politiċi tal-
UE, b’mod partikolari fir-rigward tal-
istrateġija Ewropa 2020;

B. billi l-livell globali tal-QFP li jmiss
(EUR 960 biljun f’impenji, EUR 908 biljun 
f’pagamenti bi prezzijiet tal-2011), kif 
deċiż mill-Kunsill Ewropew u 
eventwalment approvat mill-Parlament, 
jirrappreżenta tnaqqis ta’ 3.5 % f’impenji u 
3.7 % f’pagamenti meta mqabbel mal-
qafas finanzjarju 2007-2013 li 
jikkorrispondi għal tnaqqis ta’ 8,8 % 
f’impenji u 10 % f’pagamenti meta 
mqabbel mal-proposta inizjali tal-
Kummissjoni Ewropea li kienet ibbażata 
fuq l-iffriżar tal-baġit tal-UE fil-livell tal-
2013, minkejja l-kompetenzi li qed jikbru 
tal-UE wara t-Trattat ta’ Lisbona u t-
tkabbir tal-Unjoni għal 28 Stat Membru; 
billi dan il-livell ma jilħaqx l-għanijiet u l-
impenji politiċi tal-UE, b’mod partikolari 
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fir-rigward tal-istrateġija Ewropa 2020;

Or. en

Emenda 5
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi l-baġit annwali tal-UE għandu
jkompli jirrappreżenta madwar 1 % tal-
ING tal-UE fis-snin li ġejjin, sew taħt il-
limitu massimu tar-riżorsi proprji ta’
1.29 % tal-ING tal-UE għall-impenji u 
1.23 % tal-ING tal-UE għall-pagamenti, kif 
deċiż fl-1992;

C. billi l-baġit annwali tal-UE għandu
jitnaqqas għal madwar 1 % tal-ING tal-UE 
fis-snin li ġejjin, li jikkorrispondi għal-
livell tal-baġit tal-UE fl-aħħar tat-
tmeninijiet u sew taħt il-limitu massimu 
tar-riżorsi proprji ta’ 1.29 % tal-ING tal-
UE għall-impenji u 1.23 % tal-ING tal-UE 
għall-pagamenti, kif deċiż fl-1992;

Or. en

Emenda 6
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi l-baġit annwali tal-UE għandu 
jkompli jirrappreżenta madwar 1 % tal-
ING tal-UE fis-snin li ġejjin, sew taħt il-
limitu massimu tar-riżorsi proprji ta’
1.29 % tal-ING tal-UE għall-impenji u 
1.23 % tal-ING tal-UE għall-pagamenti, kif 
deċiż fl-1992;

C. billi l-baġit annwali tal-UE għandu 
jkompli jirrappreżenta madwar 1 % tal-
ING tal-UE fis-snin li ġejjin, sew taħt il-
limitu massimu tar-riżorsi proprji ta’
1.29 % tal-ING tal-UE għall-impenji u 
1.23 % tal-ING tal-UE għall-pagamenti
stabbilit fl-20101 a;

__________________
1 a Adattament ’l isfel tal-limiti massimi 
tar-riżorsi proprji ta’ 1.31 % u 1.24 % tal-
ING tal-UE rispettivament kif deċiż mill-
Kunsill Ewropew fl-2007 (ĠU L 163, 
23.06.2007, p. 17) wara d-deċiżjoni li jiġu 
applikati l-FISIM għall-finijiet tar-riżorsi 
proprji, ĠU C 121, 19.04.2011, p. 41.
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Or. en

Emenda 7
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi, iffaċċjat bin-nuqqas tal-
possibbiltà li jinbidlu ċ-ċifri ġenerali tal-
QFP deċiżi mill-Kunsill Ewropew, il-
Parlament innegozja b’suċċess l-inklużjoni 
ta’ diversi dispożizzjonijiet ġodda ewlenin
li se jgħinu biex jagħmlu l-qafas 
finanzjarju ġdid u l-baġit annwali ġdid tal-
UE aktar operattivi, konsistenti, trasparenti 
u jwieġbu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-
UE u li jippermettu li l-limiti massimi tal-
QFP jintużaw b’mod sħiħ; billi dawn id-
dispożizzjonijiet jikkonċernaw, b’mod 
partikolari, l-arranġamenti l-ġodda rigward 
ir-reviżjoni, il-flessibbiltà, ir-riżorsi proprji 
tal-QFP, u l-unità u t-trasparenza tal-baġit 
tal-UE;

D. billi, ma użax bis-sħiħ is-setgħa 
leġiżlattiva tiegħu, inkluż li ma tax il-
kunsens tiegħu, il-Parlament Ewropew 
għamilha impossibbli għalih li jisfida ċ-
ċifri ġenerali tal-QFP imposti mill-Kunsill 
Ewropew, barra minn hekk il-Parlament 
innegozja parzjalment l-inklużjoni ta’
dispożizzjonijiet ġodda mhux baġitarji li 
se jgħinu biex jagħmlu l-qafas finanzjarju 
ġdid u l-baġit annwali ġdid tal-UE aktar 
operattivi, trasparenti u jwieġbu għall-
ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-UE u li jippermettu 
li l-limiti massimi tal-QFP kważi jintużaw 
b’mod sħiħ; billi dawn id-dispożizzjonijiet 
jikkonċernaw, b’mod partikolari, l-
arranġamenti l-ġodda rigward ir-reviżjoni, 
il-flessibbiltà, ir-riżorsi proprji tal-QFP, u 
l-unità u t-trasparenza tal-baġit tal-UE;

Or. en

Emenda 8
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi, iffaċċjat bin-nuqqas tal-possibbiltà 
li jinbidlu ċ-ċifri ġenerali tal-QFP deċiżi 
mill-Kunsill Ewropew, il-Parlament 
innegozja b’suċċess l-inklużjoni ta’ diversi
dispożizzjonijiet ġodda ewlenin li se jgħinu 
biex jagħmlu l-qafas finanzjarju ġdid u l-
baġit annwali ġdid tal-UE aktar operattivi, 
konsistenti, trasparenti u jwieġbu għall-

D. billi, iffaċċjat bin-nuqqas tal-possibbiltà 
li jinbidlu ċ-ċifri ġenerali tal-QFP deċiżi 
mill-Kunsill Ewropew, il-Parlament 
innegozja b’suċċess l-inklużjoni ta’
dispożizzjonijiet ġodda li se jgħinu biex 
jagħmlu l-qafas finanzjarju ġdid u l-baġit 
annwali ġdid tal-UE aktar operattivi, 
konsistenti, trasparenti u jwieġbu għall-
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ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-UE u li jippermettu 
li l-limiti massimi tal-QFP jintużaw b’mod 
sħiħ; billi dawn id-dispożizzjonijiet 
jikkonċernaw, b’mod partikolari, l-
arranġamenti l-ġodda rigward ir-reviżjoni, 
il-flessibbiltà, ir-riżorsi proprji tal-QFP, u 
l-unità u t-trasparenza tal-baġit tal-UE;

ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-UE u li jippermettu 
li l-limiti massimi tal-QFP jintużaw b’mod 
sħiħ; billi dawn id-dispożizzjonijiet 
jikkonċernaw, b’mod partikolari, l-
arranġamenti l-ġodda rigward ir-reviżjoni
u l-flessibbiltà tal-QFP, u l-unità u t-
trasparenza tal-baġit tal-UE;

Or. en

Emenda 9
Elena Băsescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi, iffaċċjat bin-nuqqas tal-possibbiltà 
li jinbidlu ċ-ċifri ġenerali tal-QFP deċiżi 
mill-Kunsill Ewropew, il-Parlament
innegozja b’suċċess l-inklużjoni ta’ diversi 
dispożizzjonijiet ġodda ewlenin li se jgħinu 
biex jagħmlu l-qafas finanzjarju ġdid u l-
baġit annwali ġdid tal-UE aktar operattivi, 
konsistenti, trasparenti u jwieġbu għall-
ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-UE u li jippermettu 
li l-limiti massimi tal-QFP jintużaw b’mod 
sħiħ; billi dawn id-dispożizzjonijiet 
jikkonċernaw, b’mod partikolari, l-
arranġamenti l-ġodda rigward ir-reviżjoni, 
il-flessibbiltà, ir-riżorsi proprji tal-QFP, u 
l-unità u t-trasparenza tal-baġit tal-UE;

D. billi, iffaċċjat bin-nuqqas tal-possibbiltà 
li jinbidlu ċ-ċifri ġenerali tal-QFP deċiżi 
mill-Kunsill Ewropew, il-Parlament iffoka 
fuq it-titjib tat-twettiq tal-QFP billi 
nnegozja b’suċċess l-inklużjoni ta’ diversi 
dispożizzjonijiet ġodda ewlenin li se jgħinu 
biex jagħmlu l-qafas finanzjarju ġdid u l-
baġit annwali ġdid tal-UE aktar operattivi, 
konsistenti, trasparenti u jwieġbu għall-
ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-UE u li jippermettu 
li l-limiti massimi tal-QFP jintużaw b’mod 
sħiħ; billi dawn id-dispożizzjonijiet 
jikkonċernaw, b’mod partikolari, l-
arranġamenti l-ġodda rigward ir-reviżjoni, 
il-flessibbiltà, ir-riżorsi proprji tal-QFP, u 
l-unità u t-trasparenza tal-baġit tal-UE;

Or. en

Emenda 10
Emer Costello
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi, iffaċċjat bin-nuqqas tal-possibbiltà 
li jinbidlu ċ-ċifri ġenerali tal-QFP deċiżi
mill-Kunsill Ewropew, il-Parlament 

D. billi, iffaċċjat bin-nuqqas politiku tal-
possibbiltà li jinbidlu ċ-ċifri ġenerali tal-
QFP miftiehma mill-Kunsill Ewropew, il-
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innegozja b’suċċess l-inklużjoni ta’ diversi 
dispożizzjonijiet ġodda ewlenin li se jgħinu 
biex jagħmlu l-qafas finanzjarju ġdid u l-
baġit annwali ġdid tal-UE aktar operattivi, 
konsistenti, trasparenti u jwieġbu għall-
ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-UE u li jippermettu 
li l-limiti massimi tal-QFP jintużaw b’mod 
sħiħ; billi dawn id-dispożizzjonijiet 
jikkonċernaw, b’mod partikolari, l-
arranġamenti l-ġodda rigward ir-reviżjoni, 
il-flessibbiltà, ir-riżorsi proprji tal-QFP, u 
l-unità u t-trasparenza tal-baġit tal-UE;

Parlament innegozja b’suċċess l-inklużjoni 
ta’ diversi dispożizzjonijiet ġodda ewlenin 
li se jgħinu biex jagħmlu l-qafas 
finanzjarju ġdid u l-baġit annwali ġdid tal-
UE aktar operattivi, konsistenti, trasparenti 
u jwieġbu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-
UE u li jippermettu li l-limiti massimi tal-
QFP jintużaw b’mod sħiħ; billi dawn id-
dispożizzjonijiet jikkonċernaw, b’mod 
partikolari, l-arranġamenti l-ġodda rigward 
ir-reviżjoni, il-flessibbiltà, ir-riżorsi proprji 
tal-QFP, u l-unità u t-trasparenza tal-baġit 
tal-UE;

Or. en

Emenda 11
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-Parlament ta l-kunsens tiegħu 
għar-Regolament QFP il-ġdid u approva l-
Ftehim Interistituzzjonali ġdid fid-19 ta’
Novembru 2013, wara li l-Kunsill issodisfa
l-kundizzjonijiet stipulati fir-riżoluzzjoni 
tal-Parlament tat-3 ta’ Lulju 2013, inkluża 
l-adozzjoni ta’ EUR 11.2 biljun 
addizzjonali f’pagamenti għall-2013;

E. billi l-Parlament ta l-kunsens tiegħu 
għar-Regolament QFP il-ġdid u approva l-
Ftehim Interistituzzjonali ġdid fid-19 ta’
Novembru 2013, wara li l-Kunsill issodisfa
parzjalment il-kundizzjonijiet stipulati fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tat-3 ta’ Lulju 
2013, inkluża l-adozzjoni ta’ EUR 11.2 
biljun addizzjonali f’pagamenti għall-2013;
billi l-laqgħa kostituttiva tal-Grupp ta’
Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji 
għadha sa issa ma saritx filwaqt li kellha 
“titlaqqa’ fiż-żmien tal-adozzjoni formali 
tar-Regolament QFP b’mandat biex jiġu 
eżaminati l-aspetti kollha tar-riforma fis-
sistema tar-riżorsi proprji”;

Or. en

Emenda 12
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-Parlament ta l-kunsens tiegħu 
għar-Regolament QFP il-ġdid u approva l-
Ftehim Interistituzzjonali ġdid fid-19 ta’
Novembru 2013, wara li l-Kunsill issodisfa 
l-kundizzjonijiet stipulati fir-riżoluzzjoni 
tal-Parlament tat-3 ta’ Lulju 2013, inkluża 
l-adozzjoni ta’ EUR 11.2 biljun 
addizzjonali f’pagamenti għall-2013;

E. billi, f’aderenza mal-prinċipju gwida li 
“xejn ma jiġi miftiehem qabel jiġi 
miftiehem kollox”, il-Parlament ta l-
kunsens tiegħu għar-Regolament QFP il-
ġdid u approva l-Ftehim Interistituzzjonali 
ġdid fid-19 ta’ Novembru 2013, wara li l-
Kunsill issodisfa l-kundizzjonijiet stipulati 
fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-3 ta’
Lulju 2013, inkluża l-adozzjoni ta’ EUR 
11.2 biljun addizzjonali f’pagamenti għall-
2013;

Or. en

Emenda 13
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ea (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ea. billi t-talbiet għall-pagamenti 
pendenti riċevuti wara l-
31 ta’ Ottubru 2013 u trasferiti għall-2014 
jammontaw għal 23 biljun euro għall-
politika strutturali u ta’ koeżjoni biss, li se 
jżidu pressjoni sinifikanti fuq il-limitu 
massimu diġà baxx ħafna tal-
approprjazzjonijiet tal-pagamenti;

Or. en

Emenda 14
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi l-Kunsill naqas milli jagħmel 
kwalunkwe progress f’riforma tant 
meħtieġa tas-sistema attwali għall-

F. billi l-Kunsill naqas milli jagħmel 
kwalunkwe progress f’riforma tant 
meħtieġa tas-sistema attwali għall-
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finanzjament tal-baġit tal-UE, minkejja l-
proposti ambizzjużi mressqa mill-
Kummissjoni mmirati biex jingħeleb l-
istaġnar ikkawżat min-nuqqas ta’ sistema 
ġenwina għar-riżorsi proprji;

finanzjament tal-baġit tal-UE, u 
għaldaqastant kiser l-ispirtu tat-trattat ta’
Lisbona, minkejja l-proposti ambizzjużi 
mressqa mill-Kummissjoni mmirati biex 
jingħeleb l-istaġnar ikkawżat min-nuqqas 
ta’ sistema ġenwina għar-riżorsi proprji;

Or. en

Emenda 15
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi l-Kunsill naqas milli jagħmel 
kwalunkwe progress f’riforma tant 
meħtieġa tas-sistema attwali għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE, minkejja l-
proposti ambizzjużi mressqa mill-
Kummissjoni mmirati biex jingħeleb l-
istaġnar ikkawżat min-nuqqas ta’ sistema 
ġenwina għar-riżorsi proprji;

F. billi l-Kunsill naqas milli jagħmel 
kwalunkwe progress f’riforma tant 
meħtieġa tas-sistema attwali għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE, minkejja l-
proposti ambizzjużi mressqa mill-
Kummissjoni mmirati mhux biss biex 
jingħeleb l-istaġnar ikkawżat min-nuqqas 
ta’ sistema ġenwina għar-riżorsi proprji
imma wkoll biex is-sistema tal-
finanzjament tal-baġit tal-UE tkun iżjed 
sempliċi, ġusta u trasparenti għaċ-
ċittadini tal-UE;

Or. en

Emenda 16
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jiddispjaċih bil-qawwa għall-fatt li 
kemm il-proċedura li twassal għall-ftehim 
dwar il-QFP 2014-2020 kif ukoll id-
dibattitu politiku dwar in-negozjati wrew 
nuqqas ċar ta’ viżjoni kondiviża fir-rigward 
tal-baġit tal-UE u ma laħqux mar-rwol u l-
prerogattivi msaħħa tal-Parlament, kif 

1. Jiddispjaċih bil-qawwa għall-fatt li 
kemm il-proċedura li twassal għall-ftehim 
dwar il-QFP 2014-2020 kif ukoll id-
dibattitu politiku dwar in-negozjati wrew 
nuqqas ċar ta’ viżjoni kondiviża fir-rigward 
tal-baġit tal-UE; jenfasizza li l-Parlament 
kien riluttanti li juża bis-sħiħ is-setgħa 
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stabbilit fit-Trattat ta’ Lisbona; jikkunsidra 
li huwa tal-akbar importanza, għalhekk, li 
dan ir-rapport jislet it-tagħlimiet politiċi u 
istituzzjonali meħtieġa, li jistgħu jservu ta’
bażi għall-preparazzjoni ta’ negozjati 
futuri, b’mod partikolari fir-rigward tar-
reviżjoni postelettorali tal-QFP, li għandha 
tiġi mnedija mill-Kummissjoni qabel it-
tmiem tal-2016;

leġiżlattiva tiegħu inkluż il-possibbiltà li 
ma jagħtix il-kunsens tiegħu kif stabbilit 
fit-Trattat ta’ Lisbona u adotta 
b’maġġoranza assoluta kemm ir-
regolament QFP u l-IIA mingħajr ma 
reġa’ nnegozja l-punti diġà konklużi mill-
Kunsill Ewropew; konsegwentement iqis li 
kemm il-Kunsill kif ukoll il-Parlament 
bħala koleġiżlaturi għandhom japprovaw 
ir-responsabbiltà tal-konsegwenzi kemm 
politiċi kif ukoll istituzzjonali tal-ftehim 
finali; jikkunsidra li huwa tal-akbar 
importanza, għalhekk, li dan ir-rapport 
jislet it-tagħlimiet politiċi u istituzzjonali 
meħtieġa, li jistgħu jservu ta’ bażi għall-
preparazzjoni ta’ negozjati futuri, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-reviżjoni 
postelettorali tal-QFP, li għandha tiġi 
mnedija mill-Kummissjoni qabel it-tmiem 
tal-2016;

Or. en

Emenda 17
Ingeborg Gräßle
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jiddispjaċih bil-qawwa għall-fatt li 
kemm il-proċedura li twassal għall-ftehim 
dwar il-QFP 2014-2020 kif ukoll id-
dibattitu politiku dwar in-negozjati wrew
nuqqas ċar ta’ viżjoni kondiviża fir-
rigward tal-baġit tal-UE u ma laħqux mar-
rwol u l-prerogattivi msaħħa tal-Parlament, 
kif stabbilit fit-Trattat ta’ Lisbona;
jikkunsidra li huwa tal-akbar importanza, 
għalhekk, li dan ir-rapport jislet it-
tagħlimiet politiċi u istituzzjonali meħtieġa, 
li jistgħu jservu ta’ bażi għall-preparazzjoni 
ta’ negozjati futuri, b’mod partikolari fir-
rigward tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP, 
li għandha tiġi mnedija mill-Kummissjoni 
qabel it-tmiem tal-2016;

1. Iqis li kemm il-proċedura li twassal 
għall-ftehim dwar il-QFP 2014-2020 kif 
ukoll id-dibattitu politiku dwar in-negozjati 
wrew li hemm approċċi diverġenti ħafna
fir-rigward tal-baġit tal-UE kif ukoll tar-
rwol u l-prerogattivi msaħħa tal-Parlament
skont it-Trattat ta’ Lisbona; jikkunsidra li 
huwa tal-akbar importanza, għalhekk, li 
dan ir-rapport jislet it-tagħlimiet politiċi u 
istituzzjonali meħtieġa, li jistgħu jservu ta’
bażi għall-preparazzjoni ta’ negozjati 
futuri, b’mod partikolari fir-rigward tar-
reviżjoni postelettorali tal-QFP, li għandha 
tiġi mnedija mill-Kummissjoni qabel it-
tmiem tal-2016;



PE529.801v01-00 12/59 AM\1020127MT.doc

MT

Or. en

Emenda 18
Elena Băsescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jiddispjaċih bil-qawwa għall-fatt li 
kemm il-proċedura li twassal għall-ftehim 
dwar il-QFP 2014-2020 kif ukoll id-
dibattitu politiku dwar in-negozjati wrew 
nuqqas ċar ta’ viżjoni kondiviża fir-rigward 
tal-baġit tal-UE u ma laħqux mar-rwol u l-
prerogattivi msaħħa tal-Parlament, kif 
stabbilit fit-Trattat ta’ Lisbona; jikkunsidra 
li huwa tal-akbar importanza, għalhekk, li 
dan ir-rapport jislet it-tagħlimiet politiċi u 
istituzzjonali meħtieġa, li jistgħu jservu ta’
bażi għall-preparazzjoni ta’ negozjati 
futuri, b’mod partikolari fir-rigward tar-
reviżjoni postelettorali tal-QFP, li għandha 
tiġi mnedija mill-Kummissjoni qabel it-
tmiem tal-2016;

1. Jiddispjaċih bil-qawwa għall-fatt li 
kemm il-proċedura li twassal għall-ftehim 
dwar il-QFP 2014-2020 kif ukoll id-
dibattitu politiku dwar in-negozjati wrew 
nuqqas ċar ta’ viżjoni kondiviża fir-rigward 
tal-baġit u l-prijoritajiet tal-UE u ma 
laħqux mar-rwol u l-prerogattivi msaħħa 
tal-Parlament, kif stabbilit fit-Trattat ta’
Lisbona; jikkunsidra li huwa tal-akbar 
importanza, għalhekk, li dan ir-rapport 
jislet it-tagħlimiet politiċi u istituzzjonali 
meħtieġa, li jistgħu jservu ta’ bażi għall-
preparazzjoni ta’ negozjati futuri, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-reviżjoni 
postelettorali tal-QFP, li għandha tiġi 
mnedija mill-Kummissjoni qabel it-tmiem 
tal-2016;

Or. en

Emenda 19
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jiddispjaċih bil-qawwa għall-fatt li 
kemm il-proċedura li twassal għall-ftehim 
dwar il-QFP 2014-2020 kif ukoll id-
dibattitu politiku dwar in-negozjati wrew 
nuqqas ċar ta’ viżjoni kondiviża fir-rigward 
tal-baġit tal-UE u ma laħqux mar-rwol u l-
prerogattivi msaħħa tal-Parlament, kif 
stabbilit fit-Trattat ta’ Lisbona; jikkunsidra 
li huwa tal-akbar importanza, għalhekk, li 
dan ir-rapport jislet it-tagħlimiet politiċi u 

1. Jiddispjaċih bil-qawwa għall-fatt li 
kemm il-proċedura li twassal għall-ftehim 
dwar il-QFP 2014-2020 kif ukoll id-
dibattitu politiku dwar in-negozjati wrew 
nuqqas ċar ta’ viżjoni kondiviża tal-
istituzzjonijiet tal-UE fir-rigward tal-baġit 
tal-UE u ma laħqux mar-rwol u l-
prerogattivi msaħħa tal-Parlament, kif 
stabbilit fit-Trattat ta’ Lisbona; jikkunsidra 
li huwa tal-akbar importanza, għalhekk, li 
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istituzzjonali meħtieġa, li jistgħu jservu ta’
bażi għall-preparazzjoni ta’ negozjati 
futuri, b’mod partikolari fir-rigward tar-
reviżjoni postelettorali tal-QFP, li għandha 
tiġi mnedija mill-Kummissjoni qabel it-
tmiem tal-2016;

dan ir-rapport jislet it-tagħlimiet politiċi u 
istituzzjonali meħtieġa, li jistgħu jservu ta’
bażi għall-preparazzjoni ta’ negozjati 
futuri, b’mod partikolari fir-rigward tar-
reviżjoni postelettorali tal-QFP, li għandha 
tiġi mnedija mill-Kummissjoni qabel it-
tmiem tal-2016;

Or. en

Emenda 20
Ingeborg Gräßle
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li 
l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw 
ma ffaċilitatx ftehim aktar ambizzjuż dwar 
il-QFP 2014-2020; madankollu, 
jiddispjaċih bil-qawwa, għall-fatt li, 
riżultat ta’ dawn in-negozjati, ir-rwol tal-
baġit tal-UE bħala strument ta’ politika 
importanti u komuni sabiex tingħeleb il-
kriżi ekonomika u soċjali attwali u biex 
ikun hemm koordinazzjoni u titjib tal-
isforzi nazzjonali biex jerġa’ jiġi rkuprat 
it-tkabbir u jinħolqu l-impiegi fl-UE 
kollha, kien b’mod ġenerali injorat;

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li 
l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw 
ma ffaċilitatx ftehim aktar ambizzjuż dwar 
il-QFP 2014-2020; jinnota li n-negozjati 
żvelaw distakk wiesa’ bejn il-kontributuri 
netti u r-riċevituri netti;

Or. en

Emenda 21
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li 
l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw 
ma ffaċilitatx ftehim aktar ambizzjuż dwar 
il-QFP 2014-2020; madankollu, 
jiddispjaċih bil-qawwa, għall-fatt li, riżultat 

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li 
l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw 
ma ffaċilitatx dibattitu pożittiv u li jħares 
’il quddiem dwar il-QFP 2014-2020
filwaqt li setgħet kienet opportunità għall-
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ta’ dawn in-negozjati, ir-rwol tal-baġit tal-
UE bħala strument ta’ politika importanti u 
komuni sabiex tingħeleb il-kriżi 
ekonomika u soċjali attwali u biex ikun 
hemm koordinazzjoni u titjib tal-isforzi 
nazzjonali biex jerġa’ jiġi rkuprat it-tkabbir 
u jinħolqu l-impiegi fl-UE kollha, kien 
b’mod ġenerali injorat;

akkomunament tar-riżorsi pubbliċi skarsi 
fil-livell politiku t-tajjeb u biex tiżdied l-
effiċjenza tan-nefqa pubblika; 
madankollu, jiddispjaċih bil-qawwa, għall-
fatt li, riżultat ta’ dawn in-negozjati, ir-
rwol tal-baġit tal-UE bħala strument ta’
politika importanti u komuni sabiex 
tingħeleb il-kriżi ekonomika u soċjali 
attwali u biex ikun hemm koordinazzjoni u 
titjib tal-isforzi nazzjonali biex jerġa’ jiġi 
rkuprat it-tkabbir u jinħolqu l-impiegi fl-
UE kollha, kien b’mod ġenerali injorat;

Or. en

Emenda 22
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li 
l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw
ma ffaċilitatx ftehim aktar ambizzjuż dwar 
il-QFP 2014-2020; madankollu, 
jiddispjaċih bil-qawwa, għall-fatt li, riżultat 
ta’ dawn in-negozjati, ir-rwol tal-baġit tal-
UE bħala strument ta’ politika importanti u 
komuni sabiex tingħeleb il-kriżi 
ekonomika u soċjali attwali u biex ikun 
hemm koordinazzjoni u titjib tal-isforzi 
nazzjonali biex jerġa’ jiġi rkuprat it-tkabbir 
u jinħolqu l-impiegi fl-UE kollha, kien 
b’mod ġenerali injorat;

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li 
l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw
għamlet ftehim aktar ambizzjuż dwar il-
QFP 2014-2020 mhux fattibbli; 
madankollu, jiddispjaċih bil-qawwa, għall-
fatt li, riżultat ta’ dawn in-negozjati, ir-
rwol tal-baġit tal-UE bħala strument ta’
politika importanti u komuni sabiex 
tingħeleb il-kriżi ekonomika u soċjali 
attwali u biex ikun hemm koordinazzjoni u 
titjib tal-isforzi nazzjonali biex jerġa’ jiġi 
rkuprat it-tkabbir u jinħolqu l-impiegi fl-
UE kollha, kien b’mod ġenerali injorat;

Or. en

Emenda 23
Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li 
l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw 
ma ffaċilitatx ftehim aktar ambizzjuż dwar 
il-QFP 2014-2020; madankollu, 
jiddispjaċih bil-qawwa, għall-fatt li, 
riżultat ta’ dawn in-negozjati, ir-rwol tal-
baġit tal-UE bħala strument ta’ politika 
importanti u komuni sabiex tingħeleb il-
kriżi ekonomika u soċjali attwali u biex 
ikun hemm koordinazzjoni u titjib tal-
isforzi nazzjonali biex jerġa’ jiġi rkuprat it-
tkabbir u jinħolqu l-impiegi fl-UE kollha, 
kien b’mod ġenerali injorat;

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li 
l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw 
ma ffaċilitatx ftehim aktar ambizzjuż dwar 
il-QFP 2014-2020; jinnota li, riżultat ta’
dawn in-negozjati, ir-rwol tal-baġit tal-UE 
bħala strument ta’ politika importanti u 
komuni sabiex tingħeleb il-kriżi 
ekonomika u soċjali attwali u biex ikun 
hemm koordinazzjoni u titjib tal-isforzi 
nazzjonali biex jerġa’ jiġi rkuprat it-tkabbir 
u jinħolqu l-impiegi fl-UE kollha, kien 
b’mod ġenerali injorat;

Or. nl

Emenda 24
Dominique Riquet

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li
l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw 
ma ffaċilitatx ftehim aktar ambizzjuż dwar 
il-QFP 2014-2020; madankollu, 
jiddispjaċih bil-qawwa, għall-fatt li, riżultat 
ta’ dawn in-negozjati, ir-rwol tal-baġit tal-
UE bħala strument ta’ politika importanti u 
komuni sabiex tingħeleb il-kriżi 
ekonomika u soċjali attwali u biex ikun 
hemm koordinazzjoni u titjib tal-isforzi 
nazzjonali biex jerġa’ jiġi rkuprat it-tkabbir 
u jinħolqu l-impiegi fl-UE kollha, kien 
b’mod ġenerali injorat;

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li 
l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw 
ma ffaċilitatx ftehim aktar ambizzjuż dwar 
il-QFP 2014-2020; madankollu, 
jiddispjaċih bil-qawwa, għall-fatt li, riżultat 
ta’ dawn in-negozjati, ir-rwol tal-baġit tal-
UE bħala strument ta’ politika importanti u 
komuni sabiex tingħeleb il-kriżi 
ekonomika u soċjali attwali ma kienx 
rikonoxxut; ifakkar li l-baġit Ewropew 
huwa prinċipalment iddedikat għall-
investiment u jipprovdi qafas uniku għal
koordinazzjoni u titjib tal-isforzi nazzjonali
mwettqa bil-ħsieb li jerġa’ jiġi rkuprat it-
tkabbir, tiġi stimulata l-kompetittività u 
jinħolqu l-impiegi fl-UE kollha;

Or. fr
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Emenda 25
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Jinnota li l-baġit tal-UE għandu jqis 
il-perspettiva tas-sessi sabiex isir strument 
effettiv ta’ politika li jiġġenera tkabbir u 
impjiegi sostenibbli u inklużivi, b’mod 
partikolari f’kuntest finanzjarju u 
ekonomiku diffiċli;

Or. en

Emenda 26
Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li 
kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill 
kien għal bosta snin ivvelenat bil-loġika 
ta’ ‘qligħ ġust’; jenfasizza li din is-
sitwazzjoni hija kkawżata l-aktar 
minħabba s-sistema attwali ta’
finanzjament tal-UE, fejn madwar 85 % 
tad-dħul ġej mill-kontribuzzjonijiet 
nazzjonali minflok mir-riżorsi proprji 
ġenwini; iqis li din is-sistema tpoġġi 
enfasi sproporzjonata fuq il-bilanċi netti 
bejn l-Istati Membri u wasslet għall-
introduzzjoni progressiva ta’ tnaqqis 
kumpless u mhux trasparenti u ta’
mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE;

imħassar

Or. nl
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Emenda 27
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li 
kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill 
kien għal bosta snin ivvelenat bil-loġika ta’
‘qligħ ġust’; jenfasizza li din is-sitwazzjoni 
hija kkawżata l-aktar minħabba s-sistema 
attwali ta’ finanzjament tal-UE, fejn 
madwar 85 % tad-dħul ġej mill-
kontribuzzjonijiet nazzjonali minflok mir-
riżorsi proprji ġenwini; iqis li din is-
sistema tpoġġi enfasi sproporzjonata fuq 
il-bilanċi netti bejn l-Istati Membri u 
wasslet għall-introduzzjoni progressiva ta’
tnaqqis kumpless u mhux trasparenti u ta’
mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE;

3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li 
kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill 
kien għal bosta snin ivvelenat bil-loġika ta’
“qligħ ġust”; iqis li dan id-dibattitu diġà 
kien jeżisti qabel l-introduzzjoni tar-
riżorsi bbażati fuq l-ING imma li din ir-
riżorsa rrinfurzat id-dibattitu vvelenat u 
wasslet għall-introduzzjoni progressiva ta’
tnaqqis kumpless u mhux trasparenti u ta’
mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE;

Or. en

Emenda 28
Ingeborg Gräßle
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li 
kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill
kien għal bosta snin ivvelenat bil-loġika
ta’ ‘qligħ ġust’; jenfasizza li din is-
sitwazzjoni hija kkawżata l-aktar minħabba 
s-sistema attwali ta’ finanzjament tal-UE, 
fejn madwar 85 % tad-dħul ġej mill-
kontribuzzjonijiet nazzjonali minflok mir-
riżorsi proprji ġenwini; iqis li din is-
sistema tpoġġi enfasi sproporzjonata fuq il-
bilanċi netti bejn l-Istati Membri u wasslet 
għall-introduzzjoni progressiva ta’ tnaqqis 
kumpless u mhux trasparenti u ta’
mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE;

3. Jinnota li d-dibattiti baġitarji fil-Kunsill
għandhom it-tendenza li jkunu 
influwenzati mil-loġika ta’ “qligħ ġust”; 
jenfasizza li din is-sitwazzjoni hija 
kkawżata l-aktar minħabba s-sistema 
attwali ta’ finanzjament tal-UE, fejn 
madwar 85 % tad-dħul ġej mill-
kontribuzzjonijiet nazzjonali minflok mir-
riżorsi proprji ġenwini; iqis li din is-
sistema tpoġġi enfasi sproporzjonata fuq il-
bilanċi netti bejn l-Istati Membri u wasslet 
għall-introduzzjoni progressiva ta’ tnaqqis 
kumpless u mhux trasparenti u ta’
mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE;



PE529.801v01-00 18/59 AM\1020127MT.doc

MT

Or. en

Emenda 29
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li 
kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill 
kien għal bosta snin ivvelenat bil-loġika ta’
‘qligħ ġust’; jenfasizza li din is-sitwazzjoni 
hija kkawżata l-aktar minħabba s-sistema 
attwali ta’ finanzjament tal-UE, fejn 
madwar 85 % tad-dħul ġej mill-
kontribuzzjonijiet nazzjonali minflok mir-
riżorsi proprji ġenwini; iqis li din is-
sistema tpoġġi enfasi sproporzjonata fuq il-
bilanċi netti bejn l-Istati Membri u wasslet 
għall-introduzzjoni progressiva ta’ tnaqqis 
kumpless u mhux trasparenti u ta’
mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE;

3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li 
kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill 
kien għal bosta snin ivvelenat bil-loġika ta’
“qligħ ġust” minflok bil-loġika tal-valur 
miżjud Ewropew; jenfasizza li din is-
sitwazzjoni hija kkawżata l-aktar minħabba 
s-sistema attwali ta’ finanzjament tal-UE, 
fejn madwar 85 % tad-dħul ġej mill-
kontribuzzjonijiet nazzjonali minflok mir-
riżorsi proprji ġenwini; iqis li din is-
sistema tpoġġi enfasi sproporzjonata fuq il-
bilanċi netti bejn l-Istati Membri u wasslet 
għall-introduzzjoni progressiva ta’ tnaqqis 
kumpless u mhux trasparenti u ta’
mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE;

Or. en

Emenda 30
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li 
kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill 
kien għal bosta snin ivvelenat bil-loġika ta’
‘qligħ ġust’; jenfasizza li din is-sitwazzjoni 
hija kkawżata l-aktar minħabba s-sistema 
attwali ta’ finanzjament tal-UE, fejn 
madwar 85 % tad-dħul ġej mill-
kontribuzzjonijiet nazzjonali minflok mir-

3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li 
kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill 
kien għal bosta snin ivvelenat bil-loġika ta’
“qligħ ġust”; jenfasizza li din is-
sitwazzjoni hija kkawżata l-aktar minħabba 
s-sistema attwali ta’ finanzjament tal-UE, 
fejn madwar 74 % tad-dħul ġej mill-
kontribuzzjonijiet nazzjonali bbażati fuq l-
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riżorsi proprji ġenwini; iqis li din is-
sistema tpoġġi enfasi sproporzjonata fuq il-
bilanċi netti bejn l-Istati Membri u wasslet 
għall-introduzzjoni progressiva ta’ tnaqqis 
kumpless u mhux trasparenti u ta’
mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE;

ING minflok mir-riżorsi proprji ġenwini;
iqis li din is-sistema tpoġġi enfasi 
sproporzjonata fuq il-bilanċi netti bejn l-
Istati Membri u wasslet għall-introduzzjoni 
progressiva ta’ tnaqqis kumpless u mhux 
trasparenti u ta’ mekkaniżmi ta’
korrezzjoni oħra għall-finanzjament tal-
baġit tal-UE;

Or. en

Emenda 31
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li 
kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill 
kien għal bosta snin ivvelenat bil-loġika ta’
‘qligħ ġust’; jenfasizza li din is-sitwazzjoni 
hija kkawżata l-aktar minħabba s-sistema 
attwali ta’ finanzjament tal-UE, fejn 
madwar 85 % tad-dħul ġej mill-
kontribuzzjonijiet nazzjonali minflok mir-
riżorsi proprji ġenwini; iqis li din is-
sistema tpoġġi enfasi sproporzjonata fuq il-
bilanċi netti bejn l-Istati Membri u wasslet 
għall-introduzzjoni progressiva ta’ tnaqqis 
kumpless u mhux trasparenti u ta’
mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE;

3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li 
kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill 
kien għal bosta snin ivvelenat bil-loġika ta’
“qligħ ġust”; jenfasizza li din is-
sitwazzjoni hija kkawżata l-aktar minħabba 
s-sistema attwali ta’ finanzjament tal-UE, 
fejn madwar 85 % tad-dħul ġej mill-
kontribuzzjonijiet nazzjonali minflok mir-
riżorsi proprji ġenwini, kif previst fit-
Trattat ta’ Ruma; iqis li din is-sistema 
tpoġġi enfasi sproporzjonata fuq il-bilanċi 
netti bejn l-Istati Membri u wasslet għall-
introduzzjoni progressiva ta’ tnaqqis 
kumpless u mhux trasparenti u ta’
mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE;

Or. en

Emenda 32
Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-
mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP 
mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013; 
jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan 
kien rifless fil-fatt li l-allokazzjonijiet 
nazzjonali, speċjalment mill-politika tal-
agrikoltura u tal-koeżjoni, ġew stabbiliti 
f’dak il-mument; jiddeplora, b’mod 
partikolari, il-lista ta’ allokazzjonijiet 
speċjali u ta’ ‘rigali’ mogħtija matul in-
negozjati bejn il-Kapijiet ta’ Stat u ta’
Gvern, li mhumiex ibbażati fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, iżda minflok 
jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar tal-Istati 
Membri, li jippruvaw jiżguraw l-interessi 
nazzjonali tagħhom u jimmassimizzaw il-
qligħ nett tagħhom; jikkundanna n-
nuqqas ta’ trasparenza biex intlaħaq dan 
il-ftehim;

imħassar

Or. nl

Emenda 33
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-
mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP 
mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013;
jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan kien 
rifless fil-fatt li l-allokazzjonijiet 
nazzjonali, speċjalment mill-politika tal-
agrikoltura u tal-koeżjoni, ġew stabbiliti
f’dak il-mument; jiddeplora, b’mod 
partikolari, il-lista ta’ allokazzjonijiet 
speċjali u ta’ ‘rigali’ mogħtija matul in-
negozjati bejn il-Kapijiet ta’ Stat u ta’
Gvern, li mhumiex ibbażati fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, iżda minflok 

4. Jinsab konvint li din il-loġika rebħet 
ukoll fil-mod kif ġie konkluż il-ftehim 
dwar il-QFP mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’
Frar 2013; jikkunsidra li huwa ta’ ħsara 
għall-proġett Ewropew li dan kien rifless 
fil-fatt li l-allokazzjonijiet nazzjonali, 
speċjalment mill-politika tal-agrikoltura u 
tal-koeżjoni, ġew stabbiliti f’dak il-mument
filwaqt li l-Kunsill Ewropew m’għandux 
setgħa leġiżlattiva kif stabbilit fit-Trattat 
ta’ Lisbona; jiddeplora, barra minn hekk, 
il-lista ta’ allokazzjonijiet speċjali u ta’
“rigali” mogħtija matul in-negozjati bejn 
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jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar tal-Istati 
Membri, li jippruvaw jiżguraw l-interessi 
nazzjonali tagħhom u jimmassimizzaw il-
qligħ nett tagħhom; jikkundanna n-nuqqas 
ta’ trasparenza biex intlaħaq dan il-ftehim;

il-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern, li mhumiex 
ibbażati fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli, 
iżda minflok jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar 
tal-Istati Membri, li jippruvaw jiżguraw l-
interessi nazzjonali tagħhom u 
jimmassimizzaw il-qligħ nett tagħhom;
jikkundanna n-nuqqas ta’ trasparenza biex 
intlaħaq dan il-ftehim; madankollu jinnota 
li l-Parlament qatt ma kkontesta r-“rigali” 
matul il-proċess tan-negozjati;

Or. en

Emenda 34
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-
mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP 
mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013; 
jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan kien 
rifless fil-fatt li l-allokazzjonijiet 
nazzjonali, speċjalment mill-politika tal-
agrikoltura u tal-koeżjoni, ġew stabbiliti 
f’dak il-mument; jiddeplora, b’mod 
partikolari, il-lista ta’ allokazzjonijiet 
speċjali u ta’ ‘rigali’ mogħtija matul in-
negozjati bejn il-Kapijiet ta’ Stat u ta’
Gvern, li mhumiex ibbażati fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, iżda minflok 
jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar tal-Istati 
Membri, li jippruvaw jiżguraw l-interessi 
nazzjonali tagħhom u jimmassimizzaw il-
qligħ nett tagħhom; jikkundanna n-nuqqas 
ta’ trasparenza biex intlaħaq dan il-ftehim;

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-
mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP 
mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013; 
jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan kien 
rifless fil-fatt li l-allokazzjonijiet 
nazzjonali, speċjalment miż-żewġ blokki l-
kbar tal-politika tal-agrikoltura u tal-
koeżjoni, ġew stabbiliti f’dak il-mument; 
jiddeplora, b’mod partikolari, il-lista ta’
allokazzjonijiet speċjali u ta’ “rigali”
mogħtija matul in-negozjati bejn il-Kapijiet 
ta’ Stat u ta’ Gvern, li mhumiex ibbażati 
fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli, iżda 
minflok jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar tal-
Istati Membri, li jippruvaw jiżguraw l-
interessi nazzjonali tagħhom u 
jimmassimizzaw il-qligħ nett tagħhom; 
jikkundanna n-nuqqas ta’ trasparenza biex 
intlaħaq dan il-ftehim u r-riluttanza tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni biex jipprovdu 
d-dokumenti rilevanti kollha lill-
Parlament;

Or. en
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Emenda 35
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-
mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP 
mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013; 
jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan kien 
rifless fil-fatt li l-allokazzjonijiet 
nazzjonali, speċjalment mill-politika tal-
agrikoltura u tal-koeżjoni, ġew stabbiliti 
f’dak il-mument; jiddeplora, b’mod 
partikolari, il-lista ta’ allokazzjonijiet 
speċjali u ta’ ‘rigali’ mogħtija matul in-
negozjati bejn il-Kapijiet ta’ Stat u ta’
Gvern, li mhumiex ibbażati fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, iżda minflok
jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar tal-Istati 
Membri, li jippruvaw jiżguraw l-interessi 
nazzjonali tagħhom u jimmassimizzaw il-
qligħ nett tagħhom; jikkundanna n-nuqqas 
ta’ trasparenza biex intlaħaq dan il-ftehim;

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-
mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP 
mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013; 
jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan kien 
rifless fil-fatt li l-allokazzjonijiet 
nazzjonali, speċjalment mill-politika tal-
agrikoltura u tal-koeżjoni, ġew stabbiliti 
f’dak il-mument; jiddeplora, b’mod 
partikolari, il-lista ta’ allokazzjonijiet 
speċjali u ta’ “rigali” mogħtija matul in-
negozjati bejn il-Kapijiet ta’ Stat u ta’
Gvern, li n-numru tagħhom jirriżulta fil-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-
8 ta’ Frar 2013 u li mhumiex ibbażati fuq 
kriterji oġġettivi u verifikabbli, iżda 
jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar tal-Istati 
Membri, li jippruvaw jiżguraw l-interessi 
nazzjonali tagħhom u jimmassimizzaw il-
qligħ nett tagħhom; jikkundanna l-opaċità
biex intlaħaq dan il-ftehim; jenfasizza li l-
addizzjoni ta’ 27 rebħa individwali 
nazzjonali hija kollox ħlief suċċess għall-
Ewropa;

Or. en

Emenda 36
Sandra Kalniete

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-
mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP 
mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013; 
jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan kien 
rifless fil-fatt li l-allokazzjonijiet 
nazzjonali, speċjalment mill-politika tal-

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-
mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP 
mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013; 
jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan kien 
rifless fil-fatt li l-allokazzjonijiet 
nazzjonali, speċjalment mill-politika tal-
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agrikoltura u tal-koeżjoni, ġew stabbiliti 
f’dak il-mument; jiddeplora, b’mod 
partikolari, il-lista ta’ allokazzjonijiet 
speċjali u ta’ ‘rigali’ mogħtija matul in-
negozjati bejn il-Kapijiet ta’ Stat u ta’
Gvern, li mhumiex ibbażati fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, iżda minflok 
jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar tal-Istati 
Membri, li jippruvaw jiżguraw l-interessi 
nazzjonali tagħhom u jimmassimizzaw il-
qligħ nett tagħhom; jikkundanna n-nuqqas 
ta’ trasparenza biex intlaħaq dan il-ftehim;

agrikoltura u tal-koeżjoni, strument 
importanti tal-iżvilupp reġjonali u l-
impjiegi, ġew stabbiliti f’dak il-mument; 
jiddeplora, b’mod partikolari, il-lista ta’
allokazzjonijiet speċjali u ta’ “rigali”
mogħtija matul in-negozjati bejn il-Kapijiet 
ta’ Stat u ta’ Gvern, li mhumiex ibbażati 
fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli, iżda 
minflok jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar tal-
Istati Membri, li jippruvaw jiżguraw l-
interessi nazzjonali tagħhom u 
jimmassimizzaw il-qligħ nett tagħhom; 
jikkundanna n-nuqqas ta’ trasparenza biex 
intlaħaq dan il-ftehim;

Or. lv

Emenda 37
Ingeborg Gräßle
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-
mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP 
mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013; 
jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan kien 
rifless fil-fatt li l-allokazzjonijiet 
nazzjonali, speċjalment mill-politika tal-
agrikoltura u tal-koeżjoni, ġew stabbiliti 
f’dak il-mument; jiddeplora, b’mod 
partikolari, il-lista ta’ allokazzjonijiet 
speċjali u ta’ ‘rigali’ mogħtija matul in-
negozjati bejn il-Kapijiet ta’ Stat u ta’
Gvern, li mhumiex ibbażati fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, iżda minflok 
jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar tal-Istati 
Membri, li jippruvaw jiżguraw l-interessi 
nazzjonali tagħhom u jimmassimizzaw il-
qligħ nett tagħhom; jikkundanna n-nuqqas 
ta’ trasparenza biex intlaħaq dan il-ftehim;

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-
mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP 
mill-Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013; 
jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan kien 
rifless fil-fatt li l-allokazzjonijiet 
nazzjonali, speċjalment mill-politika tal-
agrikoltura u tal-koeżjoni, ġew stabbiliti 
f’dak il-mument; jikkritika, b’mod 
partikolari, il-lista ta’ allokazzjonijiet 
speċjali u ta’ “rigali” mogħtija matul in-
negozjati bejn il-Kapijiet ta’ Stat u ta’
Gvern, li mhumiex ibbażati fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, iżda minflok 
jirriflettu s-saħħa ta’ negozjar tal-Istati 
Membri, li jippruvaw jiżguraw l-interessi 
nazzjonali tagħhom u jimmassimizzaw il-
qligħ nett tagħhom; jikkundanna n-nuqqas 
ta’ trasparenza biex intlaħaq dan il-ftehim;

Or. en
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Emenda 38
Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jopponi bil-qawwa din il-viżjoni 
purament ta’ kontabbiltà tal-baġit tal-UE, 
li tinjora l-valur miżjud Ewropew, 
tikkontradixxi l-prinċipju tas-solidarjetà 
tal-UE u tissottovaluta r-rwol attwali u 
potenzjali tal-baġit tal-UE fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika; jenfasizza li l-
baġit tal-UE huwa b’mod predominanti 
baġit ta’ investiment b’effett qawwi ta’
lieva u katalist għat-tkabbir u l-impjiegi 
fl-Unjoni kollha; għaldaqstant, 
jiddispjaċih li xi Stati Membri jidher li 
jqisu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-
baġit tal-UE purament bħala spiża li trid 
tiġi minimizzata;

imħassar

Or. nl

Emenda 39
Ingeborg Gräßle
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jopponi bil-qawwa din il-viżjoni 
purament ta’ kontabbiltà tal-baġit tal-UE, 
li tinjora l-valur miżjud Ewropew, 
tikkontradixxi l-prinċipju tas-solidarjetà 
tal-UE u tissottovaluta r-rwol attwali u 
potenzjali tal-baġit tal-UE fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika; jenfasizza li l-
baġit tal-UE huwa b’mod predominanti
baġit ta’ investiment b’effett qawwi ta’
lieva u katalist għat-tkabbir u l-impjiegi fl-
Unjoni kollha; għaldaqstant, jiddispjaċih li 
xi Stati Membri jidher li jqisu l-
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-baġit 

5. Jenfasizza li l-baġit tal-UE huwa b’mod 
predominanti baġit ta’ investiment b’effett 
qawwi ta’ lieva u katalist għat-tkabbir u l-
impjiegi fl-Unjoni kollha; għaldaqstant, 
jiddispjaċih li xi Stati Membri jidher li 
jqisu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-
baġit tal-UE purament bħala spiża li trid 
tiġi minimizzata u r-rifluss mill-baġit tal-
UE bħala sors addizzjonali ta’ introjtu 
għad-disponibbiltà libera tagħhom;
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tal-UE purament bħala spiża li trid tiġi 
minimizzata;

Or. en

Emenda 40
Dominique Riquet

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jopponi bil-qawwa din il-viżjoni 
purament ta’ kontabbiltà tal-baġit tal-UE, li
tinjora l-valur miżjud Ewropew, 
tikkontradixxi l-prinċipju tas-solidarjetà 
tal-UE u tissottovaluta r-rwol attwali u 
potenzjali tal-baġit tal-UE fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika; jenfasizza li l-
baġit tal-UE huwa b’mod predominanti 
baġit ta’ investiment b’effett qawwi ta’
lieva u katalist għat-tkabbir u l-impjiegi fl-
Unjoni kollha; għaldaqstant, jiddispjaċih li 
xi Stati Membri jidher li jqisu l-
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-baġit 
tal-UE purament bħala spiża li trid tiġi 
minimizzata;

5. Jopponi bil-qawwa din il-viżjoni 
purament ta’ kontabbiltà tal-baġit tal-UE, li 
tinjora l-valur miżjud Ewropew, 
tikkontradixxi l-prinċipju tas-solidarjetà 
tal-UE u tissottovaluta r-rwol attwali u 
potenzjali tal-baġit tal-UE fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika; jenfasizza li l-
baġit tal-UE huwa b’mod predominanti 
baġit ta’ investiment b’effett qawwi ta’
lieva billi jippermetti proġetti li ma kinux 
ikunu possibbli jew li ma tantx kienu 
jkunu possibbli mingħajr l-intervent 
tiegħu u katalist għat-tkabbir, il-
kompetittività u l-impjiegi fl-Unjoni 
kollha; għaldaqstant, jiddispjaċih li xi Stati 
Membri jidher li jqisu l-kontribuzzjonijiet 
nazzjonali għall-baġit tal-UE purament 
bħala spiża li trid tiġi minimizzata;

Or. fr

Emenda 41
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jopponi bil-qawwa din il-viżjoni 
purament ta’ kontabbiltà tal-baġit tal-UE, li 
tinjora l-valur miżjud Ewropew, 
tikkontradixxi l-prinċipju tas-solidarjetà 

5. Jopponi bil-qawwa din il-viżjoni 
purament ta’ kontabbiltà tal-baġit tal-UE, li 
tinjora l-valur miżjud Ewropew, 
tikkontradixxi l-prinċipju tas-solidarjetà 
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tal-UE u tissottovaluta r-rwol attwali u 
potenzjali tal-baġit tal-UE fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika; jenfasizza li l-
baġit tal-UE huwa b’mod predominanti 
baġit ta’ investiment b’effett qawwi ta’
lieva u katalist għat-tkabbir u l-impjiegi fl-
Unjoni kollha; għaldaqstant, jiddispjaċih li 
xi Stati Membri jidher li jqisu l-
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-baġit 
tal-UE purament bħala spiża li trid tiġi 
minimizzata;

tal-UE u tissottovaluta r-rwol attwali u 
potenzjali tal-baġit tal-UE fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika; jenfasizza li l-
baġit tal-UE huwa b’mod predominanti 
baġit ta’ investiment b’effett qawwi ta’
lieva u katalist għat-tkabbir u l-impjiegi fl-
Unjoni kollha; għaldaqstant, jikkundanna 
l-fatt li xi Stati Membri jidher li jqisu l-
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-baġit 
tal-UE purament bħala spiża li trid tiġi 
minimizzata;

Or. en

Emenda 42
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jinnota li l-Kunsill Ewropew ħa approċċ
‘minn fuq għal isfel’ biex jiddeċiedi d-daqs 
globali tal-QFP 2014-2020, li jindika 
diskrepanza inkwetanti bejn l-impenji 
politiċi tal-UE li l-Kunsill Ewropew qed 
iwettaq u r-riluttanza tiegħu li 
jiffinanzjahom b’mod adegwat; jemmen, 
għall-kuntrarju, li din id-deċiżjoni għandha 
tkun ibbażata fuq proċess minn isfel għal 
fuq, wara valutazzjoni bir-reqqa tal-
ħtiġijiet finanzjarji tal-UE u l-għanijiet 
politiċi kif stabbiliti fil-programmi u 
politiki pluriennali tal-UE definiti mil-
leġiżlatur;

6. Jiddispjaċih bil-qawwa li l-Kunsill 
Ewropew ħa approċċ “minn fuq għal isfel”
biex jiddeċiedi d-daqs globali tal-QFP 
2014-2020, li jindika diskrepanza 
inkwetanti bejn l-impenji politiċi tal-UE li 
l-Kunsill Ewropew qed iwettaq u r-
riluttanza tiegħu li jiffinanzjahom b’mod 
adegwat; jemmen, għall-kuntrarju, li din 
id-deċiżjoni għandha tkun ibbażata fuq 
proċess minn isfel għal fuq, wara 
valutazzjoni bir-reqqa tal-ħtiġijiet 
finanzjarji tal-UE u l-għanijiet politiċi kif 
stabbiliti fil-programmi u politiki 
pluriennali tal-UE definiti mil-leġiżlatur;

Or. en

Emenda 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jinnota li l-Kunsill Ewropew ħa approċċ 6. Jinnota li l-Kunsill Ewropew ħa approċċ
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‘minn fuq għal isfel’ biex jiddeċiedi d-daqs 
globali tal-QFP 2014-2020, li jindika 
diskrepanza inkwetanti bejn l-impenji 
politiċi tal-UE li l-Kunsill Ewropew qed 
iwettaq u r-riluttanza tiegħu li 
jiffinanzjahom b’mod adegwat; jemmen, 
għall-kuntrarju, li din id-deċiżjoni għandha 
tkun ibbażata fuq proċess minn isfel għal 
fuq, wara valutazzjoni bir-reqqa tal-
ħtiġijiet finanzjarji tal-UE u l-għanijiet 
politiċi kif stabbiliti fil-programmi u 
politiki pluriennali tal-UE definiti mil-
leġiżlatur;

“minn fuq għal isfel” biex jiddeċiedi d-
daqs globali tal-QFP 2014-2020, li jindika 
diskrepanza inkwetanti bejn l-impenji 
politiċi tal-UE li l-Kunsill Ewropew qed 
iwettaq u r-riluttanza tiegħu li 
jiffinanzjahom bʼmod adegwat; jemmen, 
għall-kuntrarju, li din id-deċiżjoni għandha 
tkun ibbażata fuq proċess minn isfel għal 
fuq, wara valutazzjoni bir-reqqa tal-
ħtiġijiet finanzjarji tal-UE u l-għanijiet 
politiċi kif stabbiliti fil-programmi u 
politiki pluriennali tal-UE definiti mil-
leġiżlatur; jenfasizza li l-Parlament 
Ewropew issottovaluta l-kapaċità tal-
Kunsill Ewropew li jevalwa l-impatt tad-
dħul fis-seħħ tat-Trattat taʼ Lisbona 
rigward is-setgħat tal-PE dwar l-adozzjoni 
tal-QFP u li jżomm dan l-approċċ;

Or. en

Emenda 44
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jinnota li l-Kunsill Ewropew ħa approċċ
‘minn fuq għal isfel’ biex jiddeċiedi d-daqs 
globali tal-QFP 2014-2020, li jindika 
diskrepanza inkwetanti bejn l-impenji 
politiċi tal-UE li l-Kunsill Ewropew qed 
iwettaq u r-riluttanza tiegħu li 
jiffinanzjahom b’mod adegwat; jemmen, 
għall-kuntrarju, li din id-deċiżjoni għandha 
tkun ibbażata fuq proċess minn isfel għal 
fuq, wara valutazzjoni bir-reqqa tal-
ħtiġijiet finanzjarji tal-UE u l-għanijiet 
politiċi kif stabbiliti fil-programmi u 
politiki pluriennali tal-UE definiti mil-
leġiżlatur;

6. Jinnota li l-Kunsill Ewropew ħa approċċ
“minn fuq għal isfel” biex jiddeċiedi d-
daqs globali tal-QFP 2014-2020, li jindika 
diskrepanza inkwetanti bejn l-impenji 
politiċi tal-UE li l-Kunsill Ewropew qed 
iwettaq u r-riluttanza tiegħu li 
jiffinanzjahom b’mod adegwat; jemmen, 
għall-kuntrarju, li din id-deċiżjoni għandha 
tkun ibbażata fuq proċess minn isfel għal 
fuq, wara valutazzjoni bir-reqqa tal-
ħtiġijiet finanzjarji tal-UE u l-għanijiet 
politiċi kif stabbiliti fil-programmi u 
politiki pluriennali tal-UE definiti mill-
koleġiżlaturi;

Or. en
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Emenda 45
Elena Băsescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Għalhekk, jinsab konvint li kull 
deċiżjoni dwar il-qafas finanzjarju għandha 
tkun preċeduta minn - u bbażata fuq -
dibattitu politiku ġenwin dwar ir-rwol, il-
funzjoni u l-valur miżjud tal-baġit tal-UE u 
dwar il-kompatibbiltà tiegħu mal-għanijiet 
politiċi u operattivi assenjati lill-Unjoni; 
iqis li, sabiex jitnaqqas id-distakk bejn il-
viżjonijiet diverġenti dwar x’inhu l-baġit 
tal-UE u x’kapaċi jagħmel, dan id-dibattitu 
għandu jiġi organizzat f’waqtu u jinvolvi t-
tliet istituzzjonijiet tal-UE u l-parlamenti 
nazzjonali kollha, iżda jinvolvi wkoll l-
ogħla livell politiku fl-Istati Membri;

7. Għalhekk, jinsab konvint li kull 
deċiżjoni dwar il-qafas finanzjarju għandha 
tkun preċeduta minn - u bbażata fuq -
dibattitu politiku ġenwin dwar ir-rwol, il-
funzjoni u l-valur miżjud tal-baġit tal-UE u 
dwar il-kompatibbiltà tiegħu mal-għanijiet
u l-prijoritajiet politiċi u operattivi 
assenjati lill-Unjoni; iqis li, sabiex 
jitnaqqas id-distakk bejn il-viżjonijiet 
diverġenti dwar x’inhu l-baġit tal-UE u 
x’kapaċi jagħmel filwaqt li jenfasizza l-fatt 
li l-QFP huwa wieħed mill-aġenti l-iżjed 
qawwija għar-riforma, dan id-dibattitu 
għandu jiġi organizzat f’waqtu u jinvolvi t-
tliet istituzzjonijiet tal-UE u l-parlamenti 
nazzjonali kollha, iżda jinvolvi wkoll l-
ogħla livell politiku fl-Istati Membri;

Or. en

Emenda 46
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Għalhekk, jinsab konvint li kull 
deċiżjoni dwar il-qafas finanzjarju għandha 
tkun preċeduta minn - u bbażata fuq -
dibattitu politiku ġenwin dwar ir-rwol, il-
funzjoni u l-valur miżjud tal-baġit tal-UE u 
dwar il-kompatibbiltà tiegħu mal-għanijiet
politiċi u operattivi assenjati lill-Unjoni; 
iqis li, sabiex jitnaqqas id-distakk bejn il-
viżjonijiet diverġenti dwar x’inhu l-baġit 
tal-UE u x’kapaċi jagħmel, dan id-dibattitu 
għandu jiġi organizzat f’waqtu u jinvolvi t-
tliet istituzzjonijiet tal-UE u l-parlamenti 
nazzjonali kollha, iżda jinvolvi wkoll l-

7. Għalhekk, jinsab konvint li kull 
deċiżjoni dwar il-qafas finanzjarju għandha 
tkun preċeduta minn - u bbażata fuq -
dibattitu politiku ġenwin dwar ir-rwol, il-
funzjoni u l-valur miżjud tal-baġit tal-UE u 
dwar il-kompatibbiltà tiegħu mal-
istrateġija politika adottata mill-Unjoni u
mal-għanijiet operattivi assenjati lill-
Unjoni; iqis li, sabiex jitnaqqas id-distakk 
bejn il-viżjonijiet diverġenti dwar x’inhu l-
baġit tal-UE u x’kapaċi jagħmel, dan id-
dibattitu għandu jiġi organizzat f’waqtu u 
jinvolvi t-tliet istituzzjonijiet tal-UE u l-
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ogħla livell politiku fl-Istati Membri; parlamenti nazzjonali kollha, iżda jinvolvi 
wkoll l-ogħla livell politiku fl-Istati 
Membri;

Or. en

Emenda 47
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea li 
jmiss u lill-Parlament Ewropew li jmiss 
sabiex iqisu bʼattenzjoni l-kisbiet tal-
istrateġija UE-2020, bʼmod speċjali l-miri 
marbuta mal-impjiegi, u sabiex jużaw il-
klawsola taʼ reviżjoni sabiex iżidu r-riżorsi 
finanzjarji biex isaħħu l-Istrateġija, 
filwaqt li jikkunsidraw li l-impatt negattiv 
tal-kriżi attwali kkompromettiha;

Or. en

Emenda 48
Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Barra minn hekk, jinsab konvint li 
progress tanġibbli jista’ jintlaħaq biss 
wara riforma fil-fond tal-finanzjament 
tal-baġit tal-UE li għandu jerġa’ lura għal 
sistema ta’ riżorsi proprji ġenwini, ċari, 
sempliċi u ġusti; jenfasizza li dan għandu 
jwassal għall-introduzzjoni ta’ riżorsa 
proprja ġdida jew ta’ diversi riżorsi 
proprji ġodda li se jnaqqsu b’mod 
konsiderevoli s-sehem tal-
kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-ING 
għall-baġit tal-UE u, għaldaqstant, il-piż 
fuq it-teżori nazzjonali; itenni l-impenn 

imħassar
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qawwi tiegħu favur kwalunkwe proċess li 
jwassal għar-riforma tas-sistema inġusta, 
mhux trasparenti u kumplessa attwali tar-
riżorsi proprji;

Or. nl

Emenda 49
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Barra minn hekk, jinsab konvint li 
progress tanġibbli jista’ jintlaħaq biss wara 
riforma fil-fond tal-finanzjament tal-baġit 
tal-UE li għandu jerġa’ lura għal sistema 
ta’ riżorsi proprji ġenwini, ċari, sempliċi u
ġusti; jenfasizza li dan għandu jwassal 
għall-introduzzjoni ta’ riżorsa proprja 
ġdida jew ta’ diversi riżorsi proprji ġodda li 
se jnaqqsu b’mod konsiderevoli s-sehem 
tal-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-ING 
għall-baġit tal-UE u, għaldaqstant, il-piż 
fuq it-teżori nazzjonali; itenni l-impenn 
qawwi tiegħu favur kwalunkwe proċess li 
jwassal għar-riforma tas-sistema inġusta, 
mhux trasparenti u kumplessa attwali tar-
riżorsi proprji;

8. Barra minn hekk, jinsab konvint li 
progress tanġibbli jista’ jintlaħaq biss wara 
riforma fil-fond tal-finanzjament tal-baġit 
tal-UE li għandu jirrispetta l-kliem u l-
ispirtu tat-Trattat, jerġa’ lura għal sistema 
ta’ riżorsi proprji ġenwini, ċari, sempliċi, 
ġusti u mingħajr tnaqqis; jenfasizza li dan 
għandu jwassal għall-introduzzjoni ta’
riżorsa proprja ġdida jew ta’ diversi riżorsi 
proprji ġodda li se jnaqqsu b’mod 
konsiderevoli s-sehem tal-
kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-ING għall-
baġit tal-UE u, għaldaqstant, il-piż fuq it-
teżori nazzjonali; itenni l-impenn qawwi 
tiegħu favur kwalunkwe proċess li jwassal 
għar-riforma tas-sistema inġusta, mhux 
trasparenti u kumplessa attwali tar-riżorsi 
proprji; Jenfasizza li l-ftehim finali dwar 
is-sistema tar-riżorsi proprji huwa iżjed 
kumpless, mhux trasparenti u inġust 
minn dak ta’ qabel u introduċa tnaqqis u 
eċċezzjonijiet ġodda.

Or. en

Emenda 50
Dominique Riquet

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Barra minn hekk, jinsab konvint li 
progress tanġibbli jista’ jintlaħaq biss wara 
riforma fil-fond tal-finanzjament tal-baġit 
tal-UE li għandu jerġa’ lura għal sistema 
ta’ riżorsi proprji ġenwini, ċari, sempliċi u 
ġusti; jenfasizza li dan għandu jwassal
għall-introduzzjoni ta’ riżorsa proprja 
ġdida jew ta’ diversi riżorsi proprji ġodda li 
se jnaqqsu b’mod konsiderevoli s-sehem 
tal-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-ING 
għall-baġit tal-UE u, għaldaqstant, il-piż 
fuq it-teżori nazzjonali; itenni l-impenn 
qawwi tiegħu favur kwalunkwe proċess li 
jwassal għar-riforma tas-sistema inġusta, 
mhux trasparenti u kumplessa attwali tar-
riżorsi proprji;

8. Barra minn hekk, jinsab konvint li 
progress tanġibbli jista’ jintlaħaq biss wara 
riforma fil-fond tal-finanzjament tal-baġit 
tal-UE li għandu jerġa’ lura għal sistema 
ta’ riżorsi proprji ġenwini, ċari, sempliċi u 
ġusti; jenfasizza li dan għandu, min-naħa, 
iwassal għall-introduzzjoni ta’ riżorsa 
proprja ġdida jew ta’ diversi riżorsi proprji 
ġodda li se jnaqqsu b’mod konsiderevoli s-
sehem tal-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-
ING għall-baġit tal-UE u, għaldaqstant, il-
piż fuq it-teżori nazzjonali, u min-naħa l-
oħra jippermetti lill-Parlament li jkollu 
vuċi dwar dawn ir-riżorsi; itenni l-impenn 
qawwi tiegħu favur kwalunkwe proċess li 
jwassal għar-riforma tas-sistema inġusta 
tar-riżorsi proprji, attwalment 
ikkaratterizzata mill-kumplessità, in-
nuqqas ta’ trasparenza u r-rendiment 
baxx tagħha;

Or. fr

Emenda 51
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Barra minn hekk, jinsab konvint li 
progress tanġibbli jista’ jintlaħaq biss wara 
riforma fil-fond tal-finanzjament tal-baġit 
tal-UE li għandu jerġa’ lura għal sistema 
ta’ riżorsi proprji ġenwini, ċari, sempliċi u 
ġusti; jenfasizza li dan għandu jwassal 
għall-introduzzjoni ta’ riżorsa proprja 
ġdida jew ta’ diversi riżorsi proprji ġodda li
se jnaqqsu b’mod konsiderevoli s-sehem 
tal-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-ING 
għall-baġit tal-UE u, għaldaqstant, il-piż
fuq it-teżori nazzjonali; itenni l-impenn 
qawwi tiegħu favur kwalunkwe proċess li 

8. Barra minn hekk, jinsab konvint li 
progress tanġibbli jista’ jintlaħaq biss wara 
riforma fil-fond tal-finanzjament tal-baġit 
tal-UE li għandu jerġa’ lura għal sistema 
ta’ riżorsi proprji ġenwini, ċari, sempliċi u 
ġusti; jenfasizza li dan għandu jwassal 
għall-introduzzjoni ta’ riżorsa proprja 
ġdida jew ta’ diversi riżorsi proprji ġodda
bl-għan aħħari li jtemmu l-
kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-ING għall-
baġit tal-UE u, għaldaqstant, il-piż li l-
kontribuzzjoni tal-ING tirrappreżenta 
għat-teżori nazzjonali; itenni l-impenn 
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jwassal għar-riforma tas-sistema inġusta, 
mhux trasparenti u kumplessa attwali tar-
riżorsi proprji;

qawwi tiegħu favur kwalunkwe proċess li 
jwassal għar-riforma tas-sistema inġusta, 
mhux trasparenti u kumplessa attwali tar-
riżorsi proprji;

Or. en

Emenda 52
Dominique Riquet

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. Jenfasizza l-approċċ kontradittorju 
tal-Istati Membri, li min-naħa l-waħda, 
jinvokaw il-kuntest tal-konsolidazzjoni 
tal-finanzi pubbliċi nazzjonali sabiex 
jimminimizzaw l-ammont allokat għall-
baġit Ewropew u, min-naħa l-oħra, 
iwaqqfu l-miżuri li jgħinu jikkumpensaw 
din is-sitwazzjoni, b’mod partikolari d-
definizzjoni ta’ riżorsi ġodda proprji u l-
użu ta’ strumenti finanzjarji innovattivi;

Or. fr

Emenda 53
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. Ifakkar li l-Istrateġija għall-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 2010-
2015 sostniet li l-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali għandu jipprovdi appoġġ 
għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
ikkuntemplati fl-istrateġija;

Or. en
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Emenda 54
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8b. Jilqa’ d-Dikjarazzjoni Konġunta tat-
tliet istituzzjonijiet li l-proċeduri baġitarji 
annwali applikati għall-QFP 2014-2020 
ser jintegraw, kif adatt, elementi sensittivi 
għall-kwistjoni tal-ġeneru, b’kont meħud 
tal-modi li l-qafas finanzjarju ġenerali tal-
Unjoni jikkontribwixxi għal iktar 
ugwaljanza bejn is-sessi (u jiżgura l-
integrazzjoni tas-sessi);

Or. en

Emenda 55
Salvador Garriga Polledo
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Ifakkar li l-Parlament kien l-ewwel 
istituzzjoni tal-UE li ppreżenta l-viżjoni 
tiegħu dwar il-QFP 2014-2020 u l-ħtieġa li 
jiġi rriformat il-finanzjament tal-baġit tal-
UE, permezz tar-rapport tal-Kumitat 
speċjalizzat tiegħu SURE, f’Ġunju 2011; 
iqis li dan ir-rapport ipprovda gwida 
effettiva għall-Kummissjoni fl-abbozzar 
tal-proposti tagħha stess dwar il-QFP u r-
riżorsi proprji u japprezza d-djalogu 
politiku regolari li ġie stabbilit bejn iż-
żewġ istituzzjonijiet fl-istadji kollha tal-
preparazzjoni ta’ dan ir-rapport; jenfasizza 
l-vantaġġi ovvji għall-Parlament ta’ tħejjija 
bikrija għal kwalunkwe negozjati dwar il-
QFP;

9. Ifakkar li l-Parlament kien l-ewwel 
istituzzjoni tal-UE li ppreżenta l-viżjoni 
tiegħu dwar il-QFP 2014-2020 u l-ħtieġa li 
jiġi rriformat il-finanzjament tal-baġit tal-
UE, permezz tar-rapport tal-Kumitat 
speċjalizzat tiegħu SURE, f’Ġunju 2011; 
iqis li dan ir-rapport ipprovda gwida 
effettiva għall-Kummissjoni fl-abbozzar 
tal-proposti tagħha stess dwar il-QFP u r-
riżorsi proprji; japprezza d-djalogu politiku 
regolari bejn diversi Kummissarji tal-UE u 
l-Parlament fl-istadji kollha tal-
preparazzjoni ta’ dan ir-rapport u jqis li din 
il-prattika għandha tiġi żviluppata iżjed fi 
djalogu iżjed strutturat bejn iż-żewġ 
Istituzzjonijiet qabel il-preżentazzjoni tal-
proposti leġiżlattivi tal-QFP; jenfasizza l-
vantaġġi ovvji għall-Parlament ta’ tħejjija 
bikrija għal kwalunkwe negozjati dwar il-
QFP;
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Or. en

Emenda 56
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Ifakkar li l-Parlament kien l-ewwel 
istituzzjoni tal-UE li ppreżenta l-viżjoni 
tiegħu dwar il-QFP 2014-2020 u l-ħtieġa li 
jiġi rriformat il-finanzjament tal-baġit tal-
UE, permezz tar-rapport tal-Kumitat 
speċjalizzat tiegħu SURE, f’Ġunju 2011; 
iqis li dan ir-rapport ipprovda gwida 
effettiva għall-Kummissjoni fl-abbozzar 
tal-proposti tagħha stess dwar il-QFP u r-
riżorsi proprji u japprezza d-djalogu 
politiku regolari li ġie stabbilit bejn iż-
żewġ istituzzjonijiet fl-istadji kollha tal-
preparazzjoni ta’ dan ir-rapport; jenfasizza 
l-vantaġġi ovvji għall-Parlament ta’ tħejjija 
bikrija għal kwalunkwe negozjati dwar il-
QFP;

9. Ifakkar li l-Parlament kien l-ewwel 
istituzzjoni tal-UE li ppreżenta l-viżjoni 
tiegħu dwar il-QFP 2014-2020 u l-ħtieġa li 
jiġi rriformat il-finanzjament tal-baġit tal-
UE, permezz tar-rapport tal-Kumitat 
speċjalizzat tiegħu SURE, f’Ġunju 2011;
jemmen li l-pożizzjonament bikri għen 
biex il-Parlament jinżamm magħqud tul 
il-proċess sussegwenti tan-negozjati; iqis
ukoll li dan ir-rapport ipprovda gwida 
effettiva għall-Kummissjoni fl-abbozzar 
tal-proposti tagħha stess dwar il-QFP u r-
riżorsi proprji u japprezza d-djalogu 
politiku regolari li ġie stabbilit bejn iż-
żewġ istituzzjonijiet fl-istadji kollha tal-
preparazzjoni ta’ dan ir-rapport; jenfasizza 
l-vantaġġi ovvji għall-Parlament ta’ tħejjija 
bikrija għal kwalunkwe negozjati dwar il-
QFP;

Or. en

Emenda 57
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Ifakkar li l-Parlament kien l-ewwel 
istituzzjoni tal-UE li ppreżenta l-viżjoni 
tiegħu dwar il-QFP 2014-2020 u l-ħtieġa li 
jiġi rriformat il-finanzjament tal-baġit tal-
UE, permezz tar-rapport tal-Kumitat 

9. Ifakkar li l-Parlament kien l-ewwel 
istituzzjoni tal-UE li ppreżenta l-viżjoni 
tiegħu dwar il-QFP 2014-2020, inkluż it-
talba għal “mill-anqas 5 % żieda fir-
riżorsi għall-QFP li jmiss”, xi prijoritajiet 
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speċjalizzat tiegħu SURE, f’Ġunju 2011; 
iqis li dan ir-rapport ipprovda gwida 
effettiva għall-Kummissjoni fl-abbozzar 
tal-proposti tagħha stess dwar il-QFP u r-
riżorsi proprji u japprezza d-djalogu 
politiku regolari li ġie stabbilit bejn iż-
żewġ istituzzjonijiet fl-istadji kollha tal-
preparazzjoni ta’ dan ir-rapport; jenfasizza 
l-vantaġġi ovvji għall-Parlament ta’ tħejjija 
bikrija għal kwalunkwe negozjati dwar il-
QFP;

pożittivi, livell minimu ta’ riżorsi għall-
ikbar pożizzjonijiet baġitarji u l-ħtieġa li 
jiġi rriformat il-finanzjament tal-baġit tal-
UE, permezz tar-rapport tal-Kumitat 
speċjalizzat tiegħu SURE, f’Ġunju 2011; 
iqis li dan ir-rapport ipprovda gwida 
effettiva għall-Kummissjoni fl-abbozzar 
tal-proposti tagħha stess dwar il-QFP u r-
riżorsi proprji u japprezza d-djalogu 
politiku regolari li ġie stabbilit bejn iż-
żewġ istituzzjonijiet fl-istadji kollha tal-
preparazzjoni ta’ dan ir-rapport; jenfasizza 
l-vantaġġi ovvji għall-Parlament ta’ tħejjija 
bikrija għal kwalunkwe negozjati dwar il-
QFP;

Or. en

Emenda 58
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Ifakkar li l-Parlament kien l-ewwel 
istituzzjoni tal-UE li ppreżenta l-viżjoni 
tiegħu dwar il-QFP 2014-2020 u l-ħtieġa li 
jiġi rriformat il-finanzjament tal-baġit tal-
UE, permezz tar-rapport tal-Kumitat 
speċjalizzat tiegħu SURE, f’Ġunju 2011; 
iqis li dan ir-rapport ipprovda gwida
effettiva għall-Kummissjoni fl-abbozzar 
tal-proposti tagħha stess dwar il-QFP u r-
riżorsi proprji u japprezza d-djalogu 
politiku regolari li ġie stabbilit bejn iż-
żewġ istituzzjonijiet fl-istadji kollha tal-
preparazzjoni ta’ dan ir-rapport; jenfasizza 
l-vantaġġi ovvji għall-Parlament ta’ tħejjija 
bikrija għal kwalunkwe negozjati dwar il-
QFP;

9. Ifakkar li l-Parlament kien l-ewwel 
istituzzjoni tal-UE li ppreżenta l-viżjoni 
tiegħu dwar il-QFP 2014-2020 u l-ħtieġa li 
jiġi rriformat il-finanzjament tal-baġit tal-
UE, permezz tar-rapport tal-Kumitat 
speċjalizzat tiegħu SURE, f’Ġunju 2011; 
iqis li dan ir-rapport ipprovda gwida għall-
Kummissjoni fl-abbozzar tal-proposti 
tagħha stess dwar il-QFP u r-riżorsi proprji 
u japprezza d-djalogu politiku regolari li 
ġie stabbilit bejn iż-żewġ istituzzjonijiet fl-
istadji kollha tal-preparazzjoni ta’ dan ir-
rapport; jenfasizza l-vantaġġi ovvji għall-
Parlament ta’ tħejjija bikrija għal 
kwalunkwe negozjati dwar il-QFP;

Or. en

Emenda 59
Helga Trüpel
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f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jenfasizza li filwaqt li l-Kummissjoni 
Ewropea ressqet il-proposta tagħha dwar 
il-QFP fid-29 ta’ Ġunju 2011 u emendat 
il-proposta tagħha stess fis-
6 ta’ Lulju 2012, ma kkomunikatx il-
proposta tagħha b’mod effiċjenti u 
proattiv lill-pubbliku u ħalliet ir-
responsabbiltà tat-tmexxija tad-dibattitu 
f’idejn il-gvernijiet nazzjonali u l-
Parlament Ewropew; għaldaqstant iqis li 
l-Kummissjoni Ewropea hija, flimkien 
mal-Kunsill Ewropew, il-Kunsill u l-
Parlament, responsabbli wkoll għall-mod 
kif tmexxa d-dibattitu kemm dwar ir-
regolament QFP kif ukoll dwar l-IIA; 
jenfasizza li l-Kummissjoni Ewropea kellu 
jkollha rwol iżjed proattiv fl-aħħar fażi 
tan-negozjati permezz tat-twettiq b’mod 
korrett tar-rwol tagħha ta’ “intermedjarju 
onest”;

Or. en

Emenda 60
Ingeborg Gräßle
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Ifakkar li, skont l-Artikolu 312 tat-
TFUE, il-Kunsill unanimament jadotta r-
Regolament QFP wara l-approvazzjoni tal-
Parlament, filwaqt li t-tliet istituzzjonijiet 
tal-UE ‘għandhom jieħdu kull miżura 
meħtieġa sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni 
tiegħu’; jinnota, għalhekk, li t-Trattat ma 
jistabbilixxix xi proċedura konkreta għall-
involviment tal-Parlament fin-negozjati tal-
QFP u li dawn il-modalitajiet kienu 
sussegwentement iddeterminati fil-prattika 

10. Ifakkar li, skont l-Artikolu 312 tat-
TFUE, il-Kunsill unanimament jadotta r-
Regolament QFP wara l-approvazzjoni tal-
Parlament, filwaqt li t-tliet istituzzjonijiet 
tal-UE “għandhom jieħdu kull miżura 
meħtieġa sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni 
tiegħu”; jinnota, għalhekk, li t-Trattat ma 
jistabbilixxix xi proċedura konkreta għall-
involviment tal-Parlament fin-negozjati tal-
QFP u li dawn il-modalitajiet kienu 
sussegwentement iddeterminati fil-prattika 
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permezz ta’ għadd ta’ arranġamenti ad hoc 
miftiehma fil-livell politiku fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament;

permezz ta’ għadd ta’ arranġamenti ad hoc 
miftiehma fil-livell politiku fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
vvalutati mill-ġdid dawn il-modalitajiet ta’
ħidma, bil-ħsieb ta’ emenda fil-ġejjieni 
għat-TFUE;

Or. en

Emenda 61
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Ifakkar li, skont l-Artikolu 312 tat-
TFUE, il-Kunsill unanimament jadotta r-
Regolament QFP wara l-approvazzjoni tal-
Parlament, filwaqt li t-tliet istituzzjonijiet
tal-UE ‘għandhom jieħdu kull miżura 
meħtieġa sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni 
tiegħu’; jinnota, għalhekk, li t-Trattat ma 
jistabbilixxix xi proċedura konkreta għall-
involviment tal-Parlament fin-negozjati tal-
QFP u li dawn il-modalitajiet kienu 
sussegwentement iddeterminati fil-prattika 
permezz ta’ għadd ta’ arranġamenti ad hoc 
miftiehma fil-livell politiku fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament;

10. Ifakkar li, skont l-Artikolu 312 tat-
TFUE, il-Kunsill Ewropew jista’,
unanimament, jadotta deċiżjoni li 
tawtorizza lill-Kunsill jaġixxi 
b’maġġoranza kwalifikata meta jadotta r-
regolament QFP; jiddispjaċih, għalhekk, li 
l-Parlament Ewropew irrifjuta li jisfida 
lill-Kunsill Ewropew dwar il-punt; 
jiddispjaċih li l-Kunsill Ewropew irrifjuta 
li juża l-klawsola “passerelle” u ħalla lill-
Kunsill, huwa u jaġixxi b’unanimità, 
jadotta r-Regolament QFP wara l-
approvazzjoni tal-Parlament, filwaqt li t-
tliet istituzzjonijiet tal-UE “għandhom 
jieħdu kull miżura meħtieġa sabiex tiġi 
ffaċilitata l-adozzjoni tiegħu”; jinnota, 
għalhekk, li t-Trattat ma jistabbilixxix xi 
proċedura konkreta għall-involviment tal-
Parlament fin-negozjati tal-QFP u li dawn 
il-modalitajiet kienu sussegwentement 
iddeterminati fil-prattika permezz ta’
għadd ta’ arranġamenti ad hoc miftiehma 
fil-livell politiku fuq l-inizjattiva tal-
Parlament;

Or. en

Emenda 62
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Ifakkar li, skont l-Artikolu 312 tat-
TFUE, il-Kunsill unanimament jadotta r-
Regolament QFP wara l-approvazzjoni tal-
Parlament, filwaqt li t-tliet istituzzjonijiet 
tal-UE ‘għandhom jieħdu kull miżura 
meħtieġa sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni 
tiegħu’; jinnota, għalhekk, li t-Trattat ma 
jistabbilixxix xi proċedura konkreta għall-
involviment tal-Parlament fin-negozjati tal-
QFP u li dawn il-modalitajiet kienu 
sussegwentement iddeterminati fil-prattika 
permezz ta’ għadd ta’ arranġamenti ad hoc 
miftiehma fil-livell politiku fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament;

10. Ifakkar li, skont l-Artikolu 312 tat-
TFUE, il-Kunsill unanimament jadotta r-
Regolament QFP wara l-approvazzjoni tal-
Parlament, filwaqt li t-tliet istituzzjonijiet 
tal-UE “għandhom jieħdu kull miżura 
meħtieġa sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni 
tiegħu”; jinnota, għalhekk, li t-Trattat ma 
jistabbilixxix xi proċedura konkreta għall-
involviment tal-Parlament fin-negozjati tal-
QFP u li dawn il-modalitajiet kienu 
sussegwentement iddeterminati fil-prattika 
permezz ta’ għadd ta’ arranġamenti ad hoc 
miftiehma fil-livell politiku fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament; jinnota li l-Parlament 
Ewropew kien qed jiddefinixxi wkoll ir-
rwol tiegħu stess u jinkoraġġixxi lill-
Parlament jibni fuq it-tagħlimiet meħuda 
minn din l-esperjenza; jenfasizza l-ħtieġa 
ta’ mandati ċari u trasparenti għat-tim 
tan-negozjati tal-Parlament;

Or. en

Emenda 63
Ingeborg Gräßle
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Iqis li huwa ta’ dispjaċir li, qabel il-
ftehim tal-Kunsill Ewropew dwar il-QFP 
tat-8 ta’ Frar 2013, ma nżammu l-ebda 
negozjati sinifikanti bejn il-Parlament u l-
Kunsill; iqis li l-bosta laqgħat li nżammu 
bejn it-tim tan-negozjati tiegħu u l-
presidenzi suċċessivi tal-Kunsill fuq il-
marġini tal-laqgħat rilevanti tal-Kunsill 
Affarijiet Ġenerali, u l-parteċipazzjoni 
tiegħu fil-laqgħat informali tal-Kunsill 
dwar il-QFP, iffaċilitaw biss il-
kondiviżjoni ta’ ftit informazzjoni bejn il-

11. Iqis li huwa ta’ dispjaċir li, qabel il-
ftehim tal-Kunsill Ewropew dwar il-QFP 
tat-8 ta’ Frar 2013, ma nżammu l-ebda 
negozjati sinifikanti bejn il-Parlament u l-
Kunsill; iqis li l-bosta laqgħat li nżammu 
bejn it-tim tan-negozjati tiegħu u l-
presidenzi suċċessivi tal-Kunsill fuq il-
marġini tal-laqgħat rilevanti tal-Kunsill 
Affarijiet Ġenerali, u l-parteċipazzjoni 
tiegħu fil-laqgħat informali tal-Kunsill 
dwar il-QFP, iffaċilitaw biss il-
kondiviżjoni ta’ ftit informazzjoni bejn il-
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Kunsill u l-Parlament iżda, 
sfortunatament, ma kellhomx impatt fuq 
l-ispirtu, il-kalendarju jew il-kontenut tan-
negozjati fi ħdan il-Kunsill; jiddispjaċih 
għall-fatt li l-pożizzjonijiet tiegħu baqgħu 
b’mod wiesa’ injorati jew mhux mifhuma 
mid-delegazzjonijiet tal-Kunsill;

Kunsill u l-Parlament; jara, għalhekk, il-
ħtieġa li l-Parlament janalizza b’mod 
kritiku r-rwol tiegħu stess f’dan il-
proċess, u jiddiskuti kif jista’ jżid l-
influwenza tiegħu fuq l-ispirtu, il-
kalendarju u l-kontenut tan-negozjati fi 
ħdan il-Kunsill u kif jagħmel il-
pożizzjonijiet tiegħu rikonoxxuti fost id-
delegazzjonijiet tal-Kunsill fin-negozjati 
futuri;

Or. en

Emenda 64
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jiddeplora l-fatt li, minkejja l-
oġġezzjonijiet qawwija tal-Parlament, il-
’kaxxi tan-negozjar’ suċċessivi kollha 
ppreżentati mill-presidenzi differenti tal-
Kunsill u, finalment, il-ftehim tal-Kunsill 
Ewropew dwar il-QFP tat-8 ta’ Frar 2013 
kien fihom għadd sinifikanti ta’ elementi 
leġiżlattivi li suppost kienu ġew deċiżi 
skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja;
jenfasizza li l-unanimità meħtieġa 
legalment fil-Kunsill dwar ir-Regolament 
QFP setgħet tintlaħaq biss billi jiġu deċiżi 
minn qabel ċerti bidliet politiċi ewlenin fil-
politiki settorjali tal-UE, biex b’hekk ġew
imfixxkla l-prerogattivi tal-Parlament taħt 
il-kodeċiżjoni, f’kontradizzjoni ċara mat-
Trattati;

12. Ifakkar li, skont it-Trattat, il-Kunsill 
Ewropew m’għandux setgħat leġiżlattivi 
u, għalhekk, jikkundanna l-fatt li, 
minkejja l-oġġezzjonijiet qawwija tal-
Parlament, il-“kaxxi tan-negozjar”
suċċessivi kollha ppreżentati mill-
presidenzi differenti tal-Kunsill u, 
finalment, il-ftehim tal-Kunsill Ewropew 
dwar il-QFP tat-8 ta’ Frar 2013 kien fihom 
għadd sinifikanti ta’ elementi leġiżlattivi li 
suppost kienu ġew deċiżi skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja; jenfasizza 
li l-unanimità meħtieġa legalment fil-
Kunsill dwar ir-Regolament QFP setgħet 
tintlaħaq biss billi jiġu deċiżi minn qabel 
ċerti bidliet politiċi ewlenin fil-politiki 
settorjali tal-UE, biex b’hekk ġew imfixkla
l-prerogattivi tal-Parlament taħt il-
kodeċiżjoni, f’kontradizzjoni ċara mat-
Trattati;

Or. en

Emenda 65
Dominique Riquet
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jiddeplora l-fatt li, minkejja l-
oġġezzjonijiet qawwija tal-Parlament, il-
’kaxxi tan-negozjar’ suċċessivi kollha 
ppreżentati mill-presidenzi differenti tal-
Kunsill u, finalment, il-ftehim tal-Kunsill 
Ewropew dwar il-QFP tat-8 ta’ Frar 2013 
kien fihom għadd sinifikanti ta’ elementi 
leġiżlattivi li suppost kienu ġew deċiżi 
skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja; 
jenfasizza li l-unanimità meħtieġa 
legalment fil-Kunsill dwar ir-Regolament 
QFP setgħet tintlaħaq biss billi jiġu deċiżi 
minn qabel ċerti bidliet politiċi ewlenin fil-
politiki settorjali tal-UE, biex b’hekk ġew
imfixxkla l-prerogattivi tal-Parlament taħt 
il-kodeċiżjoni, f’kontradizzjoni ċara mat-
Trattati;

12. Jiddeplora l-fatt li, minkejja l-
oġġezzjonijiet qawwija tal-Parlament, il-
’kaxxi tan-negozjar’ suċċessivi kollha 
ppreżentati mill-presidenzi differenti tal-
Kunsill u, finalment, il-ftehim tal-Kunsill 
Ewropew dwar il-QFP tat-8 ta’ Frar 2013 
kien fihom għadd sinifikanti ta’ elementi 
leġiżlattivi li suppost kienu ġew deċiżi 
skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja; 
jenfasizza li l-unanimità meħtieġa 
legalment fil-Kunsill dwar ir-Regolament 
QFP setgħet tintlaħaq biss billi jiġu deċiżi 
minn qabel ċerti bidliet politiċi ewlenin fil-
politiki settorjali tal-UE, biex b’hekk ġew
imfixkla l-prerogattivi tal-Parlament taħt 
il-kodeċiżjoni, b’mod partikolari d-dritt li 
jemenda, f’kontradizzjoni ċara mat-
Trattati;

Or. fr

Emenda 66
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jinnota li n-negozjati ġenwini dwar ir-
Regolament QFP u l-IIA tnedew biss 
f’Marzu 2013, filwaqt li n-negozjaturi tal-
Kunsill ikkunsidraw il-ftehim QFP mill-
Kunsill Ewropew bħala l-uniku punt ta’
referenza, bl-ebda marġini għal kwalunkwe 
diskussjoni; jenfasizza li din l-attitudni 
wasslet għall-attentat inaċċettabbli li jiġu 
esklużi ċerti suġġetti min-negozjati, li 
ġiegħlet lill-Parlament jitħabat, anke fl-
ogħla livell politiku, sabiex jidħol 
f’negozjati ‘tat-tip ta’ kodeċiżjoni’ fuq kull
Artikolu tar-Regolament QFP/IIA;

13. Jinnota li n-negozjati ġenwini dwar ir-
Regolament QFP u l-IIA tnedew biss 
f’Mejju 2013, fejn in-negozjaturi tal-
Kunsill ma kellhomx mandat formali 
għan-negozjati imma minflok ikkunsidraw 
il-ftehim QFP mill-Kunsill Ewropew bħala 
l-uniku punt ta’ referenza, bl-ebda marġini 
għal kwalunkwe diskussjoni; jenfasizza li 
din l-attitudni mhux biss wasslet għal telf 
ta’ żmien bla bżonn iżda wkoll għall-
attentat inaċċettabbli mill-Kunsill li jiġu 
esklużi ċerti suġġetti min-negozjati, li 
ġiegħlet lill-Parlament jitħabat, anke fl-
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ogħla livell politiku, sabiex jidħol 
f’negozjati fuq kull Artikolu tar-
Regolament QFP/IIA;

Or. en

Emenda 67
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jinnota li l-konklużjonijiet tal-Kunsill
Ewropew għandhom jiġu meqjusa bħala 
struzzjonijiet ta’ negozjar għall-Kunsill u 
li fl-ebda każ ma jikkostitwixxu linji 
ħomor li ma jistgħux jiġu nnegozjati mal-
Parlament; jitlob għal formula standard li 
tfakkar fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
15(1) tat-TFUE li għandhom jiġu inklużi 
fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew;

14. Iqis li huwa perikoluż u kontra d-
dispożizzjoni tat-trattat, kif stabbilit fl-
Artikolu 15 tat-TUE li jiddikjara li l-
Kunsill Ewropew m’għandux jeżerċita l-
funzjonijiet leġiżlattivi, li l-Kunsill 
Ewropew juża s-summit tal-UE biex 
jimponi l-opinjonijiet tiegħu fuq il-Kunsill 
u linji ħomor li joħolqu de facto setgħa 
leġiżlattiva; Iqis għalhekk li billi rrifjuta li 
jinnegozja mal-PE l-linji ħomor tal-
Kunsill Ewropew, il-Kunsill irrifjuta li 
jeżerċita s-setgħa leġiżlattiva tiegħu;
Jenfasizza madankollu li billi jagħti l-
kunsens tiegħu, il-Parlament Ewropew 
jilleġittima b’mod demokratiku l-imġiba 
kemm tal-Kunsill Ewropew kif ukoll tal-
Kunsill; 

Or. en

Emenda 68
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jinnota li l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew għandhom jiġu meqjusa bħala 
struzzjonijiet ta’ negozjar għall-Kunsill u li 
fl-ebda każ ma jikkostitwixxu linji ħomor 
li ma jistgħux jiġu nnegozjati mal-

14. Jinnota li l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew għandhom jiġu meqjusa bħala 
struzzjonijiet ta’ negozjar għall-Kunsill u li 
fl-ebda każ ma jikkostitwixxu linji ħomor 
li ma jistgħux jiġu nnegozjati mal-
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Parlament; jitlob għal formula standard li 
tfakkar fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
15(1) tat-TFUE li għandhom jiġu inklużi 
fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew;

Parlament; jiddispjaċih ħafna mill-fatt li 
din il-problema affettwat in-negozjati 
dwar programmi pluriennali tal-UE, 
bʼmod partikolari fir-rigward tal-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew taʼ 
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni;
jitlob għal formula standard li tfakkar fid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15(1) tat-
TFUE li għandhom jiġu inklużi fil-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew;

Or. en

Emenda 69
Salvador Garriga Polledo
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jinnota li l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew għandhom jiġu meqjusa bħala 
struzzjonijiet ta’ negozjar għall-Kunsill u li 
fl-ebda każ ma jikkostitwixxu linji ħomor 
li ma jistgħux jiġu nnegozjati mal-
Parlament; jitlob għal formula standard li 
tfakkar fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
15(1) tat-TFUE li għandhom jiġu inklużi 
fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew;

14. Jinnota li l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew għandhom jiġu meqjusa bħala 
struzzjonijiet ta’ negozjar għall-Kunsill u li 
fl-ebda każ ma jikkostitwixxu linji ħomor 
li ma jistgħux jiġu nnegozjati mal-
Parlament; jitlob għal formula standard li 
tfakkar fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
15(1) tat-TFUE li għandhom jiġu inklużi 
fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, 
filwaqt li jfakkar li l-Kunsill Ewropew ma 
jeżerċitax funzjonijiet leġiżlattivi; huwa 
konvint li, minkejja kwalunkwe deċiżjoni 
politika meħuda mill-Kunsill Ewropew, 
in-negozjati dwar il-QFP u l-programmi 
pluriennali relatati tal-UE għandhom 
jitwettqu biss bejn il-Parlament u l-
Kunsill, kif previst fit-Trattat;

Or. en

Emenda 70
Emer Costello



AM\1020127MT.doc 43/59 PE529.801v01-00

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jinnota li l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew għandhom jiġu meqjusa bħala
struzzjonijiet ta’ negozjar għall-Kunsill u li 
fl-ebda każ ma jikkostitwixxu linji ħomor 
li ma jistgħux jiġu nnegozjati mal-
Parlament; jitlob għal formula standard li 
tfakkar fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
15(1) tat-TFUE li għandhom jiġu inklużi 
fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew;

14. Jinnota li l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew huma struzzjonijiet ta’ negozjar 
għall-Kunsill u li fl-ebda każ ma 
jikkostitwixxu linji ħomor li ma jistgħux 
jiġu nnegozjati mal-Parlament; jitlob għal 
formula standard li tfakkar fid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15(1) tat-
TFUE li għandhom jiġu inklużi fil-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew;

Or. en

Emenda 71
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jinnota li ċ-ċifri tal-QFP (il-livell 
globali u d-distribuzzjoni għal kull 
intestatura), kif deċiż mill-Kunsill 
Ewropew, fl-aħħar ma kinux ikkontestati
mill-Parlament, li rrikonoxxa l-kuntest 
ekonomiku u finanzjarju partikolarment
diffiċli fil-mument ta’ din id-deċiżjoni;
jenfasizza, madankollu, li dan m’għandu 
bl-ebda mod jiġi pperċepit bħala preċedent 
u jtenni l-pożizzjoni tiegħu li ċ-ċifri tal-
QFP, u kull parti oħra tal-ftehim politiku 
rilevanti tal-Kunsill Ewropew, huma 
suġġetti għal negozjati mal-Parlament;

16. Jinnota li ċ-ċifri tal-QFP (il-livell 
globali u d-distribuzzjoni għal kull 
intestatura), kif deċiż mill-Kunsill 
Ewropew, kienu kkontestati mill-
Parlament fir-Riżoluzzjoni tiegħu adottata 
fit-13 ta’ Marzu 2013, partikolarment 
minħabba l-kuntest ekonomiku u 
finanzjarju diffiċli fil-mument ta’ din id-
deċiżjoni; jiddispjaċih li finalment il-
Parlament Ewropew japprova bis-sħiħ iċ-
ċifri tal-QFP billi jagħti l-kunsens formali 
tiegħu; jenfasizza, madankollu, li dan 
m’għandu bl-ebda mod jiġi pperċepit bħala 
preċedent u jtenni l-pożizzjoni tiegħu li ċ-
ċifri tal-QFP, u kull parti oħra tal-ftehim 
politiku rilevanti tal-Kunsill Ewropew, 
huma suġġetti għal negozjati mal-
Parlament;

Or. en
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Emenda 72
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jenfasizza l-ħtieġa li b’mod sinifikanti 
jitjiebu l-modalitajiet ta’ kwalunkwe 
negozjati tal-QFP futuri, sabiex jiġu evitati 
mblokki u jiġi ffrankat il-ħin prezzjuż u r-
riżorsi matul in-negozjati; iqis li dawn il-
modalitajiet għandhom jiġu formalizzati fi 
ftehim fl-ogħla livell politiku, li għandu 
jikkunsidra n-nuqqasijiet tan-negozjati 
riċenti u jissalvagwardja bis-sħiħ ir-rwol u 
l-prerogattivi tal-Parlament, kif stipulat fit-
Trattat tal-UE; iqis li din il-proċedura 
għandha eventwalment titniżżel fl-IIA 
nnifsu, kif huwa l-każ għall-proċedura 
baġitarja;

17. Jenfasizza l-ħtieġa li b’mod sinifikanti 
jitjiebu l-modalitajiet ta’ kwalunkwe 
negozjati tal-QFP futuri, sabiex jiġu evitati 
mblokki u jiġi ffrankat il-ħin prezzjuż u r-
riżorsi matul in-negozjati; iqis li dawn il-
modalitajiet għandhom jiġu formalizzati fi 
ftehim fl-ogħla livell politiku, li għandu 
jikkunsidra n-nuqqasijiet tan-negozjati 
riċenti u jissalvagwardja bis-sħiħ ir-rwol u 
l-prerogattivi tal-Parlament, kif stipulat fit-
Trattat tal-UE inkluż il-possibbiltà li ma 
jagħtix il-kunsens tiegħu; iqis li din il-
proċedura għandha eventwalment titniżżel 
fl-IIA nnifsu, kif huwa l-każ għall-
proċedura baġitarja;

Or. en

Emenda 73
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Huwa konvint li r-regola tal-unanimità 
fil-Kunsill tfisser li l-ftehim jirrappreżenta 
l-iżgħar denominatur komuni, abbażi tal-
ħtieġa li jiġi evitat il-veto ta’ Stat Membru 
wieħed; jenfasizza li bidla lejn votazzjoni 
b’maġġoranza kwalifikata għar-
Regolament QFP tkun konformi mhux biss 
mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, użata 
għall-adozzjoni ta’ kważi l-programmi 
pluriennali kollha tal-UE, iżda wkoll mal-
proċedura annwali ta’ adozzjoni tal-baġit 
tal-UE; iqis li dan jista’ jinkiseb bl-użu tal-
klawsola ‘passerelle’ taħt l-Artikolu 312 u 

18. Huwa konvint li r-regola tal-unanimità 
fil-Kunsill tfisser li l-ftehim jirrappreżenta 
l-iżgħar denominatur komuni, abbażi tal-
ħtieġa li jiġi evitat il-veto ta’ Stat Membru 
wieħed; jenfasizza li bidla lejn votazzjoni 
b’maġġoranza kwalifikata għar-
Regolament QFP tkun konformi mhux biss 
mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, użata 
għall-adozzjoni ta’ kważi l-programmi 
pluriennali kollha tal-UE, iżda wkoll mal-
proċedura annwali ta’ adozzjoni tal-baġit 
tal-UE; iqis li dan jista’ jinkiseb bl-użu tal-
klawsola “passerelle” taħt l-Artikolu 312 u 
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li din il-kwistjoni għandha tiġi kkunsidrata 
ulterjorment fl-okkażjoni ta’ kull reviżjoni 
futura tat-Trattat;

li din il-kwistjoni għandha tiġi assigurata
fl-okkażjoni ta’ kull reviżjoni futura tat-
Trattat;

Or. en

Emenda 74
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jindika l-ammont tremend ta’
skambju ta’ informazzjoni u 
koordinazzjoni meħtieġa fil-Parlament 
biex tiġi żgurata l-konsistenza fin-
negozjati paralleli tal-QFP u l-bażijiet 
leġiżlattivi ta’ iżjed minn 60 programm 
pluriennali; huwa konvint li setgħu 
nkisbu kundizzjonijiet aħjar mill-
Parlament li kieku l-proċeduri kienu 
ħielsa għaliex kien ikun hemm inqas 
pressjoni fuq in-negozjaturi tal-QFP biex 
jikkonkludu, sabiex il-kumitati leġiżlattivi 
jibqgħalhom biżżejjed żmien itemmu n-
negozjati tagħhom; jikkonkludi, 
għalhekk, li l-għażliet differenti tal-
aġġustament tad-dewmien kemm tal-QFP 
kif ukoll tal-programmi pluriennali 
għandhom jiġu esplorati biex jiġi limitat l-
isforz tal-koordinazzjoni fil-futur;

Or. en

Emenda 75
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jiddispjaċih li l-Parlament Ewropew 
iddeċieda li ma jagħmilx użu sħiħ tal-
possibilitajiet provduti mill-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja fin-negozjati mal-
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Kunsill fuq il-bażi leġiżlattiva; iqis, fʼdan 
il-kuntest, li għandha tingħata attenzjoni 
speċjali lill-każijiet fejn proposta 
leġiżlattiva tkun ġiet rikonoxxuta bħala 
waħda li taqaʼ taħt il-kompetenzi taʼ aktar 
minn kumitat wieħed; huwa tal-fehma li 
fʼdawn li każijiet speċjali, il-mandat għal 
negozjati mal-Kunsill għandu jinkiseb 
mill-plenarja sabiex jiżgura appoġġ 
wiesaʼ, isaħħaħ il-pożizzjoni taʼ negozjar 
tal-PE u jiggarantixxi trasparenza;

Or. en

Emenda 76
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18b. Iqis li, filwaqt li l-ftehimiet 
innegozjati mal-Kunsill għandhom 
jingħataw il-possibbiltà taʼ adozzjoni 
mingħajr xkiel fil-plenarja, dan ma 
għandux isir bl-effett li ma jippermetti lill-
plenarja l-ebda possibbiltà li temenda t-
testi miftiehma; huwa tal-fehma li 
proċeduri bħal dawn jistgħu jiġu applikati 
biss meta jinstab kunsens politiku wiesaʼ 
ħafna dwar it-test miftiehem; jistieden, 
għalhekk, lill-kumitat kompetenti tiegħu 
sabiex jeżamina l-possibbiltà li japplika d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 138 tar-
Regoli taʼ Proċedura tal-PE għal 
ftehimiet tal-ewwel u t-tieni qari;

Or. en

Emenda 77
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18c (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18c. Jissuġġerixxi, jekk it-Trattat jibqaʼ 
ma jinbidilx, li fin-negozjati tal-QFP li 
jmiss il-Parlament Ewropew għandu 
jindirizza r-regolament u l-proposti 
leġiżlattivi dwar il-QFP tal-programmi 
pluriennali differenti bħala pakkett sħiħ 
bħalma għamel bʼsuċċess fil-każ tal-
Mekkaniżmu tas-Sistema taʼ Sorveljanza;

Or. en

Emenda 78
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jiżgura 
li d-dispożizzjonijiet ġodda kollha li ġew 
inkorporati b’suċċess fir-Regolament QFP 
u l-IIA huma utilizzati b’mod sħiħ fil-
proċedura baġitarja annwali; jistenna li l-
Kunsill ma jippruvax jimponi 
interpretazzjonijiet ristretti ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet, speċjalment fuq in-natura 
u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-istrumenti 
speċjali kollha;

19. Jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jiżgura 
li d-dispożizzjonijiet ġodda kollha li ġew 
inkorporati b’suċċess fir-Regolament QFP 
u l-IIA huma utilizzati b’mod sħiħ fil-
proċedura baġitarja annwali; jistenna li l-
Kunsill ma jippruvax jimponi 
interpretazzjonijiet ristretti ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet, speċjalment fuq in-natura 
u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-istrumenti 
speċjali kollha, iżda li minflok jaġixxi 
b’mod responsabbli u japprova l-
approprjazzjonijiet neċessarji biex ikopri 
kemm l-impenji ta’ qabel tiegħu kif ukoll 
in-nefqa mhux prevista anke jekk isseħħ 
is-sitwazzjoni bla preċedent li fiha jkun 
meħtieġ li jinqabżu l-limiti massimi tal-
QFP annwali;

Or. en

Emenda 79
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jiżgura 
li d-dispożizzjonijiet ġodda kollha li ġew 
inkorporati b’suċċess fir-Regolament QFP 
u l-IIA huma utilizzati b’mod sħiħ fil-
proċedura baġitarja annwali; jistenna li l-
Kunsill ma jippruvax jimponi 
interpretazzjonijiet ristretti ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet, speċjalment fuq in-natura 
u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-istrumenti 
speċjali kollha;

19. Jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jiżgura 
li d-dispożizzjonijiet ġodda kollha li ġew 
inkorporati b’suċċess fir-Regolament QFP 
u l-IIA huma utilizzati b’mod sħiħ fil-
proċedura baġitarja annwali; jistenna li l-
Kunsill ma jippruvax jimponi 
interpretazzjonijiet ristretti ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet, speċjalment fuq in-natura 
u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-istrumenti 
speċjali kollha; ifakkar għalhekk li l-limiti 
massimi tal-QFP ġew stabbiliti ferm taħt 
il-limiti massimi tar-riżorsi proprji;

Or. en

Emenda 80
Edit Herczog
f’isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Ifakkar li l-programm Orizzont 2020 
se jkollu rwol ċentrali fit-twassil tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u 
jenfasizza li l-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-baġit tagħha jintefaq kollu 
f’konformità mal-prinċipju miftiehem tal-
firxa tal-eċċellenza u t-twessigħ tal-
parteċipazzjoni, anke fil-każ tar-
restrizzjonijiet baġitarji;

Or. en

Emenda 81
Edit Herczog
f’isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jagħmel enfasi partikolari fuq ir-regoli 
ġodda dwar il-flessibbiltà li għandhom 
jippermettu l-użu massimu tal-limiti 
massimi rispettivi tal-QFP għall-impenji u 
l-pagamenti; jenfasizza li l-prattika ta’
oqfsa finanzjarji preċedenti li biha l-baġit 
annwali tal-UE kien jibqa’ ferm taħt il-
limiti massimi tal-QFP, partikolarment fl-
approprjazzjonijiet ta’ pagamenti, ma tistax 
tiġi sostnuta aktar;

20. Jagħmel enfasi partikolari fuq ir-regoli 
ġodda dwar il-flessibbiltà li għandhom 
jippermettu l-użu massimu tal-limiti 
massimi rispettivi tal-QFP għall-impenji u 
l-pagamenti; jenfasizza li l-prattika ta’
oqfsa finanzjarji preċedenti li biha l-baġit 
annwali tal-UE kien jibqa’ ferm taħt il-
limiti massimi tal-QFP, partikolarment fl-
approprjazzjonijiet ta’ pagamenti, ma tistax 
tiġi sostnuta aktar; jenfasizza l-ħtieġa li 
tittaffa u tiġi bbilanċjata t-tensjoni 
baġitarja fl-intestaturi differenti u li jiġu 
allinjati kif xieraq il-mezzi baġitarji maċ-
ċirkostanzi li jevolvu; 

Or. en

Emenda 82
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jagħmel enfasi partikolari fuq ir-regoli 
ġodda dwar il-flessibbiltà li għandhom 
jippermettu l-użu massimu tal-limiti 
massimi rispettivi tal-QFP għall-impenji u 
l-pagamenti; jenfasizza li l-prattika ta’
oqfsa finanzjarji preċedenti li biha l-baġit 
annwali tal-UE kien jibqa’ ferm taħt il-
limiti massimi tal-QFP, partikolarment fl-
approprjazzjonijiet ta’ pagamenti, ma tistax 
tiġi sostnuta aktar;

20. Jagħmel enfasi partikolari fuq ir-regoli 
ġodda dwar il-flessibbiltà li għandhom 
jippermettu l-użu massimu tal-limiti 
massimi rispettivi tal-QFP għall-impenji u 
l-pagamenti; jenfasizza li l-prattika ta’
oqfsa finanzjarji preċedenti li biha l-baġit 
annwali tal-UE kien jibqa’ ferm taħt il-
limiti massimi tal-QFP, partikolarment fl-
approprjazzjonijiet ta’ pagamenti, ma tistax 
tiġi sostnuta aktar minħabba li r-RALs 
akkumulati laħqu livell kritiku li 
eventwalment jista’ jwassal il-baġit tal-UE 
għal defiċit strutturali li b’mod ċar imur 
kontra d-dispożizzjonijiet tat-Trattat (l-
Artikoli 310 u 323 TFUE);

Or. en
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Emenda 83
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Ifakkar li l-Kummissjoni li jmiss, li se 
tidħol fil-kariga wara l-elezzjonijiet 
Ewropej 2014, għandha tniedi 
evalwazzjoni u reviżjoni obbligatorja tal-
QFP 2014-2020 sa tmiem l-2016;
jenfasizza l-fatt li din il-klawsola 
postelettorali ta’ evalwazzjoni/reviżjoni tal-
QFP kienet waħda mit-talbiet fundamentali 
tal-Parlament fin-negozjati tal-QFP, 
ibbażata fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-
Parlament li jmiss ikunu jistgħu jerġgħu 
jivvalutaw il-prijoritajiet politiċi tal-UE, 
b’hekk il-QFP jiġi dotat b’leġittimità 
demokratika mġedda; jenfasizza l-ħtieġa li 
l-Parlament li jmiss jidentifika fil-ħin il-
prijoritajiet politiċi li għalihom se jkunu 
meqjusa meħtieġa iżjed investimenti fit-
tieni nofs tal-QFP li jmiss;

21. Ifakkar li l-Kummissjoni li jmiss, li se 
tidħol fil-kariga wara l-elezzjonijiet 
Ewropej 2014, għandha tniedi 
evalwazzjoni obbligatorja tal-QFP 2014-
2020 sa tmiem l-2016; jenfasizza l-fatt li 
din il-klawsola postelettorali ta’
evalwazzjoni/reviżjoni tal-QFP kienet 
waħda mit-talbiet fundamentali tal-
Parlament fin-negozjati tal-QFP, ibbażata 
fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-
Parlament li jmiss ikunu jistgħu jerġgħu 
jivvalutaw il-prijoritajiet politiċi tal-UE, 
b’hekk il-QFP jiġi dotat b’leġittimità 
demokratika mġedda; jenfasizza l-ħtieġa li 
l-Parlament li jmiss jirrifletti fil-ħin dwar
il-prijoritajiet politiċi tiegħu, jiġifieri li
jidentifika oqsma li għalihom se jkunu 
meqjusa meħtieġa iżjed investimenti fit-
tieni nofs tal-QFP li jmiss kif ukoll oqsma 
li minnhom il-fondi jistgħu jiġu riallokati 
għaliex m’hemm l-ebda evidenza ta’ valur 
miżjud mill-infiq tal-UE;

Or. en

Emenda 84
Gerben-Jan Gerbrandy
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Ifakkar li l-Kummissjoni li jmiss, li se 
tidħol fil-kariga wara l-elezzjonijiet 
Ewropej 2014, għandha tniedi 
evalwazzjoni u reviżjoni obbligatorja tal-
QFP 2014-2020 sa tmiem l-2016; 

21. Ifakkar li l-Kummissjoni li jmiss, li se 
tidħol fil-kariga wara l-elezzjonijiet 
Ewropej 2014, għandha tniedi 
evalwazzjoni u reviżjoni obbligatorja tal-
QFP 2014-2020 sa tmiem l-2016; 
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jenfasizza l-fatt li din il-klawsola 
postelettorali ta’ evalwazzjoni/reviżjoni tal-
QFP kienet waħda mit-talbiet fundamentali 
tal-Parlament fin-negozjati tal-QFP, 
ibbażata fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-
Parlament li jmiss ikunu jistgħu jerġgħu 
jivvalutaw il-prijoritajiet politiċi tal-UE, 
b’hekk il-QFP jiġi dotat b’leġittimità 
demokratika mġedda; jenfasizza l-ħtieġa li 
l-Parlament li jmiss jidentifika fil-ħin il-
prijoritajiet politiċi li għalihom se jkunu 
meqjusa meħtieġa iżjed investimenti fit-
tieni nofs tal-QFP li jmiss;

jenfasizza l-fatt li din il-klawsola 
postelettorali ta’ evalwazzjoni/reviżjoni tal-
QFP kienet waħda mit-talbiet fundamentali 
tal-Parlament fin-negozjati tal-QFP, 
ibbażata fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-
Parlament li jmiss ikunu jistgħu jerġgħu 
jivvalutaw il-prijoritajiet politiċi tal-UE, 
b’hekk il-QFP jiġi dotat b’leġittimità 
demokratika mġedda; jenfasizza l-ħtieġa li 
l-Parlament li jmiss jidentifika fil-ħin il-
prijoritajiet politiċi li għalihom se jkunu 
meqjusa meħtieġa iżjed investimenti fit-
tieni nofs tal-QFP li jmiss; Jitlob f’dan ir-
rigward lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
tipprovdi fil-ħin għar-reviżjoni r-rapport 
dwar l-effettività u l-prestazzjoni tal-
programmi finanzjarji ewlenin tal-QFP 
sabiex isiru l-aġġustamenti fejn meħtieġ;

Or. en

Emenda 85
Göran Färm
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Ifakkar li l-Kummissjoni li jmiss, li se 
tidħol fil-kariga wara l-elezzjonijiet 
Ewropej 2014, għandha tniedi 
evalwazzjoni u reviżjoni obbligatorja tal-
QFP 2014-2020 sa tmiem l-2016; 
jenfasizza l-fatt li din il-klawsola 
postelettorali ta’ evalwazzjoni/reviżjoni tal-
QFP kienet waħda mit-talbiet fundamentali 
tal-Parlament fin-negozjati tal-QFP, 
ibbażata fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-
Parlament li jmiss ikunu jistgħu jerġgħu 
jivvalutaw il-prijoritajiet politiċi tal-UE, 
b’hekk il-QFP jiġi dotat b’leġittimità 
demokratika mġedda; jenfasizza l-ħtieġa li 
l-Parlament li jmiss jidentifika fil-ħin il-
prijoritajiet politiċi li għalihom se jkunu 
meqjusa meħtieġa iżjed investimenti fit-
tieni nofs tal-QFP li jmiss;

21. Ifakkar li l-Kummissjoni li jmiss, li se 
tidħol fil-kariga wara l-elezzjonijiet 
Ewropej 2014, għandha tniedi 
evalwazzjoni u reviżjoni obbligatorja tal-
QFP 2014-2020 sa tmiem l-2016; 
jenfasizza l-fatt li din il-klawsola 
postelettorali ta’ evalwazzjoni/reviżjoni tal-
QFP kienet waħda mit-talbiet fundamentali 
tal-Parlament fin-negozjati tal-QFP, 
ibbażata fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-
Parlament li jmiss ikunu jistgħu jerġgħu 
jivvalutaw il-prijoritajiet politiċi tal-UE, 
b’hekk il-QFP jiġi dotat b’leġittimità 
demokratika mġedda; jenfasizza l-ħtieġa li 
l-Parlament li jmiss jidentifika fil-ħin il-
prijoritajiet politiċi li għalihom se jkunu 
meqjusa meħtieġa iżjed investimenti fit-
tieni nofs tal-QFP li jmiss; jenfasizza l-fatt 
li, wara l-kriżi ekonomika, il-livelli tal-
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investiment waqgħu b’mod sinifikanti u 
jfakkar li l-istimi juru li l-investiment 
nieqes fl-Ewropa bejn l-2008 u l-2012, se 
jiswa lill-kontinent EUR 540 biljun 
f’redditi mitlufa sal-2020;

Or. en

Emenda 86
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Ifakkar li l-Kummissjoni li jmiss, li se 
tidħol fil-kariga wara l-elezzjonijiet 
Ewropej 2014, għandha tniedi 
evalwazzjoni u reviżjoni obbligatorja tal-
QFP 2014-2020 sa tmiem l-2016; 
jenfasizza l-fatt li din il-klawsola
postelettorali ta’ evalwazzjoni/reviżjoni tal-
QFP kienet waħda mit-talbiet fundamentali 
tal-Parlament fin-negozjati tal-QFP, 
ibbażata fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-
Parlament li jmiss ikunu jistgħu jerġgħu 
jivvalutaw il-prijoritajiet politiċi tal-UE, 
b’hekk il-QFP jiġi dotat b’leġittimità 
demokratika mġedda; jenfasizza l-ħtieġa li 
l-Parlament li jmiss jidentifika fil-ħin il-
prijoritajiet politiċi li għalihom se jkunu 
meqjusa meħtieġa iżjed investimenti fit-
tieni nofs tal-QFP li jmiss;

21. Ifakkar li l-Kummissjoni li jmiss, li se 
tidħol fil-kariga wara l-elezzjonijiet 
Ewropej 2014, għandha tniedi 
evalwazzjoni u reviżjoni obbligatorja tal-
QFP 2014-2020 sa tmiem l-2016 li tiftaħ 
il-possibbiltà għal żieda fil-limiti massimi 
tal-QFP; jenfasizza l-fatt li klawsola
postelettorali ta’ evalwazzjoni/reviżjoni tal-
QFP li torbot legalment b’Vot ta’
Maġġoranza Kwalifikata kienet waħda 
mit-talbiet fundamentali tal-Parlament fin-
negozjati tal-QFP, ibbażata fuq il-ħtieġa li 
l-Kummissjoni u l-Parlament li jmiss ikunu 
jistgħu jerġgħu jivvalutaw il-prijoritajiet 
politiċi tal-UE, b’hekk il-QFP jiġi dotat 
b’leġittimità demokratika mġedda;
jenfasizza l-ħtieġa li l-Parlament li jmiss 
jidentifika fil-ħin il-prijoritajiet politiċi li 
għalihom se jkunu meqjusa meħtieġa iżjed 
investimenti fit-tieni nofs tal-QFP li jmiss;

Or. en

Emenda 87
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jemmen bil-qawwa li ċiklu ta’ ħames 
snin għall-QFP isaħħaħ il-leġittimità 
demokratika, itejjeb il-prijoritizzazzjoni 
tal-mezzi baġitarji u jista’ jitqies bħala 
prekundizzjoni għal iżjed dibattitu 
politiku; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
f’konformità mat-TFUE 312, li tagħżel 
ċiklu baġitarju ta’ ħames snin mill-2020 
’il quddiem;

Or. en

Emenda 88
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Ifakkar li r-reviżjoni prevista tal-
QFP ma għandhiex ikollha impatt 
negattiv fuq l-ebda pakkett nazzjonali 
allokat minn qabel għall-politika taʼ 
koeżjoni u bʼmod partikolari fuq 
allokazzjonijiet tal-FSE;

Or. en

Emenda 89
Dominique Riquet

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jitlob għar-reviżjoni tal-perjodu ta’
żmien tal-QFP, li attwalment huwa ta’
seba’ snin filwaqt li l-mandat tal-
kummissarji Ewropej u tad-deputati 
Ewropej huwa biss ta’ ħames snin; 
jenfasizza l-importanza li jiġi allinjat iż-
żmien baġitarju maż-żmien ta’ tiġdid tal-
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Kummissjoni u tal-Parlament, u li l-
Kunsill ma jkunx soġġett għal tiġdid 
globali regolari;

Or. fr

Emenda 90
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jenfasizza li l-proposti tal-
Kummissjoni għar-reviżjoni tal-QFP 
għandhom jikkunsidraw bis-sħiħ l-aħħar 
projezzjonijiet makroekonomiċi u jinkludu 
valutazzjoni bir-reqqa tal-operat tal-
istrumenti speċjali kollha, b’mod 
partikolari l-marġini globali fl-impenji u l-
pagamenti; ifakkar li dan il-proċess mhux 
se jkollu impatt ’l isfel fuq xi pakketti 
nazzjonali allokati minn qabel;

22. Jenfasizza li l-proposti tal-
Kummissjoni għar-reviżjoni tal-QFP 
għandhom jikkunsidraw bis-sħiħ l-aħħar 
projezzjonijiet makroekonomiċi u jinkludu 
valutazzjoni bir-reqqa tal-operat tal-
istrumenti speċjali kollha, b’mod 
partikolari l-marġini globali fl-impenji u l-
pagamenti; ifakkar li dan il-proċess mhux 
se jkollu impatt ’l isfel fuq xi pakketti 
nazzjonali allokati minn qabel; f’dan il-
kuntest, jistenna li l-Kummissjoni 
tipprovdi lill-Parlament u lill-Kunsill 
b’dejta identika u konsistenti dwar ċifri u 
stimi sabiex jiġi evitat kwalunkwe nuqqas 
ta’ ftehim fin-negozjati fir-rigward tal-
bażi għad-diskussjoni;

Or. en

Emenda 91
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha 
tintegra bis-sħiħ il-prinċipji tad-
dikjarazzjoni konġunta tat-tliet 
istituzzjonijiet dwar l-integrazzjoni tas-
sessi fil-proposti tagħha fir-rigward tar-
reviżjoni tal-QFP 2014-2020;
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Or. en

Emenda 92
Ingeborg Gräßle
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Jenfasizza l-ħtieġa li titnieda 
diskussjoni wiesgħa u miftuħa dwar ir-
riżultati miksuba bil-programmi tal-
finanzjament tal-UE, u b’mod partikolari 
valutazzjoni tal-punt sa fejn dawn il-
programmi kisbu l-objettivi ddefiniti mill-
Parlament, jiġifieri, l-istimolu tat-tkabbir 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-koeżjoni 
soċjali;

Or. en

Emenda 93
Göran Färm
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Jenfasizza li l-għan tal-marġini 
globali għall-impenji huwa li jappoġġja l-
investimenti għat-tkabbir u l-impjiegi fl-
Ewropa, u b’mod partikolari l-impjieg taż-
żgħażagħ; ifakkar li dan l-istrument kien 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew;

Or. en

Emenda 94
Göran Färm
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22b. Jenfasizza r-rwol tal-istrumenti 
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finanzjarji innovattivi bħall-bonds tal-
proġetti Ewropej, li jista’ jkollhom rwol 
importanti ħafna fl-istimolu tal-
investimenti ferm meħtieġa jekk jiġu 
ddisinjati tajjeb; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
f’dan ir-rigward tagħmel l-aħjar użu mill-
evalwazzjoni li jmiss tagħhom anke fil-
kuntest tar-reviżjoni tal-QFP 2014-2020;

Or. en

Emenda 95
Jan Mulder, Anne E. Jensen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jistieden, għalhekk, lill-Parlament 
Ewropew li jmiss biex jagħmel l-elezzjoni 
tal-kandidat propost għall-President tal-
Kummissjoni bil-kundizzjoni li jkun hemm 
impenn qawwi u mhux ambigwu biex tiġi 
implimentata din il-klawsola ta’
evalwazzjoni/reviżjoni u l-involviment fi 
djalogu politiku ġenwin u profond dwar il-
kontenut tagħha;

23. Ifakkar l-intenzjoni tiegħu li jagħmel 
ir-reviżjoni obbligatorja tal-QFP bħala 
rekwiżit ewlieni fl-investitura tal-
Kummissjoni li jmiss; jistieden, għalhekk, 
lill-Parlament Ewropew li jmiss biex 
jagħmel l-elezzjoni tal-kandidat propost 
għall-President tal-Kummissjoni bil-
kundizzjoni li jkun hemm impenn qawwi u 
mhux ambigwu biex tiġi implimentata l-
klawsola postelettorali ta’ reviżjoni u l-
involviment fi djalogu politiku ġenwin u 
profond dwar il-kontenut tagħha;

Or. en

Emenda 96
Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jemmen bis-sħiħ li l-Grupp ta’ Livell 
Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji 
jirrappreżenta opportunità unika biex 
jingħeleb l-imblokk li rriżulta minħabba 
r-riforma tas-sistema attwali tar-riżorsi 

imħassar
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proprji; jistenna li dan jikkontribwixxi 
b’mod sinifikanti biex ikun hemm 
għarfien tan-nuqqasijiet tas-sistema 
attwali u l-benefiċċji li jistgħu joħorġu 
minn riforma komprensiva u bir-reqqa u 
l-introduzzjoni tar-riżorsi proprji ġodda u 
ġenwini li jistgħu jnaqqsu b’mod 
sinifikanti s-sehem tal-kontribuzzjonijiet 
tal-ING għall-baġit tal-UE;

Or. nl

Emenda 97
Helga Trüpel
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jemmen bis-sħiħ li l-Grupp ta’ Livell 
Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji jirrappreżenta 
opportunità unika biex jingħeleb l-imblokk 
li rriżulta minħabba r-riforma tas-sistema 
attwali tar-riżorsi proprji; jistenna li dan 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti biex ikun 
hemm għarfien tan-nuqqasijiet tas-sistema 
attwali u l-benefiċċji li jistgħu joħorġu 
minn riforma komprensiva u bir-reqqa u l-
introduzzjoni tar-riżorsi proprji ġodda u 
ġenwini li jistgħu jnaqqsu b’mod 
sinifikanti s-sehem tal-kontribuzzjonijiet 
tal-ING għall-baġit tal-UE;

24. Jemmen bis-sħiħ li l-Grupp ta’ Livell 
Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji jirrappreżenta 
opportunità waħda biex jingħeleb l-
imblokk li rriżulta minħabba r-riforma tas-
sistema attwali tar-riżorsi proprji; jistenna 
li dan jikkontribwixxi b’mod sinifikanti 
biex ikun hemm għarfien tan-nuqqasijiet 
tas-sistema attwali u l-benefiċċji li jistgħu 
joħorġu minn riforma komprensiva u bir-
reqqa, l-introduzzjoni tar-riżorsi proprji 
ġodda u ġenwini u l-eliminazzjoni 
gradwali tas-sistemi tat-tnaqqis u tal-
korrezzjonijiet sabiex inaqqsu b’mod 
sinifikanti s-sehem tal-kontribuzzjonijiet 
tal-ING għall-baġit tal-UE kif propost fil-
bidu mill-Kummissjoni Ewropea u kif 
appoġġjat mill-Parlament Ewropew;

Or. en

Emenda 98
Ingeborg Gräßle
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jemmen bis-sħiħ li l-Grupp ta’ Livell 
Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji jirrappreżenta 
opportunità unika biex jingħeleb l-imblokk 
li rriżulta minħabba r-riforma tas-sistema 
attwali tar-riżorsi proprji; jistenna li dan
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti biex 
ikun hemm għarfien tan-nuqqasijiet tas-
sistema attwali u l-benefiċċji li jistgħu 
joħorġu minn riforma komprensiva u bir-
reqqa u l-introduzzjoni tar-riżorsi proprji 
ġodda u ġenwini li jistgħu jnaqqsu b’mod 
sinifikanti s-sehem tal-kontribuzzjonijiet 
tal-ING għall-baġit tal-UE;

24. Jikkunsidra li l-Grupp ta’ Livell Għoli 
dwar ir-Riżorsi Proprji jirrappreżenta 
opportunità unika biex jingħeleb l-imblokk 
li rriżulta minħabba r-riforma tas-sistema 
attwali tar-riżorsi proprji; jenfasizza li dan
jeħtieġ li jivvaluta n-nuqqasijiet tas-
sistema attwali u l-benefiċċji li jistgħu 
joħorġu minn riforma komprensiva u bir-
reqqa u l-introduzzjoni tar-riżorsi proprji 
ġodda u ġenwini li jistgħu jnaqqsu b’mod 
sinifikanti s-sehem tal-kontribuzzjonijiet 
tal-ING għall-baġit tal-UE;

Or. en

Emenda 99
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24a. Itenni t-talba tiegħu fil-kuntest tar-
reviżjoni postelettorali tal-QFP li għandu 
jintuża l-ibbaġitjar skont is-sess f’kull 
stadju tal-proċedura baġitarja tal-UE 
mill-ippjanar sal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni;

Or. en

Emenda 100
Reimer Böge
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25a. Jesprimi l-konvinzjoni soda tiegħu li 
kwalunkwe kapaċità fiskali ġdida jew 
baġit żviluppati speċifikament għall-Istati 
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Membri taż-żona tal-euro li l-funzjonijiet 
fiskali tagħhom mhumiex koperti mill-
QFP għandhom jiġu żviluppati fil-qafas 
tal-Unjoni u għandhom ikunu suġġetti 
għal skrutinju demokratiku xieraq u 
kontabilità permezz tal-istituzzjonijiet 
eżistenti;

Or. en


