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Paragrafu 58 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

58. Huwa mħassab b’mod partikolari dwar 

l-impenji pendenti kurrenti (RALs) li 

dejjem qed jikbru; jitlob strateāija 

interistituzzjonali konāunta sabiex il-livell 

tal-RALs jinŜamm taħt kontroll fil-QFP 

2014-2020 u jitlob li jittieħdu miŜuri xierqa 

għal dan l-għan;  jinkoraāāixxi f’dan ir-

rigward diskussjoni dwar kif il-livell tal-

approprjazzjoni ta’ pagament jista’ ikun 

distribwit b’mod aktar ugwali matul il-

perjodu QFP sabiex jiāi evitat, kemm jista’ 

jkun, ir-riskju li tiāi ostakolata l-

implimentazzjoni tal-programmi tal-UE 

minħabba nuqqas ta’ approprjazzjonijiet ta’ 

pagament lejn l-aħħar tal-qafas finanzjarju; 

58. Huwa mħasseb b’mod partikolari dwar 

l-impenji pendenti kurrenti (RALs) li 

dejjem qed jikbru; jitlob strateāija 

interistituzzjonali konāunta sabiex il-

livell tal-RALs jinŜamm taħt kontroll 

fil-QFP 2014-2020 u jitlob li jittieħdu 

miŜuri xierqa għal dan l-għan, bħall-
applikazzjoni stretta tar-regola ta' 
diŜimpenn N+2 għall-Istati Membri 
kollha mingħajr deroga; jinkoraāāixxi 

wkoll f’dan ir-rigward, diskussjoni 

dwar kif il-livell tal-approprjazzjoni ta’ 

pagament jista’ ikun distribwit b’mod 

aktar ugwali matul il-perjodu QFP 

sabiex jiāi evitat, kemm jista’ jkun, ir-

riskju li tiāi ostakolata l-

implimentazzjoni tal-programmi tal-UE 

minħabba nuqqas ta’ 

approprjazzjonijiet ta’ pagament lejn l-

aħħar tal-qafas finanzjarju; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

41. Jappoāāa l-introduzzjoni ta’ 

dispoŜizzjonijiet tal-kundizzjonalità ex ante 

sabiex ikun Ŝgurat li l-finanzjament tal-UE, 

partikolarment fir-rigward tal-Fond ta’ 

KoeŜjoni, il-Fondi Strutturali u l-fondi 

rurali u tas-sajd, ikunu mmirati aħjar lejn l-

ilħuq tal-objettivi Ewropa 2020; jemmen li 

jekk l-implimentazzjoni tagħhom tkun 

ibbaŜata, minn naħa, fuq prinëipju ta’ 

sħubija msaħħaħ permezz tal-involviment 

aktar b’saħħitu tal-awtoritajiet lokali u 

reājonali u, min-naħa l-oħra, fuq 

kundizzjonijiet li huma rilevanti għall-

objettivi tal-fondi differenti, dawn id-

dispoŜizzjonijiet tal-kundizzjonalità jistgħu 

jtejbu l-leāittimità u l-effikaëja tal-appoāā 

tal-UE; 

41. Jappoāāa l-introduzzjoni ta’ 

dispoŜizzjonijiet tal-kundizzjonalità ex ante 

sabiex ikun Ŝgurat li l-finanzjament tal-UE, 

partikolarment fir-rigward tal-Fond ta’ 

KoeŜjoni, il-Fondi Strutturali u l-fondi 

rurali u tas-sajd, ikunu mmirati aħjar lejn l-

ilħuq tal-objettivi Ewropa 2020; jenfasizza 
l-ħtieāa f'dan ir-rigward li jiāu stabbiliti 
salvagwardji sabiex ikun Ŝgurat li s-
sussidji tal-QFP ma jdgħajfux l-ilħuq tal-
objettivi Ewropa 2020 b'rabta mal-klima u 
l-ambjent; jemmen li jekk l-

implimentazzjoni tagħhom tkun ibbaŜata, 

minn naħa, fuq prinëipju ta’ sħubija 

msaħħaħ permezz tal-involviment aktar 

b’saħħtu tal-awtoritajiet lokali u reājonali 

u, min-naħa l-oħra, fuq kundizzjonijiet li 

huma rilevanti għall-objettivi tal-fondi 

differenti, dawn id-dispoŜizzjonijiet tal-

kundizzjonalità jistgħu jtejbu l-leāittimità u 

l-effikaëja tal-appoāā tal-UE; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 14a. Konvint li jista' jsir iffrankar kbir fir-
rigward tal-kosteffiëjenza permezz ta' 
trasferiment āudizzjuŜ ta' ëerti elementi 
tan-nefqa tal-gvern nazzjonali, bħar-
R&ś, għall-baāit tal-UE, biex b'hekk 
jinkisbu ekonomiji ta' skala u tināieb fi 
tmiem id-duplikazzjoni kif ukoll tinħoloq 
opportunità biex jiāu introdotti miŜuri bil-
għan li jikkoreāu n-nuqqasijiet tas-suq; 
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