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  – wara li kkunsidra d-deëiŜjoni tal-Kunsill 
tat-28 ta' Āunju 2012 li jinħoloq "Patt 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi", 
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Paragrafu 1 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Hu għalkollox konxju li n-negozjati 
dwar il-QFP għall-2014-2020 qed iseħħu 
f'kuntest soëjali, ekonomiku u finanzjarju 
diffiëli ferm, fejn l-Istati Membri qed 
iwettqu sforzi konsiderevoli biex jagħmlu 
aāāustamenti fiskali għall-baāits nazzjonali 
tagħhom, bil-ħsieb sabiex il-finanzi 
pubbliëi jkunu sostenibbli u s-settur 
bankarju u l-munita unika jkunu stabbli; 
jinsisti li l-Unjoni m'għandhiex tidher li 
qed iŜŜid piŜ fiskali Ŝejjed fuq il-
kontribwenti; jinsab madankollu konvint li 
l-baāit tal-UE hu parti mis-soluzzjoni biex 
l-Ewropa tkun tista' toħroā mill-kriŜi 
attwali billi jippromwovi investimenti fit-
tkabbir u fl-impjiegi u jgħin lill-Istati 
Membri jaffrontaw, b'mod kollettiv u 
magħqud u fuq baŜi sostenibbli, l-isfidi 
strutturali tal-lum, b'mod partikolari t-telf 
tal-kompetittività, kif ukoll il-qgħad u l-
faqar li qed jiŜdiedu; 

1. Hu għalkollox konxju li n-negozjati 
dwar il-QFP għall-2014-2020 qed iseħħu 
f'kuntest soëjali, ekonomiku u finanzjarju 
diffiëli ferm, fejn l-Istati Membri, li qed 
iħabbtu wiëëhom ma' restrizzjonijiet 
severi, qed iwettqu sforzi konsiderevoli 
biex jagħmlu aāāustamenti għall-baāits 
nazzjonali tagħhom, bil-ħsieb sabiex il-
finanzi pubbliëi jkunu sostenibbli u s-settur 
bankarju u l-munita unika jkunu stabbli; 
jiddispjacih ħafna għan-nuqqas ta' sforzi 
favur l-iŜvilupp ta' strateāija konsistenti 
biex tingħata spinta għat-tkabbir 
sostenibbli u l-ħolqien ta' impjiegi diëenti; 
jinsisti li l-Unjoni m'għandhiex tidher li 
qed iŜŜid piŜ fiskali Ŝejjed fuq il-
kontribwenti; jinsab madankollu konvint li 
l-baāit tal-UE hu parti mis-soluzzjoni biex 
l-Ewropa tkun tista' toħroā mill-kriŜi 
attwali billi jippromwovi investimenti li 
jikkontribwixxu għall-iŜvilupp 
ekonomiku, l-inkluŜjoni soëjali u l-
koeŜjoni territorjali, u jgħin lill-Istati 
Membri jaffrontaw, b'mod kollettiv u 
magħqud u fuq baŜi sostenibbli, l-isfidi 
strutturali tal-lum, b'mod partikolari Ŝ-Ŝieda 
drammatika fil-qgħad u l-faqar; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Jikkunsidra, madankollu, li riformi 
strutturali bilanëjati kemm fil-livell 
nazzjonali, kif ukoll f'dak tal-UE, 
jirrappreŜentaw prekundizzjoni essenzjali 
għall-implimentazzjoni għaqlija u 
effiëjenti tal-finanzjament tal-UE, filwaqt 
li jfakkar fl-importanza ta' finanzi 
pubbliëi b'saħħithom; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Iqis li l-Unjoni kienet partikolarment 
affettwata mill-kriŜijiet finanzjarji 
suëëessivi tal-aħħar erba' snin, parzjalment 
minħabba li l-operaturi finanzjarji, is-sħab 
internazzjonali u l-opinjoni pubblika 
ddubitaw il-livell ta' solidarjetà fi ħdan l-
UE; jemmen li l-baāit tal-UE għandu jkun 
fil-qalba ta' solidarjetà bħal din; jinsab 
konvint għalhekk, li d-deëiŜjoni dwar il-
QFP li jmiss se jkollha jew impatt poŜittiv 
sinifikanti fuq l-isforzi li jsiru mill-
gvernijiet nazzjonali sabiex jegħlbu l-kriŜi, 
jew twassal għal riëessjoni akbar fl-UE; 

5. Iqis li l-Unjoni kienet partikolarment 
affettwata mill-kriŜijiet finanzjarji 
suëëessivi tal-aħħar erba' snin, parzjalment 
minħabba li l-operaturi finanzjarji, is-sħab 
internazzjonali u r-rappreŜentanti tal-
gvernijiet Ewropej iddubitaw il-livell ta' 
solidarjetà fi ħdan l-UE; jemmen li l-baāit 
tal-UE għandu jkun fil-qalba ta' solidarjetà 
bħal din; jinsab konvint għalhekk, li d-
deëiŜjoni dwar il-QFP li jmiss se jkollha 
jew impatt poŜittiv sinifikanti fuq l-isforzi 
li jsiru mill-gvernijiet nazzjonali sabiex 
jegħlbu l-kriŜi, jew twassal għal riëessjoni 
akbar fl-UE; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Ifakkar li l-miŜuri kollha għall-
istabbilizzazzjoni finanzjarja 
makroekonomika li ttieħdu mill-2008 s'issa 
għadhom ma āabux fi tmiem il-kriŜi 
ekonomika u finanzjarja; jemmen, 
għalhekk, li sabiex nerāgħu lura għat-
tkabbir u niāāeneraw l-impjiegi fl-Ewropa, 
l-Istati Membri għandhom ikomplu bl-
isforzi tagħhom sabiex jiŜviluppaw il-
potenzjal tagħhom għat-tkabbir sostenibbli, 
filwaqt li jinħtieā baāit tal-UE mmirat 
tajjeb, sod u suffiëjenti bħala għajnuna 
ulterjuri għall-koordinament u t-tisħiħ tal-
isforzi nazzjonali; 

6. Ifakkar li l-miŜuri kollha għall-
istabbilizzazzjoni finanzjarja 
makroekonomika li ttieħdu mill-2008 s'issa 
rriŜultaw li kienu inadegwati sabiex iāibu 
fi tmiemha l-kriŜi soëjali, ekonomika u 
finanzjarja; jargumenta, minflok, li dawn 
il-miŜuri fil-fatt ikkontribwew għall-
aggravazzjoni u l-espansjoni tal-kriŜi u 
wasslu għal deterjorazzjoni drammatika 
tal-inkluŜjoni soëjali u tal-koeŜjoni 
territorjali fl-Unjoni; jemmen, għalhekk, li 
sabiex nerāgħu lura għat-tkabbir u 
niāāeneraw l-impjiegi diëenti fl-Ewropa, l-
Istati Membri għandhom isaħħu l-isforzi 
tagħhom sabiex jiŜviluppaw il-potenzjal 
tagħhom għat-tkabbir sostenibbli, filwaqt li 
jinħtieā baāit tal-UE mmirat tajjeb, sod u 
suffiëjenti bħala għajnuna ulterjuri għall-
koordinament u t-tisħiħ tal-isforzi 
nazzjonali; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Iqis li s-sitwazzjoni allarmanti li qed 
jaffaëëjaw iŜ-ŜgħaŜagħ madwar l-Ewropa, 
inkluŜi rata għolja ta' qgħad mingħajr 
preëedent, faqar u sfidi edukattivi dejjem 
jiŜdiedu, teħtieā sforz partikolari, permezz 
ta' miŜuri ta' integrazzjoni, sabiex il-
āenerazzjonijiet il-āodda jibqgħu marbuta 
mal-valuri tal-UE tal-paëi, id-demokrazija 
u d-drittijiet tal-bniedem, il-prosperità 
ekonomika u l-āustizzja soëjali, u billi 
jipprovdu programmi adegwati ta' appoāā 
baāitarju; 

12. Iqis li s-sitwazzjoni allarmanti li qed 
jaffaëëjaw iŜ-ŜgħaŜagħ madwar l-Ewropa, 
inkluŜi rata għolja ta' qgħad mingħajr 
preëedent, faqar dejjem jiŜdied u 
restrizzjonijiet kbar fuq l-aëëess għall-
edukazzjoni, teħtieā sforz partikolari, 
permezz ta' miŜuri ta' integrazzjoni u l-
garanzija ta' livell adegwat ta' 
finanzjament għall-programmi taŜ-
ŜgħaŜagħ, sabiex il-āenerazzjonijiet il-
āodda jibqgħu marbuta mal-valuri tal-UE 
tal-paëi, id-demokrazija u d-drittijiet tal-
bniedem, il-prosperità ekonomika u l-
āustizzja soëjali, u billi jiāu pprovduti 
programmi adegwati ta' appoāā baāitarju; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

16. Jisħaq fuq il-fatt li, mill-1988, il-baāits 
nazzjonali, bħala medja, kibru aktar malajr 
milli kiber il-baāit tal-UE; jinnota li, anke 
minn mindu bdiet il-kriŜi fl-2008, l-infiq 
governattiv totali fl-Istati Membri kiber 
b'rata nominali annwali ta' 2 %; jislet il-
konkluŜjoni li l-fatt li l-baāit tal-UE ëkien 
meta mqabbel mal-baāits nazzjonali 
jikkontradixxi b'mod flagranti l-estensjoni 
tal-kompetenzi u l-kompiti konferiti lill-
Unjoni mit-Trattat u d-deëiŜjonijiet politiëi 
importanti li ttieħdu mill-Kunsill Ewropew 
innifsu, partikolarment l-iŜvilupp ta' 
governanza ekonomika Ewropea msaħħa; 

16. Jisħaq fuq il-fatt li, mill-1988, il-baāits 
nazzjonali, bħala medja, kibru aktar malajr 
milli kiber il-baāit tal-UE; jinnota li, anke 
minn mindu bdiet il-kriŜi fl-2008, l-infiq 
governattiv totali fl-Istati Membri kiber 
b'rata nominali annwali ta' 2 %; jislet il-
konkluŜjoni li l-fatt li l-baāit tal-UE ëkien 
meta mqabbel mal-baāits nazzjonali 
jikkontradixxi b'mod flagranti l-estensjoni 
tal-kompetenzi u l-kompiti konferiti lill-
Unjoni mit-Trattat u d-deëiŜjonijiet politiëi 
importanti li ttieħdu mill-Kunsill Ewropew 
innifsu, partikolarment l-iŜvilupp ta' Patt 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi fi ħdan Unjoni 
soëjalment inkluŜiva u territorjalment 
koeŜiva; 

Or. en 



 

AM\916214MT.doc  PE493.633v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 
17.10.2012 A7-0313/67 

Emenda  67 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Rapport A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

20. Iwissi lill-Kunsill dwar kwalunkwe 
tentattiv li jitnaqqas ulterjorment il-livell 
tan-nefqa tal-UE kif propost mill-
Kummissjoni; jopponi strettament, b'mod 
partikolari, kwalunkwe appell għal tnaqqis 
lineari u āenerali li jista' jipperikola l-
implimentazzjoni u l-effikaëja tal-politiki 
kollha tal-UE, irrispettivament mill-valur 
miŜjud Ewropew, il-piŜ politiku jew il-
prestazzjoni tagħhom; minflok jistieden 
lill-Kunsill, f'kaŜ li dan jipproponi tnaqqis, 
jidentifika bië-ëar u pubblikament liema 
mill-prijoritajiet politiëi jew mill-proāetti 
tiegħu għandhom jiāu abbandunati 
kompletament; 

20. Iwissi lill-Kunsill dwar kwalunkwe 
tentattiv li jnaqqas ulterjorment il-livell 
tan-nefqa tal-UE kif propost mill-
Kummissjoni, għax huwa determinat li 
ma japprova ebda proposta li tiffissa l-
livelli massimi f'livell anqas minn dak tal-
2013 għall-QFP sal-2020; jopponi 
b'saħħa, b'mod partikolari, kwalunkwe 
appell għal tnaqqis lineari u āenerali li jista' 
jipperikola l-implimentazzjoni u l-effikaëja 
tal-politiki kollha tal-UE, irrispettivament 
mill-valur miŜjud Ewropew, il-piŜ politiku 
jew il-prestazzjoni tagħhom; minflok 
jistieden lill-Kunsill, f'kaŜ li dan jipproponi 
tnaqqis, jidentifika bië-ëar u pubblikament 
liema mill-prijoritajiet politiëi jew mill-
proāetti tiegħu għandhom jiāu abbandunati 
kompletament; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

26. Iqis li l-politika ta' koeŜjoni tal-UE (il-
fondi strutturali u l-fond ta' koeŜjoni) hija 
strument strateāiku għall-investiment, it-
tkabbir sostenibbli u l-kompetittività, u 
pilastru ewlieni tas-solidarjetà Ewropea, 
b'valur miŜjud tal-UE li ħadd ma jista' 
jiëħad; jinnota wkoll l-effetti mifruxa 
sinifikanti tal-finanzjament ta' koeŜjoni 
għall-Istati Membri kollha tal-UE; jinsisti li 
sabiex l-iŜbilanë makroekonomiku 
jitnaqqas b'mod effettiv fi ħdan l-UE u jkun 
hemm kontribut lejn il-koeŜjoni 
ekonomika, soëjali u territorjali, din 
għandha tkun tista' tiddependi fuq qafas 
finanzjarju stabbli, solidu u sostenibbli; 
jafferma mill-ādid il-poŜizzjoni tiegħu li l-
finanzjament tal-politika ta' koeŜjoni, 
minħabba l-ħtieāa urāenti li jiāi Ŝgurat 
investiment pubbliku fit-tkabbir u l-
impjiegi, għandu jinŜamm tal-anqas fil-
livell tal-perjodu 2007-2013 u jkompli 
jkopri r-reājuni kollha tal-UE, b'enfasi fuq 
ir-reājuni l-anqas Ŝviluppati;  japprova l-
proposta tal-Kummissjoni li talloka 25 % 
tal-allokazzjoni totali tal-politika ta' 
koeŜjoni lill-FSE; 

26. Iqis li l-politika ta' koeŜjoni tal-UE (il-
fondi strutturali u l-fond ta' koeŜjoni) hija 
strument strateāiku għall-investiment 
intelliāenti u tkabbir sostenibbli, kif ukoll 
biex tingħata spinta għall-ħolqien ta' 
impjiegi diëenti, u hija pilastru ewlieni tas-
solidarjetà Ewropea, b'valur miŜjud tal-UE 
li ħadd ma jista' jiëħad; jinnota wkoll l-
effetti mifruxa sinifikanti tal-finanzjament 
ta' koeŜjoni għall-Istati Membri kollha tal-
UE; jinsisti li sabiex l-iŜbilanë 
makroekonomiku jitnaqqas b'mod effettiv 
fi ħdan l-UE u jkun hemm kontribut lejn l-
inkluŜjoni ekonomika u soëjali u l-
koeŜjoni territorjali, din għandha tkun tista' 
tiddependi fuq qafas finanzjarju stabbli, 
solidu u sostenibbli; jafferma mill-ādid il-
poŜizzjoni tiegħu li l-finanzjament tal-
politika ta' koeŜjoni, minħabba l-ħtieāa 
urāenti li jiāi Ŝgurat investiment pubbliku 
fit-tkabbir u l-impjiegi, għandu jisaħħaħ 
tal-anqas fil-livell tal-perjodu 2007-2013 u 
jkompli jkopri r-reājuni kollha tal-UE, 
b'enfasi fuq ir-reājuni l-anqas Ŝviluppati;  
japprova l-proposta tal-Kummissjoni li 
talloka 25 % tal-allokazzjoni totali tal-
politika ta' koeŜjoni lill-FSE; 

Or. en 



 

AM\916214MT.doc  PE493.633v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 
17.10.2012 A7-0313/69 

Emenda  69 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Rapport A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

29. Jirrikonoxxi l-isfidi serji li qed 
jaffaëëjaw iŜ-ŜgħaŜagħ fl-UE bil-kriŜi 
ekonomika; iqis li l-parteëipazzjoni, l-
impjiegi, l-edukazzjoni, l-edukazzjoni 
mhux formali, it-taħriā, il-mobilità u l-
inkluŜjoni soëjali taŜ-ŜgħaŜagħ Ewropej 
huma kwistjonijiet ta' importanza 
strateāika għall-iŜvilupp tal-UE u tas-
soëjetà Ewropea; jinsisti fuq l-integrazzjoni 
ta' dawn il-kwistjonijiet u li jingħataw 
prijorità fil-politiki u l-programmi rilevanti 
kollha ffinanzjati mill-baāit tal-UE, 
flimkien maŜ-Ŝieda neëessarja fil-
finanzjament tal-istrumenti konkreti 
speëifiëi għaŜ-ŜgħaŜagħ proposti mill-
Kummissjoni, bħall-introduzzjoni ta' 
skema ta' garanzija għaŜ-ŜgħaŜagħ sabiex 
ikun Ŝgurat li kull persuna ŜgħaŜugħa fl-
Ewropa li ma tistax issib impjieg tiāi 
offruta l-possibilità ta' edukazzjoni u taħriā 
ulterjuri; 

29. Jenfasizza d-diffikultajiet serji u f'xi 
kaŜijiet anki r-restrizzjonijiet drammatiëi 
li qed jaffaëëjaw iŜ-ŜgħaŜagħ fl-UE bil-
kriŜi ekonomika; iqis li l-parteëipazzjoni, l-
impjiegi, l-edukazzjoni, l-edukazzjoni 
mhux formali, it-taħriā, il-mobilità u l-
inkluŜjoni soëjali taŜ-ŜgħaŜagħ Ewropej 
huma kwistjonijiet ta' importanza 
strateāika għall-iŜvilupp tal-UE u tas-
soëjetà Ewropea; jinsisti fuq l-integrazzjoni 
ta' dawn il-kwistjonijiet u li jingħataw 
prijorità fil-politiki u l-programmi rilevanti 
kollha ffinanzjati mill-baāit tal-UE, 
flimkien maŜ-Ŝieda neëessarja fil-
finanzjament tal-istrumenti konkreti 
speëifiëi għaŜ-ŜgħaŜagħ proposti mill-
Kummissjoni, bħall-introduzzjoni ta' 
skema ta' garanzija għaŜ-ŜgħaŜagħ sabiex 
ikun Ŝgurat li kull persuna ŜgħaŜugħa fl-
Ewropa li ma tistax issib impjieg tiāi 
offruta l-possibilità ta' edukazzjoni u taħriā 
ulterjuri; 
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70. Jemmen bis-saħħa li l-finanzjament tal-
baāit tal-Unjoni għandu jmur lura għal 
sistema āenwina ta’ riŜorsi proprji, kif 
previst mit-Trattat ta’ Ruma u mit-trattati 
suëëessivi kollha tal-UE; jiddispjaëih ħafna 
dwar il-fatt li s-sistema attwali, fejn il-
maāāoranza l-kbira tal-finanzjament āejja 
minn kontribuzzjonijiet nazzjonali, mhijiex 
trasparenti u lanqas mhi āusta, u mhijiex 
soāāetta għall-kontroll parlamentari la fil-
livell Ewropew u lanqas f’dak nazzjonali; 
jenfasizza li sistema ta’ dan it-tip tikser 
essenzjalment l-ittra u l-ispirtu tat-Trattat; 

70. Jemmen bis-saħħa li l-finanzjament tal-
baāit tal-Unjoni għandu jmur lura għal 
sistema āenwina ta’ riŜorsi proprji, kif 
previst mit-Trattat ta’ Ruma u mit-trattati 
suëëessivi kollha tal-UE; jiddispjaëih ħafna 
dwar il-fatt li s-sistema attwali, fejn il-
maāāoranza l-kbira tal-finanzjament āejja 
minn kontribuzzjonijiet nazzjonali, mhijiex 
trasparenti u lanqas mhi āusta, teskludi 
kull kontribut mis-settur finanzjarju, li 
kien l-oriāini tal-kriŜi soëjali, ekonomika 
u finanzjarja attwali, u mhijiex soāāetta 
għall-kontroll parlamentari la fil-livell 
Ewropew u lanqas f’dak nazzjonali; 
jenfasizza li sistema ta’ dan it-tip tikser 
essenzjalment l-ittra u l-ispirtu tat-Trattat; 
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72. Itenni l-poŜizzjoni baŜika tiegħu, kif 
iddikjarata fir-riŜoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ 
Āunju 2012, li mhuwiex lest jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għar-regolamernt tal-
QFP li jmiss mingħajr ma jkun hemm 
ftehim politiku dwar ir-riforma tas-sistema 
ta’ riŜorsi proprji, bi qbil mal-proposti tal-
Kummissjoni tad-29 ta’ Āunju 2011, 
inkluŜi l-proposti leāiŜlattivi tagħha għal 
riŜorsi proprji āenwini āodda; jemmen li 
riforma bħal din għandu jkollha l-għan li 
tnaqqas l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet tal-
Istati Membri bbaŜati fuq l-ING għall-baāit 
tal-UE għal massimu ta’ 40% sal-2020, u 
b’hekk tikkontribwixxi għall-isforzi ta’ 
konsolidazzjoni tal-Istati Membri; 

72. Itenni l-poŜizzjoni baŜika tiegħu, kif 
iddikjarata fir-riŜoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ 
Āunju 2012, li mhuwiex lest jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għar-regolamernt tal-
QFP li jmiss mingħajr ma jkun hemm 
ftehim politiku dwar ir-riforma tas-sistema 
ta’ riŜorsi proprji, bi qbil mal-proposti tal-
Kummissjoni tad-29 ta’ Āunju 2011, 
inkluŜi l-proposti leāiŜlattivi tagħha għal 
riŜorsi proprji āenwini āodda, l-aktar il-
proposti għall-introduzzjoni ta' taxxa fuq 
it-tranŜazzjonijiet finanzjarji (TTF); 
jemmen li riforma bħal din għandu jkollha 
l-għan li tnaqqas l-ammont ta’ 
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri bbaŜati 
fuq l-ING għall-baāit tal-UE għal massimu 
ta’ 40% sal-2020, u b’hekk tikkontribwixxi 
għall-isforzi ta’ konsolidazzjoni tal-Istati 
Membri; 
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