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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jissottolinja li l-kapaċità limitata tal-

baġit tal-Unjoni li jindirizza dawn il-

kriżijiet f'dan l-istadju ġejja prinċipalment 

mill-użu ta' kull mezz disponibbli 

miftiehem fin-negozjati tal-QFP, u b'mod 

partikolari mill-użu ta' strumenti speċjali 

bħall-istrument ta' flessibbiltà; ifakkar fir-

rwol deċiżiv tal-Parlament fit-tfassil ta' 

dawn l-istrumenti matul in-negozjati dwar 

il-QFP; jenfasizza, madankollu, li jekk il-

kriżijiet ikomplu jmorru għall-agħar anke l-

attivazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet 

eżistenti dwar il-flessibbiltà mhijiex se 

tkun biżżejjed biex tindirizza l-problema; 

iħeġġeġ lill-Kunsill f'dan il-kuntest, 

jikkunsidra mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu 

dwar il-kwistjoni tal-ibbaġitjar tal-

istrumenti speċjali tal-QFP sabiex 

jittaffew ir-restrizzjonijiet li huma ta' piż 

fuq il-baġit tal-Unjoni; itenni f'dan ir-

rigward il-pożizzjoni tiegħu, li ilu 

jħaddan, li l-approprjazzjonijiet ta' 

pagament għall-istrumenti speċjali (l-

istrument ta' flessibbiltà, il-Fond ta' 

Solidarjetà tal-UE, il-Fond Ewropew ta' 

Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u r-

Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza) 

għandhom jiġu kkalkulati lil hinn mil-

limiti massimi tal-QFP, kif jiġri fil-każ 

tal-impenji; jistenna li din il-kwistjoni tiġi 

solvuta fil-kuntest tar-reviżjoni ta' nofs it-

2. Jissottolinja li l-kapaċità tal-baġit tal-

Unjoni biex jiġu indirizzati dawn il-

kriżijiet ġejja mill-użu ta' kull mezz 

miftiehem fin-negozjati tal-QFP, u b'mod 

partikolari mill-użu ta' strumenti speċjali 

bħall-istrumenti ta' flessibbiltà; ifakkar fir-

rwol deċiżiv tal-Parlament fit-tfassil ta' 

dawn l-istrumenti matul in-negozjati dwar 

il-QFP; jenfasizza, madankollu, li jekk il-

kriżijiet ikomplu jmorru għall-agħar anke l-

attivazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet 

eżistenti dwar il-flessibbiltà mhijiex se 

tkun biżżejjed biex tindirizza l-problema; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li l-

istituzzjonijiet kollha jeżerċitaw 

restrizzjoni baġitarja meta jfasslu l-estimi 

tagħhom għan-nefqa tal-Unjoni għas-

sena finanzjarja li jmiss, u jiżguraw li l-

baġit ikun prijoritizzat f'oqsma li jeħtieġu 

l-aktar, u jkun hemm marġini suffiċjenti 

disponibbli li jwieġeb għal ċirkostanzi 

mhux previsti; jemmen li r-rieżami ta' 

nofs it-terminu tal-QFP joffri wkoll l-

opportunità li jiġu eżaminati d-differenzi 

istituzzjonali fil-kalkolu tal-

approprjazzjonijiet ta' pagament għall-

istrumenti speċjali (l-istrument ta' 

flessibbiltà, il-Fond ta' Solidarjetà tal-UE, 

il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-

Globalizzazzjoni u r-Riżerva ta' Għajnuna 

f'Emerġenza), u li tinstab soluzzjoni fl-

interessi tal-istabbiltà u l-kredibbiltà 
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terminu tal-QFP; baġitarja; 
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30. Ifakkar li l-ftehim finali dwar il-

QFP 2014-2020, kif stipulat fl-Artikolu 2 

tar-Regolament QFP, jinkludi proposta 

għal rieżami obbligatorju tal-QFP 2014-

2020, akkumpanjat minn proposta 

leġiżlattiva għal reviżjoni tal-QFP sa 

tmiem l-2016; jenfasizza li l-iskop tar-

rieżami/reviżjoni huwa li jivvaluta l-

funzjonament kwalitattiv u kwantitattiv 

tal-QFP u jindirizza n-nuqqasijiet 

sistemiċi tal-baġit tal-Unjoni, kif ukoll 

biex jiżgura li l-Unjoni tingħata riżorsi 

suffiċjenti ħalli tindirizza b’mod effikaċi 

kriżijiet interni u esterni u tiffinanzja 

prijoritajiet politiċi li qed jevolvu għat-

tieni nofs tal-QFP attwali; jenfasizza li l-

Kunsill għandu jilħaq l-aspettattivi li 

tqajmu mid-dikjarazzjonijiet u d-

deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew; 
jissottolinja f'dan ir-rigward li l-Kunsill 

għandu jassumi r-responsabbiltà biex 

jiżgura li l-approprjazzjonijiet meħtieġa 

jsiru disponibbli sabiex jirrispondu għall-

finanzjament ta’ kompiti ġodda u 

ċirkostanzi mhux previsti, inkluż permezz 

ta' reviżjoni 'l fuq tal-limiti massimi tal-

QFP; beħsiebu jieħu approċċ konsistenti 

fin-negozjati dwar il-baġit 2017 u r-

reviżjoni tal-QFP; jesprimi d-dubji serji 

tiegħu dwar jekk il-kriżijiet inkwistjoni 

jistgħux jiġu ffinanzjati bir-restrizzjonijiet 

30. Ifakkar li l-ftehim finali dwar il-

QFP 2014-2020, kif stipulat fl-Artikolu 2 

tar-Regolament QFP, jinkludi proposta 

għal rieżami obbligatorju tal-QFP 2014-

2020 sa tmiem l-2016; jenfasizza li l-iskop 

tar-rieżami huwa li jivvaluta l-

funzjonament tal-QFP; jemmen li 

għandhom jinżammu l-limiti massimi tal-

QFP maqbula fl-2013, u li r-rieżami 

għandu jidentifika oqsma tal-politika li 

m'għadhomx fost il-prijoritajiet tal-

Unjoni, sabiex jiġu riallokati fondi 

eżistenti għal dawk l-oqsma li jeħtieġu l-

aktar jew li jipprovdu valur miżjud 

ġenwin lill-UE; iqis, f'dan ir-rigward, 

bħala essenzjali li jkun hemm 

orjentament ulterjuri tal-baġit lejn il-

promozzjoni tal-impjiegi, tat-tkabbir u tal-

kompettività; jissottolinja li l-

istituzzjonijiet kollha għandhom jassumu 
r-responsabbiltà biex jiżguraw li l-

approprjazzjonijiet meħtieġa jsiru 

disponibbli sabiex jirrispondu għall-

finanzjament ta’ kompiti ġodda u 

ċirkostanzi mhux previsti, billi jkunu 

involuti fi proċess ta' tibdil tal-

prijoritajiet; 
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tal-QFP attwali; jenfasizza barra minn 

hekk li r-reviżjoni tal-QFP fl-2016 hija 

opportunità biex il-Qafas jadatta l-mezzi 

tiegħu u jestendi l-flessibbiltà fih; 

Or. en 
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31. Itenni l-pożizzjoni tiegħu favur ir-

riforma profonda meħtieġa tas-sistema 

tar-riżorsi proprji tal-Unjoni, u jagħti l-

ogħla importanza politika lill-ħidma tal-

Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi 

Proprji maħluq bħala parti mill-ftehim 

QFP 2014-2020; jistenna li l-Kummissjoni 

u l-Kunsill jinkludu r-riżultat finali, li huwa 

mistenni sa tmiem l-2016, inkluż 

kwalunkwe kandidat ġdid għar-riżorsi 

proprji; ifakkar li l-idea prinċipali tar-

riforma tar-riżorsi proprji hija li trendi l-

aspett tad-dħul tal-baġit tal-Unjoni aktar 

awtonomu kif ukoll aktar stabbli, eħfef, 

aktar ġust, aktar sostenibbli u aktar 

prevedibbli filwaqt li tnaqqas ukoll il-piż 

ta' nfiq eċċessiv mill-baġits nazzjonali u 

ttejjeb it-trasparenza u l-viżibbiltà għaċ-

ċittadini mingħajr ma jiżdied il-piż globali 

tat-taxxa fuq iċ-ċittadini; jemmen li sabiex 

il-baġit tal-UE jsir kompletament 

indipendenti, għandhom jiġu stabbiliti 

riżorsi proprji ġenwini; 

31. Jinnota l-ħidma tal-Grupp ta' Livell 

Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji maħluq bħala 

parti mill-ftehim QFP 2014-2020; jistenna 

li l-Kummissjoni u l-Kunsill jinkludu r-

riżultat finali, li huwa mistenni sa tmiem l-

2016; jopponi bil-qawwa l-introduzzjoni 

ta' kwalunkwe "taxxa tal-UE" ġdida; 

jemmen li t-tnaqqis tal-piż ta' nfiq eċċessiv 

mill-baġits nazzjonali u t-titjib tat-

trasparenza u tal-viżibbiltà tal-baġit tal-

UE mingħajr ma jiżdied il-piż globali tat-

taxxa, huma essenzjali; 

 

Or. en 

 

 


