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3. Jirrimarka t-Tbassir Ekonomiku 

Ewropew tal-Kummissjoni (il-ħarifa 2015), 

li jindika rkupru modest, minkejja li jibqa' 

taħt il-potenzjal tat-tkabbir tal-UE; 

jenfasizza, madankollu, li dan l-irkupru 

għandu jiġi kkonsolidat billi jissaħħu l-

elementi fundamentali tat-tkabbir sabiex 

tingħata spinta lill-ħolqien tax-xogħol u r-

ritorn għal livell massimu ta' impjiegi; 

jinnota li l-qgħad fit-tul u dak fit-tul ħafna, 

speċjalment fl-aktar reġjuni foqra tal-

Unjoni u fost iż-żgħażagħ, xorta għadu 

f'livelli inkwetanti, u l-UE qed issib 

diffikultajiet fir-rigward tar-ristrutturar 

industrijali; jirrimarka li jippersistu d-

differenzi f'termini ta' żvilupp ekonomiku 

bejn ir-reġjuni Ewropej u l-Istati Membri, u 

jiġbed l-attenzjoni lejn id-differenza bejn l-

ifqar Ewropej u dawk l-aktar sinjuri; 

jirrimarka, barra minn hekk, li qed 

jitfaċċaw sfidi ġodda, bħalma huma r-

riskju li jitnaqqas ir-ritmu tal-ekonomiji 

ta' swieq emerġenti u l-kummerċ globali, 

bi pressjoni partikolari li ġejja mill-

volatilità fuq is-swieq Ċiniżi, il-ħtieġa li 

jiġu indirizzati l-kriżijiet tal-migranti u tar-

refuġjati, u t-tensjonijiet ġeopolitiċi 

persistenti; 

3. Jiddispjaċih dwar il-fatt li t-Tbassir 

Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni (il-

ħarifa 2015) jindika rkupru modest, waqt li 

l-qagħda ekonomika Ewropea tibqa' 

estremament diffiċli b'qgħad fit-tul u dak 

fit-tul ħafna, speċjalment fl-aktar reġjuni 

foqra tal-Unjoni u fost iż-żgħażagħ; 

jirrimarka li jippersistu d-differenzi 

f'termini ta' żvilupp ekonomiku u żbilanċji 

makroekonomiċi kkawżati mill-munita 

unika bejn ir-reġjuni Ewropej u l-Istati 

Membri, u jiġbed l-attenzjoni lejn id-

differenza bejn l-ifqar Ewropej u dawk l-

aktar sinjuri; jirrimarka, barra minn hekk, 

il-ħolqien ta' sfidi ġodda, bħalma huma r-

riskju tat-tnaqqis f'ekonomiji tas-suq 

emerġenti u l-kummerċ globali, il-ħtieġa li 

tiġi indirizzata l-kriżi tal-migranti u tar-

refuġjati, u t-tensjonijiet ġeopolitiċi 

persistenti; 

Or. en 
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4. Jieħu nota, barra minn hekk, tal-

Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2016 

tal-Kummissjoni; jemmen bis-sħiħ li l-

għoti ta' spinta lill-investiment, inkluż 

permezz ta' żieda koordinata aħjar fl-

investiment pubbliku u privat b'enfasi fuq 

il-miri tal-Ewropa 2020, huwa reazzjoni 

ta' politika xierqa bil-għan li jkun hemm 

politika ekonomika aktar bilanċjata; 

jemmen li dawn iż-żewġ elementi 

għandhom jiġu kkunsidrati fit-tħejjija tal-

abbozz tal-baġit għall-2017 billi dawn 

għandhom jgħinu fl-identifikazzjoni ta' 

prijoritajiet fi ħdan kuntest ekonomiku; 

jitlob, konsegwentement, li jkun hemm 

iktar sinerġiji bejn id-dimensjoni tal-

Unjoni tas-Semestru Ewropew għall-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika u l-

baġit tal-Unjoni, li huwa wkoll il-

pedament għal żona tal-euro stabbli; 

4. Jiddispjaċih dwar il-pakkett tal-Istħarriġ 

Annwali dwar it-Tkabbir tal-2016 tal-

Kummissjoni u jikkunsidra li t-taħlita 

politika proposta ta' riforma strutturali u 

responsabbiltà fiskali hi titnija tal-istess 

strateġija qerrieda preskritta f'kull 

Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 

preċedenti, li ma rnexxielha tipprovdi l-

ebda sinjal sinifikanti ta' rkupru 

ekonomiku; jemmen li dawn iż-żewġ 

elementi għandhom jiġu kkunsidrati fit-

tħejjija tal-abbozz tal-baġit għall-2017 

sabiex ma jiġux ripetuti l-istess żbalji, u 

minflok jiġu identifikati prijoritajiet 

ġodda b'perspettiva ekonomika differenti; 

Or. en 
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5. Jilqa', f'dan il-kuntest, l-isforzi tal-

Kummissjoni biex issaħħaħ l-użu tal-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej 

b'appoġġ għall-prijoritajiet ewlenin 

enfasizzati fir-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għal kull pajjiż; jieħu nota tal-

proposta tal-Kummissjoni dwar l-

istabbiliment tal-Programm ta' Appoġġ 

għal Riformi Strutturali, u jħeġġeġ lill-

Kummissjoni tiżgura li l-finanzjament se 

jintuża bil-ħsieb li tissaħħaħ il-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali 

f'konformità mal-Artikolu 174 TFUE; 

5. Jiddispjaċih, f'dan il-kuntest, dwar l-

isforzi tal-Kummissjoni biex issaħħaħ l-

użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej b'appoġġ għall-prijoritajiet 

ewlenin enfasizzati fir-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull 

pajjiż u joġġezzjona b'mod qawwi għall-

proposta tal-Kummissjoni dwar l-

istabbiliment tal-Programm ta' Appoġġ 

għal Riformi Strutturali; 

Or. en 
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6. Jiddispjaċih li f'dawn l-aħħar snin il-

baġit tal-Unjoni kien vittma kollaterali 

tal-imġiba qarrieqa tal-Istati Membri, li 

wasslithom biex iqisu l-kontribut tagħhom 

għall-baġit tal-Unjoni bħala piż u sabiex 

jitrattawh bħala element varjabbli ta' 

aġġustament; jitlob, f'dan il-kuntest, għal 

aktar flessibbiltà rigward l-infiq li sar mill-

Istati Membri f'oqsma speċifiċi, bħal 

investimenti fil-qafas tal-Fond Ewropew 

għal Investimenti Strateġiċi (FEIS) u l-

ġlieda kontra l-qgħad, il-faqar u l-

inugwaljanza, anke fid-dawl tal-bżonn li 

jiġu trattati theddidiet emerġenti għas-

sigurtà u l-kriżi tal-migranti u tar-refuġjati; 

jissottolinja li l-baġit tal-UE, bħala baġit ta' 

investiment, jista' jġib valur miżjud 

partikolarment qawwi billi jagħti spinta lit-

tkabbir, lill-kompetittività u lill-ħolqien 

tal-impjiegi fl-Istati Membri; jiġbed l-

attenzjoni għall-bżonn li l-

kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għall-

baġit tal-Unjoni ma jiġux trattati bħala 

element varjabbli ta' aġġustament soġġett 

għal kundizzjonijiet makroekonomiċi; 

itenni wkoll il-valur miżjud tal-baġit tal-

Unjoni f'termini ta' sinerġiji u ekonomiji 

ta' skala; jenfasizza s-sitwazzjoni 

partikolari ta' reġjuni iżolati u periferiċi, u 

jqis li l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri 

għall-baġit tal-UE m'għandhomx jitqiesu 

6. Jitlob, f'dan il-kuntest, għal aktar 

flessibbiltà rigward l-infiq li sar mill-Istati 

Membri f'oqsma speċifiċi, bħal 

investimenti pubbliċi fir-riċerka u l-

iżvilupp u proġetti infrastrutturali 

sostenibbli u l-ġlieda kontra l-qgħad, il-

faqar u l-inugwaljanza, anke fid-dawl tal-

bżonn li jiġu trattati theddidiet emerġenti 

għas-sigurtà u l-kriżi tal-migranti u tar-

refuġjati; jissottolinja li l-baġit tal-UE, 

bħala baġit ta' investiment, jista' jġib valur 

miżjud billi jagħti spinta lit-tkabbir u l-

ħolqien tal-impjiegi fl-Istati Membri; 

jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn li l-

kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għall-

baġit tal-Unjoni ma jiġux trattati bħala 

element varjabbli ta' aġġustament soġġett 

għal kundizzjonijiet makroekonomiċi; 

jenfasizza s-sitwazzjoni partikolari ta' 

reġjuni iżolati u periferiċi, u jqis li l-

kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għall-

baġit tal-UE m'għandhomx jitqiesu fil-

kalkolu tad-defiċits strutturali tagħhom; 
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8. Jenfasizza l-fatt li l-Unjoni kellha 

tħabbat wiċċha ma' diversi kriżijiet f'dawn 

l-aħħar snin li għalihom għandha tinstab 

soluzzjoni olistika; jirrimarka li l-kriżi tar-

refuġjati, kemm fl-Unjoni kif ukoll fil-

pajjiżi ġirien, li tirriżulta mill-kunflitt 

Sirjan għadha ma ġietx solvuta; jirrimarka 

li din il-kriżi eskalat fl-2015 u kompliet fl-

2016, b'żieda enormi f'daqqa waħda fl-

għadd ta' refuġjati u migranti li jaħarbu lejn 

l-Unjoni biex ifittxu asil; jisħaq li dan 

kompla jħalli impatt fuq il-kriżi interna; 

jissottolinja li l-baġit tal-Unjoni pprovda 

rispons immedjat għall-kriżi u għandu jiġi 

rivedut b'mod li jiżdied konsiderevolment 
sabiex jiffinanzja b'mod effettiv l-

implimentazzjoni tal-politiki tal-UE li 

għandhom jiġġestixxu din il-kriżi, u 

għandu jservi bħala parti minn soluzzjoni 

Ewropea sabiex fil-ġejjieni tingħeleb din l-

emerġenza; 

8. Jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri 

kellhom iħabbtu wiċċhom ma' diversi 

kriżijiet f'dawn l-aħħar snin li għalihom 

għandha tinstab soluzzjoni olistika; 

jirrimarka li l-kriżi tar-refuġjati, kemm fl-

Unjoni kif ukoll fil-pajjiżi ġirien, li 

tirriżulta mill-kunflitt Sirjan għadha ma 

ġietx solvuta; jirrimarka li din il-kriżi 

eskalat fl-2015 u kompliet fl-2016, b'żieda 

enormi f'daqqa waħda fl-għadd ta' refuġjati 

u migranti li jaħarbu lejn l-Unjoni biex 

ifittxu asil; jisħaq li dan kompla jħalli 

impatt fuq il-kriżi interna; jissottolinja li l-

baġit tal-Unjoni pprova jipprovdi rispons 

immedjat għall-kriżi u għandu jiġi orjentat 

mill-ġdid sabiex jiffinanzja b'mod effettiv 

l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE li 

għandhom jiġġestixxu din il-kriżi, u 

għandu jservi bħala parti minn soluzzjoni 

globali sabiex fil-ġejjieni tingħeleb din l-

emerġenza; 

Or. en 
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10. Jilqa' l-adozzjoni tal-FEIS, li se jservi 

bħala wieħed mill-għodod ewlenin għat-

titjib tal-investimenti fil-livell tal-UE u se 

jikkontribwixxi biex jiġi stimulat il-

ħolqien tal-impjiegi; jinnota 

b'sodisfazzjon li diġà ġew approvati għadd 

sinifikanti ta' proġetti u operazzjonijiet 

tal-FEI u jistgħu jiġu identifikati s-

sinerġiji bejn il-FEIS u l-Orizzont 2020; 

jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita b'mod 

attiv is-sinerġiji bejn il-fondi differenti tal-

UE u tistabbilixxi sistema ta' traċċar biex 

tidentifika każijiet ta' kombinazzjoni ta' 

finanzjament tal-UE; jinsisti fuq il-ħtieġa 

li tiġi applikata it-tabella ta' valutazzjoni 

kif xieraq; iħeġġeġ lill-Istati Membri u 

lill-entitajiet privati jagħmlu użu sħiħ mir-

riżorsi finanzjarji disponibbli permezz tal-

FEIS; ifakkar li l-baġit tal-Unjoni 

jipprovdi l-bażi ta' dan il-pjan ta' 

investiment billi jagħmel disponibbli t-

EUR 8 biljun meħtieġa 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 

pagament għall-proviżjonament tal-fond 

ta' garanzija tal-FEIS, li minnhom total 

ta' EUR 3.38 biljun diġà ġie mobilizzat fil-

baġits tal-2015 u tal-2016; ifakkar li l-

Marġini Globali għall-Impenji ġie użat 

bis-sħiħ għal dan il-għan fl-2016, u 

jirrimarka li, skont id-dikjarazzjoni 

finanzjarja leġiżlattiva tal-FEIS, il-

10. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-FEIS li 

mhu qed jipprovdi l-ebda stimolu għall-

ekonomija Ewropea; jiddispjaċih li l-biċċa 

l-kbira tal-proġetti proposti huma 

investimenti infrastrutturali diġà ppjanati, 

mingħajr ebda valur miżjud reali; jinsab 

profondament imħasseb dwar il-fatt li xi 

proġetti FEIS mhumiex konsistenti mal-

kunċett ta' "żvilupp sostenibbli", u ma 

jipprovdu l-ebda addizzjonalità; jemmen li 

l-aħjar għażla għandha tkun it-titjib tal-

produttività tal-investimenti pubbliċi fil-

livelli nazzjonali, bl-eżenzjoni immedjata 

tal-investimenti produttivi pubbliċi mir-

regoli baġitarji; 
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Kummissjoni tipprevedi sitwazzjoni simili 

għall-abbozz tal-baġit għall-2017; itenni l-

impenn tiegħu li jsaħħaħ l-Orizzont 2020 

u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 

permezz tal-proċedura baġitarja annwali, 

sabiex jikkumpensa kemm jista' jkun 

għat-tnaqqis li ntlaħaq qbil dwaru matul 

in-negozjati tal-FEIS; 

Or. en 
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12. Iqis l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ (YEI), b'mod partikolari, bħala 

kontribut fundamentali għall-objettiv 

prijoritarju tal-Unjoni għall-impjiegi u t-

tkabbir; itenni l-impenn tiegħu li jitkompla 

l-finanzjament għal dan il-programm bl-

għan li jiġi amplifikat u b'hekk joffri lil 

għadd akbar ta' żgħażagħ, inklużi l-

migranti żgħażagħ li deħlin fl-UE, il-

prospett li effettivament jidħlu fis-suq tax-

xogħol billi jirċievu offerta ta' impjieg ta' 

kwalità tajba, edukazzjoni kontinwa jew 

apprendistat; jiddispjaċih li matul in-

negozjati dwar il-baġit tal-UE għall-2016 

ma ġie allokat l-ebda impenn ġdid biex 

ikompli jiffinanzja l-YEI, filwaqt li l-

qgħad fost iż-żgħażagħ għadu bl-ogħla rati 

fl-UE; ifakkar li dan l-objettiv għandu jiġi 

kkunsidrat flimkien mal-ħtieġa li tiġi 

promossa l-mobbiltà fost iż-żgħażagħ, kif 

12. Jiddispjaċih li l-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) ma 

rnexxielhiex tagħti kontribut fundamentali 

għall-objettiv prijoritarju tal-Unjoni għall-

impjiegi u t-tkabbir; itenni l-impenn tiegħu 

favur reviżjoni tal-funzjonament u l-

effikaċja ta' dan il-programm bl-għan li 

jiġi amplifikat u b'hekk joffri lil għadd 

akbar ta' żgħażagħ, inklużi l-migranti 

żgħażagħ li deħlin fl-UE, il-prospett li 

effettivament jidħlu fis-suq tax-xogħol billi 

jirċievu offerta ta' impjieg ta' kwalità tajba, 

edukazzjoni kontinwa jew apprendistat; 

jiddispjaċih li, għalkemm il-YEI ilha fis-

seħħ għal aktar minn sentejn, il-qgħad 

fost iż-żgħażagħ għadu bl-ogħla rati fl-UE; 

ifakkar li dan l-objettiv għandu jiġi 

kkunsidrat flimkien mal-ħtieġa li tiġi 

promossa l-mobbiltà fost iż-żgħażagħ, kif 

appoġġjat mill-Programm Erasmus+; 
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appoġġjat mill-Programm Erasmus+; 

jenfasizza l-importanza tad-dikjarazzjoni 

konġunta tat-tliet istituzzjonijiet (il-

Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni) 

dwar il-baġit għall-2016 li tiddikjara li "t-

tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ jibqa' 

prijorità politika għolja u kondiviża", u li 

għal dan il-għan it-tliet istituzzjonijiet 

"jaffermaw mill-ġdid id-determinazzjoni 

tagħhom li jagħmlu l-aħjar użu possibbli 

tar-riżorsi baġitarji disponibbli biex dan 

jiġi indirizzat, u b’mod partikolari l-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ"; 

jirrimarka li minkejja d-dewmien inizjali 

fl-implimentazzjoni ta' din l-inizjattiva u d-

dewmien kontinwu fil-ħatra ta' awtoritajiet 

għal programmi operattivi tal-YEI f'bosta 

Stati Membri, iċ-ċifri tal-implimentazzjoni 

attwali jindikaw kapaċità ta' assorbiment 

sħiħa; jistieden lill-Kummissjoni 

tippreżenta l-evalwazzjoni tagħha tal-YEI 

sa mhux aktar tard minn tmiem April 2016, 

u f'kull każ fil-ħin għall-inklużjoni ta' 

estensjoni tal-programm fil-baġit tal-UE 

għall-2017; jenfasizza li soluzzjoni 

permanenti għall-finanzjament tal-YEI 

permezz ta' approprjazzjonijiet ta' impenn 

ġodda sal-2020 se tkun parti mir-reviżjoni 

ta' nofs it-terminu tal-QFP; jissottolinja, 

f'dan il-kuntest, l-importanza tal-proviżjon 

tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-

Globalizzazzjoni (FEG) fir-rigward ta' 

appoġġ għal żgħażagħ b'età sa 25 sena li 

jinsabu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew 

taħriġ (NEETs), bl-istess għadd ta' 

ħaddiema li jirċievu appoġġ f'reġjuni b'rati 

tal-qgħad għolja fost iż-żgħażagħ; 

jenfasizza l-importanza tad-dikjarazzjoni 

konġunta tat-tliet istituzzjonijiet (il-

Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni) 

dwar il-baġit għall-2016 li tiddikjara li "t-

tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ jibqa' 

prijorità politika għolja u kondiviża", u li 

għal dan il-għan it-tliet istituzzjonijiet 

"jaffermaw mill-ġdid id-determinazzjoni 

tagħhom li jagħmlu l-aħjar użu possibbli 

tar-riżorsi baġitarji disponibbli biex dan 

jiġi indirizzat, u b’mod partikolari l-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ"; 

jirrimarka li minkejja d-dewmien inizjali 

fl-implimentazzjoni ta' din l-inizjattiva u d-

dewmien kontinwu fil-ħatra ta' awtoritajiet 

għal programmi operattivi tal-YEI f'bosta 

Stati Membri, iċ-ċifri tal-implimentazzjoni 

attwali jindikaw kapaċità ta' assorbiment 

sħiħa; jistieden lill-Kummissjoni 

tippreżenta l-evalwazzjoni tagħha tal-YEI 

sa mhux aktar tard minn tmiem April 2016, 

u f'kull każ fil-ħin għall-inklużjoni ta' 

estensjoni tal-programm fil-baġit tal-UE 

għall-2017; jenfasizza li soluzzjoni 

permanenti għall-finanzjament tal-YEI 

permezz ta' approprjazzjonijiet ta' impenn 

ġodda sal-2020 se tkun parti mir-reviżjoni 

ta' nofs it-terminu tal-QFP; jissottolinja, 

f'dan il-kuntest, l-importanza tal-proviżjon 

tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-

Globalizzazzjoni (FEG) fir-rigward ta' 

appoġġ għal żgħażagħ b'età sa 25 sena li 

jinsabu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew 

taħriġ (NEETs), bl-istess għadd ta' 

ħaddiema li jirċievu appoġġ f'reġjuni b'rati 

tal-qgħad għolja fost iż-żgħażagħ; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Ifakkar fl-importanza tal-aġenziji 

Ewropej li jiżguraw l-implimentazzjoni 

tal-leġiżlazzjoni Ewropea u b'hekk 

jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-UE 

relatati mal-kompetittività, it-tkabbir u l-

impieg min-naħa waħda, u l-ġestjoni tal-

kriżijiet attwali tal-migrazzjoni u tar-

refuġjati min-naħa l-oħra; jinsisti, 

għaldaqstant, li se jiġu provduti riżorsi 

finanzjarji u umani adegwati kemm għan-

nefqa amministrattiva kif ukoll għal dik 

operattiva li tippermetti lill-aġenziji 

jissodisfaw il-kompiti assenjati lilhom u 

jagħtu l-aħjar riżultati possibbli; ifakkar, 

fir-rigward tal-kriżijiet tal-migrazzjoni u 

tar-refuġjati, fiż-żidiet fil-persunal u l-

approprjazzjonijiet għall-Aġenziji fil-

qasam tal-Ġustizzja u l-Intern fil-baġits 

tal-2015 u l-2016; jissottolinja, 

madankollu, li se jkunu meħtieġa aktar 

żidiet fil-baġit 2017 sabiex dawn l-aġenziji 

jkunu jistgħu jkampaw maż-żieda fix-

xogħol u l-kompiti addizzjonali tagħhom; 

jistieden, barra minn hekk, lill-

Kummissjoni tipprovdi informazzjoni 

aġġornata u konsolidata u strateġija għal 

żmien medju u fit-tul fir-rigward ta' dawk 

l-aġenziji; 

14. Jappella għal rieżami totali tar-rwol 

tal-aġenziji Ewropej, waqt li jqajjem il-

kwistjoni ta' jekk il-kompiti u l-objettivi 

tagħhom jistgħux jitwettqu aħjar mid-

Direttorati Ġenerali eżistenti tal-

Kummissjoni, b'mod li ma jkunx hemm 

duplikazzjoni tar-rwoli u tal-ispejjeż u biex 

tittejjeb it-trasparenza; 

Or. en 
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  14a. Jappella għal tnaqqis fin-nefqa 

amministrattiva tal-UE, waqt li jitqiesu r-

restrizzjonijiet ekonomiċi li esperjenzaw 

diversi Stati Membri; 

Or. en 
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Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jirrikonoxxi li minkejja l-

mobilizzazzjoni ta' mezzi baġitarji 

sinifikanti mqassma tul l-2015 u l-2016 

sabiex jiġu indirizzati l-kriżijiet tal-

migrazzjoni u tar-refuġjati, għadha ma 

nstabitx soluzzjoni, kemm internament fi 

ħdan l-Unjoni jew esternament fil-pajjiżi ta' 

17. Jirrikonoxxi li minkejja l-

mobilizzazzjoni ta' mezzi baġitarji 

sinifikanti mqassma tul l-2015 u l-2016 

sabiex jiġu indirizzati l-kriżijiet tal-

migrazzjoni u tar-refuġjati, għadha ma 

nstabitx soluzzjoni, kemm internament fi 

ħdan l-Unjoni jew esternament fil-pajjiżi ta' 
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oriġini tar-refuġjati; jisħaq, madankollu, li 

m'hemmx biżżejjed mezzi baġitarji u li 

jinħtieġu mezzi finanzjarji addizzjonali 

sostanzjali biex jindirizzaw din il-kriżi, 

peress li ż-żieda fl-għadd ta' refuġjati u 

migranti ma tistax titqies bħala fenomenu 

temporanju; jenfasizza li għandhom 

jinstabu soluzzjonijiet aktar fit-tul, mhux 

biss fil-proċedura baġitarja annwali, iżda 

anke fir-reviżjoni interim li jmiss tal-QFP; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta pjan 

politiku u finanzjarju fuq perjodu medju u 

twil sabiex jittratta l-kriżi tal-migrazzjoni u 

l-impatt tagħha fuq il-baġit 2017; 

jirrimarka li l-miżuri kollha ffinanzjati 

mill-UE għandhom jitqiesu bħala 

investimenti biex jindirizzaw l-isfidi tar-

refuġjati u l-migrazzjoni; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin 

tal-fenomenu tal-migrazzjoni permezz tat-

titjib fil-kundizzjonijiet tal-għajxien, 

partikolarment permezz ta' edukazzjoni 

aħjar u servizzi mediċi kif ukoll appoġġ 

imsaħħaħ għal investimenti fl-infrastruttura 

fil-pajjiżi tal-oriġini tal-migranti jew pajjiżi 

fejn dawn l-ewwel ifittxu kenn; jisħaq li l-

finanzjament tal-kriżijiet tal-migrazzjoni u 

tar-refuġjati m'għandux idgħajjef jew 

ixekkel l-implimentazzjoni ta' politiki 

importanti oħra tal-UE; 

oriġini tar-refuġjati; jisħaq, madankollu, li 

m'hemmx biżżejjed mezzi baġitarji u li 

mezzi finanzjarji addizzjonali sostanzjali 

għandhom jiġu riallokati minn linji 

baġitarji oħra biex jindirizzaw din il-kriżi, 

peress li ż-żieda fl-għadd ta' refuġjati u 

migranti ma tistax titqies bħala fenomenu 

temporanju; jenfasizza li għandhom 

jinstabu soluzzjonijiet aktar fit-tul, mhux 

biss fil-proċedura baġitarja annwali, iżda 

anke fir-reviżjoni interim li jmiss tal-QFP; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta pjan 

politiku u finanzjarju fuq perjodu medju u 

twil sabiex jittratta l-kriżi tal-migrazzjoni u 

l-impatt tagħha fuq il-baġit 2017; 

jirrimarka li l-miżuri kollha ffinanzjati 

mill-UE għandhom jitqiesu bħala 

investimenti biex jindirizzaw l-isfidi tar-

refuġjati u l-migrazzjoni; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin 

tal-fenomenu tal-migrazzjoni permezz tat-

titjib fil-kundizzjonijiet tal-għajxien, 

partikolarment permezz ta' edukazzjoni 

aħjar u servizzi mediċi kif ukoll appoġġ 

imsaħħaħ għal investimenti fl-infrastruttura 

fil-pajjiżi tal-oriġini tal-migranti jew pajjiżi 

fejn dawn l-ewwel ifittxu kenn; jisħaq li l-

finanzjament tal-kriżijiet tal-migrazzjoni u 

tar-refuġjati m'għandux idgħajjef jew 

ixekkel l-implimentazzjoni ta' politiki 

importanti oħra tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jilqa' l-prinċipju u l-objettivi tal-

Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija li 

għandha tiġi allokata EUR 3 biljun, u 

jħeġġeġ lill-Istati Membri jissodisfaw l-

impenji politiċi tagħhom u jipprovdu 

appoġġ finanzjarju adatt fil-pakkett tal-

Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija; huwa 

ferm determinat li japplika l-mezzi ta' 

pressjoni politiċi u istituzzjonali kollha 

sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri jwettqu 

l-impenn tagħhom rigward il-

kontribuzzjonijiet tagħhom għall-Fond 

Fiduċjarju Reġjonali għas-Sirja, il-Fond 

Fiduċjarju ta' Emerġenza għall-Afrika u l-

Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija; jistenna 

li l-Kummissjoni tispjega kif il-

kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun 

disponibbli fi ħdan il-limiti massimi 

rispettivi tal-baġit tal-Unjoni għall-2016 u 

l-2017; jikkritika l-fatt li l-Kunsill u l-

Kummissjoni eskludew lill-Parlament mid-

deliberazzjonijiet dwar it-twaqqif tal-

faċilità u l-mobilizzazzjoni tal-

kontribuzzjoni tal-Unjoni, hekk kif indikat 

mill-Kummissjoni hekk kif ħabbret l-

intenzjoni tagħha li tiffinanzja l-

kontribuzzjoni tal-Unjoni permezz ta' 

riallokazzjoni mill-baġit tal-Unjoni adottat 

dan l-aħħar għall-2016 u li jiġu deċiżi minn 

qabel il-marġini baġitarji tal-2017; 

jissottolinja, barra minn hekk, il-ħtieġa li 

jiżdied l-impatt fuq l-infiq estern tal-UE; 

jistieden lill-Kummissjoni tfassal proposti 

dwar kif is-sinerġiji bejn l-istrumenti tal-

UE għall-fondi esterni jistgħu jissaħħu u 

jsiru aktar koerenti fl-approċċ strateġiku 

tagħhom; iqis li dawn il-fondi fiduċjarji, kif 

ukoll il-Faċilità għar-Refuġjati, la jaqgħu 

ġewwa u lanqas barra mill-baġit tal-UE, u 

għaldaqstant jonqsu mir-responsabbiltà 

meħtieġa u l-proċess demokratiku preskritti 

mill-metodu Komunitarju, u għalhekk 

għandu l-intenzjoni li jsegwi mill-qrib it-

twaqqif tal-fondi u l-faċilità u l-

implimentazzjoni tagħhom; jissottolinja li 

21. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-

Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija ta' 

EUR 3 biljun, u dwar l-użu tagħha mill-

awtoritajiet Torok; jappella għal 

monitoraġġ bir-reqqa u konsistenti ta' 

dawn il-fondi; huwa determinat li japplika 

l-mezzi ta' pressjoni politiċi u istituzzjonali 

kollha sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri 

jwettqu l-impenn tagħhom rigward il-

kontribuzzjonijiet tagħhom għall-Fond 

Fiduċjarju Reġjonali għas-Sirja, il-Fond 

Fiduċjarju ta' Emerġenza għall-Afrika u l-

Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija; jistenna 

li l-Kummissjoni tispjega kif il-

kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun 

disponibbli fi ħdan il-limiti massimi 

rispettivi tal-baġit tal-Unjoni għall-2016 u 

l-2017; jikkritika l-fatt li l-Kunsill u l-

Kummissjoni eskludew lill-Parlament mid-

deliberazzjonijiet dwar it-twaqqif tal-

faċilità u l-mobilizzazzjoni tal-

kontribuzzjoni tal-Unjoni, hekk kif indikat 

mill-Kummissjoni hekk kif ħabbret l-

intenzjoni tagħha li tiffinanzja l-

kontribuzzjoni tal-Unjoni permezz ta' 

riallokazzjoni mill-baġit tal-Unjoni adottat 

dan l-aħħar għall-2016 u li jiġu deċiżi minn 

qabel il-marġini baġitarji tal-2017; 

jissottolinja, barra minn hekk, il-ħtieġa li 

jiżdied l-impatt fuq l-infiq estern tal-UE; 

jistieden lill-Kummissjoni tfassal proposti 

dwar kif is-sinerġiji bejn l-istrumenti tal-

UE għall-fondi esterni jistgħu jissaħħu u 

jsiru aktar koerenti fl-approċċ strateġiku 

tagħhom; iqis li dawn il-fondi fiduċjarji, kif 

ukoll il-Faċilità għar-Refuġjati, la jaqgħu 

ġewwa u lanqas barra mill-baġit tal-UE, u 

għaldaqstant jonqsu mir-responsabbiltà 

meħtieġa u l-proċess demokratiku preskritti 

mill-metodu Komunitarju, u għalhekk 

għandu l-intenzjoni li jsegwi mill-qrib it-

twaqqif tal-fondi u l-faċilità u l-

implimentazzjoni tagħhom; jissottolinja li 

l-azzjonijiet ta' hawn fuq huma ksur ċar 

tad-drittijiet tal-Parlament bħala fergħa tal-
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l-azzjonijiet ta' hawn fuq huma ksur ċar 

tad-drittijiet tal-Parlament bħala fergħa tal-

awtorità baġitarja; 

awtorità baġitarja; 

Or. en 
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25. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej mistennija tilħaq livell ta' ritmu 

normali fl-2017, u jwissi kontra 

sottobbaġitjar ta' approprjazzjonijiet ta' 

pagament biex ikun hemm qbil ma' din iż-

żieda fil-livell ta' assorbiment; iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni tistabbilixxi l-pagamenti 

fuq il-livelli meħtieġa fl-abbozz ta' baġit 

tagħha; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-

adozzjoni tardiva tal-programmi operattivi 

u dwar ir-riskju ta' akkumulazzjoni ġdida 

ta' kontijiet mhux imħallsa matul it-tieni 

nofs tal-QFP; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

biex taħdem b'mod attiv mal-Istati 

Membri u jħeġġiġhom jagħmlu kull sforz 

biex jiżguraw il-ħatra rapida tal-

awtoritajiet tal-programm, li n-nuqqas 

tagħhom kien il-kawża ewlenija tad-

dewmien attwali; jilqa' d-disponibbiltà tal-

Kummissjoni li tikkollabora mill-qrib 

mal-Istati Membri fuq talba, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-aġġustament, 

kif xieraq, tal-programmi operattivi biex 

ikun hemm sinerġija aktar b'saħħitha 

25. Jappella biex l-approprjazzjonijiet ta' 

impenn fil-baġit tal-Unjoni Ewropea ma 

jiżdidux qabel ma jiġi stabbilizzat 

kompletament l-arretrat tat-talbiet għal 

pagament pendenti; 
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bejn il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej u l-isfidi domestiċi marbuta mal-

kriżi tar-refuġjati; 

Or. en 

 

2.3.2016 A8-0036/20 

Emenda  20 

Marco Zanni, Marco Valli 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0036/2016 

Jens Geier 

Linji gwida għall-Baġit 2017 - Taqsima III 

2016/2004(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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. Itenni l-pożizzjoni tiegħu favur ir-

riforma profonda meħtieġa tas-sistema tar-

riżorsi proprji tal-Unjoni; 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; 
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