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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 – wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni tat-30 ta' Ġunju 2016 dwar 

l-aġġustament tekniku tal-qafas 

finanzjarju għas-sena 2017 f'konformità 

mal-varjazzjonijiet tal-ING u mal-

aġġustament tal-pakketti għall-politika ta' 

koeżjoni (COM(2016)0311); 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi wara li eżamina l-

possibbiltajiet kollha għal finanzjament ta' 

ħtiġijiet ta' impenn addizzjonali u mhux 

previsti, il-Kummissjoni, fl-Abbozz ta' 

Baġit tagħha, proponiet li timmobilizza l-

Marġni ta' Kontinġenza għal ammont ta' 

EUR 1 164,4 miljun sabiex 

tikkomplementa l-approprjazzjonijiet ta' 

impenn marbutin man-nefqa fl-intestatura 

3 tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 

għas-sena finanzjarja 2017, oltre l-limiti 

massimi ta' impenn ta' EUR 2 578 miljun 

fil-prezzijiet attwali; 

A. billi wara li eżaminat kważi l-

possibbiltajiet kollha għal finanzjament ta' 

ħtiġijiet ta' impenn addizzjonali u mhux 

previsti, il-Kummissjoni, fl-Abbozz ta' 

Baġit tagħha, pproponiet li timmobilizza l-

Marġni ta' Kontinġenza, li huwa stmat 

f'ammont assolut ta' EUR 4 496,8 miljun 

għall-2017, għal ammont ta' 

EUR 1 164,4 miljun sabiex 

tikkomplementa l-approprjazzjonijiet ta' 

impenn marbutin man-nefqa fl-intestatura 

3 tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 

għas-sena finanzjarja 2017, oltre l-limiti 

massimi ta' impenn ta' EUR 2 578 miljun 

fil-prezzijiet attwali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Aa. Billi l-mobilizzazzjoni tal-Marġni 

ta' Kontinġenza huwa strument li jintuża 

meta ma jkun fadal l-ebda alternattiva 

oħra u l-mobilizzazzjoni tiegħu għandha 

ssir kemm jista' jkun malajr biex 

tikkomplementa l-ħtieġa stmata ta' 

approprjazzjonijiet ġodda, b'mod 

partikolari taħt l-Intestaturi 1a u 1b; 

jesprimi tħassib serju, b'mod partikolari, 

dwar id-dewmien fl-implimentazzjoni ta' 

programmi tal-Unjoni taħt ġestjoni 

kondiviża u li jwittu t-triq għal 

akkumulazzjoni importanti fit-talbiet għal 

pagament lejn tmiem il-QFP attwali; billi 

l-Kummissjoni kkonkludiet li, skont dan 

it-tbassir preżenti, il-ħtiġijiet aġġornati 

tal-pagamenti sal-2020 jistgħu jiġu 

akkomodati bil-limiti massimi attwali biss 

jekk il-Marġni Globali għall-Pagamenti 

jintuża totalment - u, bħala miżura ta' 

prekawzjoni, jitneħħew il-limiti annwali 

tiegħu - u jekk il-pagamenti għal 

strumenti speċjali jingħaddu lil hinn mil-

limiti massimi; billi, għaldaqstant, din il-

kwistjoni jenħtieġ li tiġi solvuta b'mod 

definittiv u inekwivokabbli bħala parti 

mir-reviżjoni tal-QFP; 
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