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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1a. Jemmen li l-proposta tal-

Kummissjoni jenħtieġ li tippermetti lill-

UE tiġġenera t-tkabbir sostenibbli u l-

impjiegi filwaqt li tiżgura s-sigurtà taċ-

ċittadini tagħha; jenfasizza li l-miżuri ta' 

awsterità jridu jintemmu sabiex 

jippermettu li jkun hemm rispons adegwat 

u effiċjenti għal kriżijiet multipli 

simultanjament; ifakkar il-ħtieġa tar-

rispett għall-prinċipju tas-solidarjetá u 

jisteiden lill-Kummmissjoni tiffranka 

kemm jista' jkun fuq il-proġetti li sa issa 

ma wrewx valur miżjud reali; jenfasizza l-

importanza li jiġu ffinanzjati proġetti li 

jiżguraw valur miżjud ekonomiku, soċjali 

u ambjentali reali għall-Istati Membri, 

billi l-fondi m'għandhomx jintużaw biex 

jiffinanzjaw proġetti kontroversjali jew li 

jagħtu lok għall-ħela; jenfasizza li la l-

baġit tal-UE u lanqas xi strument 

finanzjarju ieħor m'għandhom jintużaw 

biex jiffinanzjaw attivitajiet affettwati 

mill-infiltrazzjoni tal-kriminalità 

organizzata jew tat-terroriżmu;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Ifaħħar ir-rwol li qed jiżvolġi l-

Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) biex jegħleb id-

diskrepanza fl-investiment madwar l-UE u 

bejn territorju u ieħor tal-UE, u biex 

jgħin fl-implimentazzjoni ta' investimenti 

strateġiċi li jipprovdu livell għoli ta' valur 

miżjud lill-ekonomija, l-ambjent u s-

soċjetà; jappoġġa għaldaqstant l-

estensjoni tiegħu sal-2020; jirrileva l-fatt 

li l-fondi jiġu assorbiti rapidament fil-

Komponent tal-SMEs tal-FEIS u jilqa' l-

intenzjoni li jiġi amplifikat; jiddispjaċih, 

madankollu, rigward in-nuqqas ta' approċċ 

olistiku għall-finanzjament tal-SMEs li 

kieku jippermetti li dak li jkun jieħu idea 

ċara tal-fondi totali disponibbli; 

jissottolinja l-pożizzjoni tiegħu fin-

negozjati leġiżlattivi li għaddejjin bħalissa 

li ma jkun xieraq li jsir l-ebda tnaqqis ieħor 

għall-programmi eżistenti tal-UE sabiex 

tiġi finanzjata din l-estensjoni; jikkunsidra 

li ma jkunx xieraq li l-FEIS, li l-fond ta' 

garanzija tiegħu fil-biċċa l-kbira huwa 

finanzjat mill-baġit tal-UE, jagħti l-appoġġ 

tiegħu għall-entitajiet stabbiliti jew 

inkorporati fil-ġurisdizzjonijiet elenkati 

taħt il-politika rilevanti tal-UE rigward il-

ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx, jew li 

ma jkunux effettivament konformi mal-

istandards fiskali dwar it-trasparenza u l-

6. Jenfasizza li l-Fond Ewropew 

għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) wera li 

mhuwiex effettiv biex inaqqas id-

diskrepanza fl-investiment fl-Ewropa, u li 

r-riżultati miksuba sa issa huma 

insinifikanti u ma jipprovdu ebda 

addizzjonalità jew valur miżjud 

ekonomiku, ambjentali u soċjali meta 

mqabbel mal-programmi eżistenti tal-

BEI; jiddeplora l-proposta tal-

Kummissjoni li l-FEIS jiġi estiż sal-2020; 

jiddispjaċih rigward in-nuqqas ta' approċċ 

olistiku għall-finanzjament tal-SMEs li 

kieku jippermetti li dak li jkun jieħu idea 

ċara tal-fondi totali disponibbli; 

jissottolinja l-pożizzjoni tiegħu fin-

negozjati leġiżlattivi li għaddejjin bħalissa 

li ma jkun xieraq li jsir l-ebda tnaqqis ieħor 

għall-programmi eżistenti tal-UE sabiex 

tiġi finanzjata l-estensjoni tal-FEIS; 

jikkunsidra li ma jkunx xieraq li l-FEIS, li 

l-fond ta' garanzija tiegħu fil-biċċa l-kbira 

huwa finanzjat mill-baġit tal-UE, jagħti l-

appoġġ tiegħu għall-entitajiet stabbiliti jew 

inkorporati fil-ġurisdizzjonijiet elenkati 

taħt il-politika rilevanti tal-UE rigward il-

ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx, jew li 

ma jkunux effettivament konformi mal-

istandards fiskali dwar it-trasparenza u l-

iskambju tal-informazzjoni fil-livell tal-UE 

jew f'dak internazzjonali;  
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iskambju tal-informazzjoni fil-livell tal-UE 

jew f'dak internazzjonali;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jinnota li l-Kummissjoni ma tatx 

segwitu għat-talba tal-Parlament biex 

tressaq valutazzjoni u proposti rilevanti 

għal "Pass Interrail għall-Ewropa f'għeluq 

it-18-il sena"; jemmen li tali proposti 

għandhom il-potenzjal li jagħtu spinta lill-

kuxjenza u l-identità Ewropej; jisħaq 

madankollu li kwalunkwe proġett ġdid irid 

jiġi finanzjat permezz ta' riżorsi finanzjarji 

ġodda u mingħajr ma jħalli impatt fuq il-

programmi eżistenti, u jkun xieraq li jkun 
kemm jista' jkun soċjalment inklużiv; 

itenni l-appell preċedenti tiegħu lill-

Kummissjoni biex tressaq proposti 

rilevanti f'dan ir-rigward; 

8. Jinnota li l-Kummissjoni ma tatx 

segwitu għat-talba tal-Parlament biex 

tressaq valutazzjoni u proposti rilevanti 

għal "Pass Interrail għall-Ewropa f'għeluq 

it-18-il sena"; jemmen li dan il-

programmm m'għandux jiġi ffinanzjat 

għas-spejjeż ta' programmi ta' suċċess 

oħrajn tal-UE u jenħtieġ li jkun 

soċjalment inklużiv kemm jista' jkun; 

biħsiebu jitlob finanzjament iffokat għall-

programm fil-baġit għall-2018 u għal 

valutazzjoni tal-funzjonament tiegħu u l-

valur miżjud għall-ġenerazzjoni aktar 

żagħżugħa; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  16a. Jilqa' b'sodisfazzjon l-Abbozz ta' 

Baġit Emendatorju (ABE) Nru 4 għas-

sena 2017 biex jiġu mobilizzati 

EUR 1 196 797 579 mill-Fond ta' 

Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE) 

biex tingħata assistenza lill-Italja 

b'segwitu għal sensiela ta' terremoti li 

seħħew bejn Awwissu 2016 u 

Jannar 2017 fir-reġjuni ta' Abruzzo, 

Lazio, Marche u Umbria; jitlob l-

approvazzjoni immedjata tal-ABE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-

implimentazzjoni tal-programmi tal-2014-

2020 tilħaq il-veloċità massima, u jemmen 

b'mod qawwi li kwalunkwe 

akkumulazzjoni "anormali" ta' kontijiet 

mhux imħallsa trid tiġi evitata fil-futur; 

jappella, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni 

u l-Istati Membri biex isolvu, bħala 

prijorità, kwalunkwe kwistjoni pendenti 

marbuta mad-dewmien fid-deżinjazzjoni 

tal-awtoritajiet ta' ġestjoni u ċertifikazzjoni 

nazzjonali, kif ukoll mal-punti ta' 

konġestjoni l-oħra għas-sottomissjoni tal-

applikazzjonijiet għal pagamenti; jittama 

sinċerament li kemm l-awtoritajiet 

nazzjonali kif ukoll il-Kummissjoni tejbu l-

estimi tagħhom tal-ħtiġijiet ta' pagament 

fil-baġit 2018 u li l-livell propost ta' 

approprjazzjonijiet ta' pagament se jiġu 

eżegwit kompletament; jirrikonoxxi li n-

negozjati mtawlin fir-rigward tal-bażijiet 

ġuridiċi bejn l-istituzzjonijiet tal-UE huma 

fost id-diversi kawżi ta' din ir-rata baxxa ta' 

implimentazzjoni li hemm fil-preżent; 

26. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-

implimentazzjoni tal-programmi tal-2014-

2020 tilħaq il-veloċità massima, u jemmen 

b'mod qawwi li kwalunkwe 

akkumulazzjoni "anormali" ta' kontijiet 

mhux imħallsa trid tiġi evitata fil-futur; 

jappella, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni 

u l-Istati Membri biex isolvu, bħala 

prijorità, kwalunkwe kwistjoni pendenti 

marbuta mad-dewmien fid-deżinjazzjoni 

tal-awtoritajiet ta' ġestjoni u ċertifikazzjoni 

nazzjonali, kif ukoll mal-punti ta' 

konġestjoni l-oħra għas-sottomissjoni tal-

applikazzjonijiet għal pagamenti; jittama 

sinċerament li kemm l-awtoritajiet 

nazzjonali kif ukoll il-Kummissjoni tejbu l-

estimi tagħhom tal-ħtiġijiet ta' pagament 

fil-baġit 2018 u li l-livell propost ta' 

approprjazzjonijiet ta' pagament se jiġu 

eżegwit kompletament; jirrikonoxxi li n-

negozjati mtawlin fir-rigward tal-bażijiet 

ġuridiċi bejn l-istituzzjonijiet tal-UE huma 

fost id-diversi kawżi ta' din ir-rata baxxa ta' 

implimentazzjoni li hemm fil-preżent; 

jenfasizza l-importanza li tiġi kkunsidrata 

l-esklużjoni tar-rikostruzzjoni sostenibbli 

u ta' kwalunkwe investiment antisismiku, 

inklużi dawk kofinanzjati mill-Fondi SIE 

u allokati għall-Objettiv Tematiku 5 "il-

promozzjoni tal-adattament għat-tibdil fil-

klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-
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riskji", mill-kalkolu tad-defiċits 

nazzjonali fil-qafas tal-Patt ta' Stabbiltà u 

Tkabbir; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  35a. Jiddispjaċih li sa issa ma kien 

hemm ebda sistema effettiva għar-

ridistribuzzjoni, li dan wassal għal piż 

mhux ugwali għal xi Stati Membri, b'mod 

partikolari l-Italja u l-Greċja; ifakkar li 

361 678 refuġjat u migrant waslu fl-UE 

fl-2016, li 181 405 minnhom waslu l-Italja 

u 173 447 fil-Greċja, u li l-Italja diġà 

rċeviet 85 % tar-rifuġjati u l-migranti li 

waslu fl-UE s'issa fl-2017; jiddispjaċih li 

l-Italja sa issa rċeviet biss 

EUR 147.6 miljun mill-AMIF, ċifra li 

tkopri biss 3 % tal-ispejjeż totali għall-

ġestjoni tal-kriżi tal-migrazzjoni tal-pajjiż; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

48. Jinnota li n-nefqa fl-Intestatura 5 

żdiedet bi 3,1 % meta mqabbla mal-

Baġit 2017, sa EUR 9 682,4 miljun 

(+EUR 287,9 miljun); jinnota li aktar minn 

terz ta' din iż-żieda nominali hija spjegata 

minn approprjazzjonijiet addizzjonali 

neċċessarji għal pensjonijiet 

(+EUR 108,5 miljun); jieħu nota li l-

approprjazzjonijiet addizzjonali jirriżultaw 

l-iktar f'għadd dejjem ikbar mistenni ta' 

pensjonanti (+4,2 %); jieħu nota wkoll li l-

għadd ta' pensjonanti huwa mistenni jikber 

iktar fis-snin li ġejjin; jieħu nota tal-

approċċ rigoruż għan-nefqa 

amministrattiva u l-friża nominali għan-

nefqa kollha li mhix relatata mas-salarji;  

48. Jinnota li n-nefqa fl-Intestatura 5 

żdiedet bi 3,1 % meta mqabbla mal-

Baġit 2017, sa EUR 9 682,4 miljun 

(+EUR 287,9 miljun); jinnota li aktar minn 

terz ta' din iż-żieda nominali hija spjegata 

minn approprjazzjonijiet addizzjonali 

neċċessarji għal pensjonijiet 

(+EUR 108,5 miljun); jieħu nota li l-

approprjazzjonijiet addizzjonali jirriżultaw 

l-iktar f'għadd dejjem ikbar mistenni ta' 

pensjonanti (+4,2 %); jieħu nota wkoll li l-

għadd ta' pensjonanti huwa mistenni jikber 

iktar fis-snin li ġejjin; jemmen li reviżjoni 

tal-iskema tal-pensjonijiet għall-Membri 

tal-Parlament Ewropew hija neċessarja 

sabiex l-intitolamenti tagħhom għall-

pensjoni jinġiebu f'konformità mas-

sistemi tas-sigurtà soċjali għal ċittadini 

ordinarji tal-Istati Membri individwali; 
jieħu nota tal-approċċ rigoruż għan-nefqa 

amministrattiva u l-friża nominali għan-

nefqa kollha li mhix relatata mas-salarji;  

Or. en 

 

 


