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Emenda

9.
Jilqa' l-fatt li l-abbozz ta' baġit
2018 jinkludi allokazzjoni addizzjonali
għall-Inizjattiva favur l-Impjieg tażŻgħażagħ (YEI), biex b'hekk iwieġeb
għall-appelli preċedenti tal-Parlament
biex dan il-programm jitkompla; jinnota,
b'mod parallel, il-proposta għall-abbozz
ta' baġit emendatorju 3/2017 li jintegra lprovvediment ta' EUR 500 miljun
f'impenji għall-YEI, skont il-qbil li
ntlaħaq mill-Parlament u l-Kunsill filkonċiljazzjoni baġitarja tal-2017; jinsab
konvint li huwa ċar li l-ammonti proposti
mhumiex biżżejjed biex il-YEI tilħaq lgħanijiet tagħha, u jemmen li sabiex ikun
jista' jindirizza l-qgħad fost iż-żgħażagħ
b'mod effikaċi, il-YEI trid tkompli
tikkontribwixxi għall-objettiv prijoritarju
tal-Unjoni ta' tkabbir u impjiegi; jinsisti
fuq il-ħtieġa li tingħata tweġiba effikaċi
għall-qgħad fost iż-żgħażagħ madwar lUnjoni, u jissottolinja li l-YEI tista'
tittejjeb ulterjorment u ssir aktar
effiċjenti, b'mod speċjali billi jiġi żgurat li
ġġib valur miżjud Ewropew ta' vera għallpolitiki dwar l-impjiegi għaż-żgħażagħ flIstati Membri u ma tissostitwixxix ilfinanzjament tal-politiki nazzjonali
preċedenti;

9.
Jenfasizza li l-Inizjattiva favur lImpjieg taż-Żgħażagħ (YEI) ma
rnexxilhiex tindirizza l-qgħad fost iżżgħażagħ; jemmen li l-inizjattivi talimpjieg u tal-politika soċjali jenħtieġ li
jiġu primarjament mill-Istati Membri, li
għalhekk jenħtieġ li jingħataw b'mod sħiħ
l-għodod fiskali u monetarji kollha
permezz tat-tneħħija tar-restrizzjonijiet
kollha tal-UE;
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48.
Jinnota li n-nefqa fl-Intestatura 5
żdiedet bi 3,1 % meta mqabbla malBaġit 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 lapproprjazzjonijiet addizzjonali jirriżultaw
l-iktar f'għadd dejjem ikbar mistenni ta'
pensjonanti (+4,2 %); jieħu nota wkoll li lgħadd ta' pensjonanti huwa mistenni jikber
iktar fis-snin li ġejjin; jieħu nota talapproċċ rigoruż għan-nefqa
amministrattiva u l-friża nominali għannefqa kollha li mhix relatata mas-salarji;

48.
Jiddispjaċih li n-nefqa flIntestatura 5 żdiedet bi 3,1 % meta
mqabbel 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 fissnin li ġejjin; jemmen li l-bidliet flapproċċ għan-nefqa amministrattiva
jenħtieġ li tiġi kkunsidrata, u li tibda bi
tnaqqis tal-ogħla salarji u pensjonijiet talpersunal tal-UE;
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51.
Jinnota ż-żieda ġenerali fl-abbozz
ta' baġit 2018 għall-aġenziji deċentralizzati
bi +3,1 % (mingħajr ma jittieħed
inkunsiderazzjoni d-dħul assenjat) u +146
kariga, iżda jenfasizza li hemm differenzi
kbar bejn aġenziji "b'veloċità kostanti" (11,2 %) u aġenżiji "b'kompiti ġodda" (+
10,5 %); jassumi li dawn iċ-ċifri jirriflettu
b'mod xieraq il-fatt li mill-2013 'l hawn,
il-biċċa l-kbira tal-aġenziji temmew ittnaqqis tal-persunal ta' 5 % jew
saħansitra qabżu din iċ-ċifra (xi wħud se
jtemmuhom fl-2018), filwaqt li żidiet filpersunal matul l-istess perjodu kienu
limitati għal aġenziji li jindirizzaw ilmigrazzjoni u s-sigurtà (+183 kariga),
aġenziji finanzjarji superviżorji (+28
kariga) u xi aġenziji inkarigati b'kompiti
ġodda (ERA, EASA, GSA) (+18-il
kariga); itenni t-talba tiegħu, kif espressa
fir-rapport ta' kwittanza tal-2015, biex
jiġu salvagwardjati u fejn meħtieġ jiġu
provduti riżorsi addizzjonali biex jiġi
żgurat il-funzjonament xieraq tal-aġenziji,
inkluż is-Segretarjat Permanenti tanNetwerk tal-Aġenziji tal-UE (issa msejjaħ
l-Uffiċċju ta' Appoġġ Komuni);

51.
Jiddispjaċih dwar iż-żieda ġenerali
fl-abbozz ta' baġit 2018 għall-aġenziji
deċentralizzati bi +3,1 % (mingħajr ma
jittieħed inkunsiderazzjoni d-dħul
assenjat); u +146 kariga;
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55a. Jikkundanna n-nuqqas ta'
trasparenza u effiċjenza fil-politika dwar
il-bini tal-UE; jiċċensura kull inizjattiva
biex jintużaw mijiet ta' miljuni ta' euro
tal-flus tal-kontribwenti għall-bini PaulHenri Spaak (PHS), li għalih iċ-ċittadini
Ewropej diġà ħallsu EUR 1 biljun fl-1993
u li, skont il-Bureau tal-Parlament
Ewropew, diġà laħaq "tmiem iċ-ċiklu talħajja tiegħu" (wara biss 24 sena);
jirrifjuta kull ħela addizzonjali ta' fondi
pubbliċi u jappella għat-trasparenza sħiħa
għaċ-ċittadini tal-UE f'dak li jirrigwarda
n-nefqa tal-UE;
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