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Siegfried Mureşan 

Baġit 2018 - Mandat għat-trilogu 

2017/2043(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Ifakkar li, fir-riżoluzzjoni tiegħu 

tal-15 ta' Marzu 2017, il-Parlament 

ikkonferma li t-tkabbir sostenibbli, 

impjiegi diċenti, ta' kwalità u stabbli, il-

koeżjoni soċjoekonomika, is-sigurtà, il-

migrazzjoni u t-tibdil fil-klima huma l-

kwistjonijiet fil-qalba tal-baġit tal-UE 

għall-2018 u l-prijoritajiet ewlenin tiegħu; 

1. Ifakkar li, fir-riżoluzzjoni tiegħu 

tal-15 ta' Marzu 2017, il-Parlament 

ikkonferma li t-tkabbir sostenibbli, 

impjiegi diċenti, ta' kwalità u stabbli, il-

koeżjoni soċjoekonomika, il-migrazzjoni u 

t-tibdil fil-klima huma l-kwistjonijiet fil-

qalba tal-baġit tal-UE għall-2018 u l-

prijoritajiet ewlenin tiegħu; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1a. Huwa tal-fehma li l-kriżi li qed 

taffettwa l-UE rriżultat permezz tal-qafas 

stabbilit bit-Trattat ta' Lisbona u t-Trattati 

preċedenti, u li din is-sitwazzjoni ma tistax 

tingħeleb permezz tal-qafas attwali; 

jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġi stabbilit li t-

Trattati li jirregolaw l-integrazzjoni huma 

riversibbli, b'mod partikolari fid-dawl tat-

tħassir tat-Trattat ta' Lisbona, flimkien 

mal-Patt Fiskali, it-Trattat dwar l-

Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-

Governanza fl-Unjoni Ekonomika u 

Monetarja, is-six-pack u t-two-pack; 

jappella biex titlaqqa' konferenza 

intergovernattiva mill-Kunsill Ewropew 

bil-għan li jiġu indirizzati r-reversibbiltà u 

t-tħassir tat-Trattati; jenfasizza l-ħtieġa 

urġenti li l-Istati Membri jerġgħu jiksbu l-

kapaċità li jiddeċiedu dwar il-politiki 

ekonomiċi li jindirizzaw bl-aħjar mod il-

ħtiġijiet rispettivi tagħhom;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1b. Jenfasizza l-fatt li l-livell ta' dejn 

f'għadd ta' pajjiżi tal-UE jibqa' fost l-

ogħla fid-dinja; jitlob lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri biex b'hekk jibdew u 

jappoġġjaw proċess ta' negozjar mill-ġdid 

tad-dejn pubbliku (fir-rigward tal-

ammonti involuti, il-maturità u r-rati tal-

imgħax) u l-annullament tal-komponent 

spekulattiv u illeġittimu tiegħu fil-pajjiżi 

bl-ikbar dejn, sabiex jagħmlu s-servizz 

tad-dejn kompatibbli mal-iżvilupp 

ekonomiku u soċjali; jinnota li l-irkupru 

ekonomiku tal-Istati Membri mhuwiex 

possibbli mingħajr il-ħelsien mid-dejn; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1c. Jitlob li jinħoloq pjan ta' 

emerġenza biex tiġi appoġġjata l-

ekonomija ta' dawk il-pajjiżi li kienu 

soġġetti għall-intervent tat-Trojka, u li 

dan il-pjan jipprovdi riżorsi finanzjarji u 

l-eċċezzjonijiet meħtieġa għall-

funzjonament tas-suq uniku u l-politiki 

komuni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jemmen li, f'termini ġenerali, il-

proposta tal-Kummissjoni hija punt ta' tluq 

tajjeb għan-negozjati ta' din is-sena, 

filwaqt li jikkunsidra li l-baġit tal-UE 

għall-2018 irid jippermetti li l-UE tkompli 

tiġġenera t-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi 

filwaqt li tiżgura s-sigurtà taċ-ċittadini 

tagħha u tindirizza l-isfidi fil-qasam tal-

migrazzjoni; jiddispjaċih li l-proposta tal-

Kummissjoni ma tikkorrispondix 

kompletament mal-appell tal-Parlament 

għal azzjoni kontra t-tibdil fil-klima; 

2. Jemmen li, f'termini ġenerali, il-

proposta tal-Kummissjoni hija punt ta' tluq 

għan-negozjati ta' din is-sena, filwaqt li 

jikkunsidra li l-baġit tal-UE għall-2018 irid 

jippermetti li l-UE tkompli tiġġenera t-

tkabbir sostenibbli u l-impjiegi filwaqt li 

tiżgura l-integrazzjoni soċjali taċ-ċittadini 

tagħha u tindirizza l-isfidi fil-qasam tal-

migrazzjoni; jiddispjaċih li l-proposta tal-

Kummissjoni ma tikkorrispondix 

kompletament mal-appell tal-Parlament 

għal azzjoni kontra t-tibdil fil-klima; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni 

li diġà tinkludi fl-abbozz ta' baġit ir-

riżultati tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-

Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014-

2020 saħansitra qabel l-adozzjoni formali 

tagħha min-naħa tal-Kunsill, biex b'hekk 

bagħtet sinjal qawwi dwar l-importanza ta' 

din ir-reviżjoni tal-QFP, u l-ħtieġa għal 

żieda tal-flessibilità fil-baġit tal-UE li tkun 

tista' tippermetti li l-Unjoni twieġeb b'mod 

effikaċi għal emerġenzi ġodda u tiffinanzja 

l-prijoritajiet politiċi tagħha; 

3. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni 

li diġà tinkludi fl-abbozz ta' baġit ir-

riżultati tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-

Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014-

2020 saħansitra qabel l-adozzjoni formali 

tagħha min-naħa tal-Kunsill, biex b'hekk 

bagħtet sinjal qawwi dwar l-importanza ta' 

din ir-reviżjoni tal-QFP, u l-ħtieġa għal 

żieda tal-flessibilità fil-baġit tal-UE li tkun 

tista' tippermetti li l-Unjoni twieġeb b'mod 

effikaċi għal emerġenzi ġodda u tiffinanzja 

l-prijoritajiet politiċi tagħha wara l-

elezzjonijiet tar-Renju Unit fit-

8 ta' Ġunju 2017; jenfasizza, barra minn 

hekk, il-ħtieġa għal miżuri speċifiċi biex 

jiġi żgurat l-appoġġ għal dawk ir-reġjuni, 

speċjalment l-Irlanda, li se jkunu 

partikolarment affettwati minn ħruġ 

innegozjat mill-Unjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3a. Jitlob li jinħolqu programmi ta' 

appoġġ speċifiċi għall-pajjiżi li jqisu li s-

sħubija fl-euro saret insostenibbli u 

insopportabbli, u ssir dispożizzjoni għal 

kumpens adegwat għat-telf ikkawżat, fi 

ħdan il-qafas ta' ħruġ innegozjat mill-

munità unika ta' dawk il-pajjiżi li qed 

ifittxu li jagħmlu hekk; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Itenni l-konvinzjoni soda tiegħu li, 

sabiex jintlaħqu l-objettivi tat-tkabbir 

sostenibbli u tal-ħolqien ta' impjiegi stabbli 

u ta' kwalità fl-UE, huwa essenzjali li 

tingħata spinta għall-investiment fir-

riċerka, l-innovazzjoni, l-infrastruttura, l-

edukazzjoni u l-impriżi ta' daqs żgħir u 

medju (SMEs); jilqa' f'dan ir-rigward il-

proposti għat-tisħiħ ta' Orizzont 2020, il-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u l-

programm Erasmus+, peress li dawn il-

programmi se jikkontribwixxu direttament 

biex jintlaħqu dawn l-għanijiet; jikkunsidra 

madankollu li se jkun hemm bżonn ta' 

tisħiħ ulterjuri, b'mod speċjali minħabba t-

tnaqqis li sar għall-finanzjament ta' dawn 

il-politiki li gawda minnu l-finanzjament 

tal-FEIS;  

4. Itenni l-konvinzjoni soda tiegħu li, 

sabiex jintlaħqu l-objettivi tat-tkabbir 

sostenibbli u tal-ħolqien ta' impjiegi stabbli 

u ta' kwalità fl-UE, huwa essenzjali li 

tingħata spinta għall-investiment fir-

riċerka, l-innovazzjoni, l-infrastruttura, l-

edukazzjoni u l-impriżi ta' daqs żgħir u 

medju (SMEs); jilqa' f'dan ir-rigward il-

proposti għat-tisħiħ ta' Orizzont 2020, il-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u l-

programm Erasmus+, peress li dawn il-

programmi se jikkontribwixxu direttament 

biex jintlaħqu dawn l-għanijiet; jikkunsidra 

madankollu li se jkun hemm bżonn ta' 

tisħiħ ulterjuri, b'mod speċjali minħabba t-

tnaqqis li sar għall-finanzjament ta' dawn 

il-politiki li gawda minnu l-finanzjament 

tal-FEIS; jenfasizza li dawn il-miżuri, jekk 

ikunu akkumpanjati minn sett ta' politiki 

u investimenti robusti biex jissaħħaħ is-

settur pubbliku, jistgħu jkunu l-iskattatur 

biex finalment titnaqqas id-differenza fl-

investiment, jitnaqqsu l-inugwaljanzi bejn 

ir-reġjuni u l-Istati Membri u 

għaldaqstant jikkontribwixxu għall-

prosperità tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  5a. Iqis li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

Bankarja sservi biss l-interessi tas-settur 

tal-kapital finanzjarju kbir fl-UE u tikser 

il-prinċipji demokratiċi bażiċi; jitlob it-

tħassir tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

Bankarja u l-ħtieġa li jkun żgurat kontroll 

pubbliku demokratiku fuq is-sistema 

bankarja; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  6a. Ifakkar li, fir-Rapporti Speċjali 

tagħha Nru 19/2016 u Nru 5/2015, il-

Qorti Ewropea tal-Awdituri waslet għall-

konklużjoni li l-istrumenti finanzjarji tal-

Unjoni taħt ġestjoni kondiviża, inkluż il-

FEIS, kienu kapitalizzati żżejjed u 

kellhom diffikultajiet biex jikkontrollaw 

il-kostijiet/tariffi, jattiraw il-kapital privat 

u jużaw mill-ġdid l-appoġġ finanzjarju; 

jinnota, barra minn hekk, li skont il-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri u abbażi tad-data u 

l-estimi pprovduti mill-BEI, il-garanzija 

attwali hija suffiċjenti għal perjodu 

ulterjuri ta' operazzjoni tat-Tieqa għall-

Infrastruttura u l-Innovazzjoni (IIW), u 

jirrakkomanda minflok il-kunsiderazzjoni 

unika ta' żieda tal-garanzija tal-UE għat-

Tieqa għall-SMEs, billi din tnaqqas il-

frammentazzjoni bejn il-FEIS u strumenti 

finanzjarji oħra; 

Or. en 

 

 


