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18.10.2017 A8-0299/45 

Emenda  45 

Marco Valli 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2018 – it-taqsimiet kollha 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jenfasizza li l-qari tal-Baġit 2018 

min-naħa tal-Parlament jirrifletti bis-sħiħ 

il-prijoritajiet politiċi adottati 

b'maġġoranza kbira fir-riżoluzzjonijiet 

tiegħu msemmija hawn fuq tal-

15 ta' Marzu 2017 dwar il-linji gwida 

ġenerali u tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-

mandat għat-trilogu; ifakkar li t-tkabbir 

sostenibbli, l-impjiegi, b'mod partikolari l-

impjiegi taż-żgħażagħ, is-sigurtà u l-bidla 

fil-klima huma fil-qalba ta' dawn il-

prijoritajiet; 

1. Jenfasizza l-fatt li l-baġit tal-

Unjoni mhuwiex jagħti tweġibiet konkreti 

għall-prijoritajiet politiċi li qed tiffaċċja l-

Unjoni; ifakkar li t-tkabbir sostenibbli, l-

impjiegi, l-irkupru ekonomiku, il-

migrazzjoni u s-sigurtà huma fil-qalba ta' 

dawn il-prijoritajiet; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jibqa' impenjat ma' wegħdiet 

tiegħu li għamel matul in-negozjati tal-

FEIS, jiġifieri li jimminimizza l-impatt tat-

tnaqqis relatat mal-FEIS fuq Orizzont 2020 

u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) 

fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali; 

jipproponi, għalhekk, li jiġi kkumpensat 

dak it-tnaqqis billi l-profil annwali 

oriġinali ta' dawn iż-żewġ programmi 

jerġa' jiġi kif kien, sabiex ikunu jistgħu 

jintlaħqu kompletament l-objettivi 

miftiehma matul l-adozzjoni tal-

leġiżlazzjoni rilevanti; 

4. Jibqa' impenjat li jżomm il-

wegħdiet li għamel matul in-negozjati tal-

FEIS, jiġifieri li jimminimizza l-impatt tat-

tnaqqis relatat mal-FEIS fuq Orizzont 2020 

fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali; 

jissottolinja li l-FEIS wera li mhuwiex 

effikaċi fit-tnaqqis tad-distakk fl-

investiment fl-Unjoni, u jenfasizza li r-

riżultati miksuba s'issa huma insinifikanti 

u ma jipprovdu ebda addizzjonalità jew 

valur miżjud meta mqabbla mal-

programmi eżistenti tal-BEI; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 15 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Ireġġa' t-tnaqqis li ppropona l-

Kunsill għall-AB lura għal li kien; ma 

jistax jifhem ir-raġunament wara t-

tnaqqis propost, pereżempju għall-

Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa (CEF), żewġ programmi li diġà 

huma affettwati minn riallokazzjonijiet 

għall-FEIS, kif ukoll dawk għall-politiki 

esterni; jikkontesta, f'kull każ, l-intenzjoni 

ddikjarata tal-Kunsill li jiffoka fuq linji 

baġitarji b'rata ta' eżekuzzjoni jew kapaċità 

ta' assorbiment baxxi, peress li din mhijiex 

sostanzjata minn ċifri ta' 

implimentazzjoni attwali u tinjora x-

xejriet ta' implimentazzjoni differenti ta' 

ċerti programmi; 

15. Jiddeplora t-tnaqqis li ppropona l-

Kunsill għall-AB f'dak li għandu x'jaqsam 

mal-linja relatata mal-prevenzjoni tad-

diżastri u l-livell ta' tħejjija għad-diżastri 

fl-Unjoni; jilqa' t-tnaqqis propost għall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), 

peress li l-approprjazzjonijiet tal-Unjoni 

m'għandhomx jintużaw biex jiffinanzjaw 

proġetti kkaratterizzati mill-kontroversja u 

li m'għandhomx valur miżjud ekonomiku, 

ambjentali u soċjali reali, bħal-link 

ferrovjarju Lyon-Turin; jilqa' l-intenzjoni 

ddikjarata tal-Kunsill li jiffoka fuq linji 

baġitarji b'rata ta' eżekuzzjoni jew kapaċità 

ta' assorbiment baxxi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jistabbilixxi l-livell globali tal-

approprjazzjonijiet għall-2018 għal 

EUR 162 597 930 901 f'approprjazzjonijiet 

ta' impenn u EUR 146 712 004 932 

f'approprjazzjonijiet ta' pagament; 

17. Jiddeplora l-fatt li l-livell globali 

tal-approprjazzjonijiet għall-2018 ġie 

stabbilit għal EUR 162 547 930 901 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn u 

EUR 146 637 004 930 f'approprjazzjonijiet 

ta' pagament; jitlob tnaqqis fil-linji fejn 

jistgħu jiġu ffrankati l-flus, sabiex tiġi 

evitata kwalunkwe ħela ta' flus il-

kontribwenti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 25a. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 

livell adegwat ta' allokazzjonijiet li 

jippermetti lil-Laboratorju ta' Referenza 

tal-Unjoni Ewropea għal Alternattivi 

għall-Ittestjar fuq l-Annimali (EURL 

ECVAM) iwettaq b'mod effikaċi d-

dmirijiet u l-kompiti elenkati fl-

Anness VII tad-Direttiva 2010/63/UE, 

b'referenza partikolari għall-

koordinazzjoni u l-promozzjoni tal-

iżvilupp u l-użu ta' alternattivi għall-

ittestjar fuq l-annimali, inkluż fl-oqsma 

tar-riċerka bażika u applikata u l-ittestjar 

regolatorju; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 34a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 34a. Ifakkar li flus il-kontribwenti 

m'għandhomx jintużaw biex jappoġġaw 

it-tnissil jew it-trobbija ta' barrin li 

jintużaw għal attivitajiet ta' tawromakija; 

jemmen li t-tnissil jew it-trobbija għal 

dawn l-iskopijiet m'għandhomx ikunu 

eliġibbli għal pagamenti bażiċi u jitlob li l-

Kummissjoni tressaq proposta sabiex tiġi 

emendata l-leġiżlazzjoni attwali dwar din 

il-kwistjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 50 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

50. Jiddeċiedi li jnaqqas l-appoġġ 

għar-riformi politiċi fit-Turkija fid-dawl 

tad-deterjorament inkwetenti tas-

sitwazzjoni fejn tidħol id-demokrazija, tal-

istat tad-dritt u tad-drittijiet tal-bniedem; 

jiddeċiedi li jqiegħed parti mill-

approprjazzjonijiet li jifdal f'riżerva li 

għandha tkun żblukkata meta t-Turkija 

tagħmel titjib li jista' jitkejjel fl-oqsma tal-

istat tad-dritt, tad-demokrazija, tad-drittijiet 

tal-bniedem u tal-libertà tal-istampa, bl-

għan li dawn il-fondi jiġu diretti mill-ġdid 

lill-atturi tas-soċjetà ċivili għall-

implimentazzjoni ta' miżuri li jappoġġaw 

dawn l-objettivi; 

50. Jiddeċiedi li jissospendi l-appoġġ 

għar-riformi politiċi fit-Turkija fid-dawl 

tad-deterjorament inkwetanti tas-

sitwazzjoni tad-demokrazija, tal-istat tad-

dritt u tad-drittijiet tal-bniedem; 

jissottolinja li t-Turkija għandha tagħmel 

titjib li jista' jitkejjel fl-oqsma tal-istat tad-

dritt, tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-

bniedem u tal-libertà tal-istampa, bl-għan li 

dawn il-fondi jiġu diretti mill-ġdid lill-

atturi tas-soċjetà ċivili għall-

implimentazzjoni ta' miżuri li jappoġġaw 

dawn l-objettivi; 

Or. en 



 

AM\1137640MT.docx  PE611.503v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

18.10.2017 A8-0299/52 

Emenda  52 

Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2018 – it-taqsimiet kollha 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 59 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

59. Iqis li t-tnaqqis tal-Kunsill ma 

jirriflettix il-ħtiġijiet reali u b'hekk 

jipperikola n-nefqa amministrattiva li 

diġà hija sostanzjalment razzjonalizzata; 

ireġġa' l-abbozz ta' baġit lura għal li kien 

fir-rigward tan-nefqa amministrattiva 

kollha tal-Kummissjoni, inklużi n-nefqa 

amministrattiva u dik ta' sostenn għar-

riċerka fl-Intestaturi 1 sa 4; 

59. Jilqa' t-tnaqqis tal-Kunsill u 

jenfasizza l-fatt li l-infiq amministrattiv 

kollu relatat mal-Intestatura V għandu 

jitnaqqas kemm jista' jkun permezz ta' 

ottimizzazzjoni effiċjenti u ekonomika tal-

ispejjeż tal-Unjoni; jitlob li l-kuntratti tal-

kiri attwali jiġu negozjati mill-ġdid sabiex 

jiġu ffrankati l-flus f'dan ir-rigward; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 76 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. Jiddispjaċih bil-konswetudni tal-

Kunsill li jżid it-tnaqqis b'rata fissa 

standard għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni; 

jemmen li dan għandu effett 

partikolarment distorsiv fuq il-baġits ta' 

istituzzjonijiet b'rati ta' tnaqqis 

storikament preċiżi; iqis li dan l-approċċ 

ma jikkostitwixxi la tnaqqis immirat u 

lanqas ġestjoni finanzjarja tajba; 

għaldaqstant, ireġġa' r-rata ta' tnaqqis 

lura għal-livell tal-AB; 

76. Jilqa' l-konswetudni tal-Kunsill li 

jżid ir-rata ta' tnaqqis għall-istituzzjonijiet 

tal-Unjoni; jenfasizza l-fatt li l-infiq 

amministrattiv kollu relatat mal-

Istituzzjonijiet tal-Unjoni għandu 

jitnaqqas kemm jista' jkun sabiex jiġu 

ffrankati l-flus u tiġi evitata kwalunkwe 

ħela ta' flus il-kontribwenti; jitlob li l-

kuntratti tal-kiri attwali jiġu negozjati 

mill-ġdid bi prezzijiet aktar baxxi; 

Or. en 
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Paragrafu 77 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

77. Iħalli kif kien il-livell kumplessiv 

tal-baġit tiegħu, jiġifieri 

EUR 1 953 483 373, għall-2018, adottat 

fir-riżoluzzjoni msemmija hawn fuq tal-

5 ta' April 2017; jinkorpora xi 

aġġustamenti tekniċi mingħajr impatt fuq 

il-baġit biex titqies informazzzjoni 

aġġornata mhux disponibbli fil-bidu ta' 

din is-sena; 

77. Jiddispjaċih li l-livell kumplessiv 

tal-baġit tiegħu għall-2018 ġie stabbilit 

għal EUR 1 953 483 373 u, meta mqabbel 

mal-2017, ma tnaqqasx; 

Or. en 

 

 


