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Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza li l-Unjoni tkompli 

tħabbat wiċċha ma' għadd ta' sfidi u 

jinsab konvint li, filwaqt li tinżamm id-

dixxipplina baġitarja, ir-riżorsi finanzjarji 

neċessarji jridu jiġu allokati mill-baġit tal-

Unjoni, sabiex jiġu ssodisfati l-prijoritajiet 

politiċi u sabiex l-Unjoni tkun tista' 

tipprovdi tweġibiet konkreti u tirrispondi 

b'mod effikaċi għal dawk l-isfidi; 

jissottlinja li l-infiq tal-Unjoni jenħtieġ li 

jkun ibbażat fuq il-prinċipju tal-valur 

miżjud Ewropew u jenħtieġ li jirrispetta l-

prinċipju tas-sussidjarjetà; 

2. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-

fondi tal-baġit tal-UE u r-rwol tagħhom 

fl-għoti ta' tweġibiet konkreti għall-

ħtiġijiet taċ-ċittadini u għad-diffikultajiet 

dejjem akbar li qegħdin jiffaċċjaw, bħall-

qgħad, ir-riċessjoni ekonomika, il-faqar, 

il-kriżi tal-migrazzjoni u t-theddid għas-

sigurtà; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi evalwat 

kif xieraq liema fondi jistgħu jkunu ġestiti 

aħjar fil-livell nazzjonali sabiex ikun 

rispettat bis-sħiħ il-prinċipju tas-

sussidjarjetà; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jibqa' impenjat għall-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. Jissottolinja li l-Fond Ewropew 

għal Investimenti Strateġiċi (FEIS) naqas 

milli jiggarantixxi t-tkabbir jew jindirizza 

l-qgħad; jipproponi, għalhekk, li l-

finanzjament tiegħu jitwaqqaf sabiex l-

Istati Membri jkunu jistgħu jużaw dawn 

il-flus għall-ġid reali taċ-ċittadini 

tagħhom; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-

qgħad fost iż-żgħażagħ għadu f'livelli 

mingħajr preċedent u huwa konvint li 

sabiex il-futur ta' ġenerazzjoni sħiħa ta' 

żgħażagħ Ewropej ma jiġix ipperikolat, 

jeħtieġ li jittieħdu azzjonijiet addizzjonali; 

jiddeċiedi għalhekk li jsaħħaħ l-Inizjattiva 

favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) lil 

hinn mil-livell propost mill-Kummissjoni 

għall-2018; jenfasizza li dan it-tisħiħ 

jenħtieġ li jitqies bħala addizzjonali għall-

allokazzjoni kumplessiva li ġiet approvata 

politikament għall-YEI fil-kuntest tar-

reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP, u 

mhux biss bħala antiċipazzjoni ta' dik l-

allokazzjoni fil-Baġit 2018; 

6. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-

qgħad fost iż-żgħażagħ għadu f'livelli 

mingħajr preċedent; jissottolinja li l-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ(YEI) naqset milli ssib 

soluzzjoni għal din l-emerġenza; jemmen 

li l-impjiegi u l-inizjattivi ta' politika 

soċjali għandhom jiġu primarjament mill-

Istati Membri u li s-soluzzjoni għall-

problemi taċ-ċittadini ma jinstabux bl-

impożizzjoni ta' aktar restrizzjonijiet mill-

UE, peress li l-Istati Membri nfushom 

huma fl-aħjar pożizzjoni biex jilħqu l-

aspettattivi taċ-ċittadini tagħhom, inklużi 

l-aspettattivi soċjali u ekonomiċi 

tagħhom; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jemmen li, filwaqt li bħalissa l-

quċċata tal-kriżi migratorja u tar-rifuġjati 

tidher li naqset, l-Unjoni trid tkun lesta 

biex twieġeb għal kwalunkwe eventwalità 

futura f'dan il-qasam u tfittex approċċ 

aktar proattiv fil-qasam tal-migrazzjoni; 

għaldaqstant iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

biex tkompli timmonitorja l-adegwatezza 

tal-allokazzjonijiet taħt l-Intestatura 3 u 

tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti 

disponibbli kollha taħt il-QFP attwali biex 

iwieġbu fil-ħin għal kwalunkwe 

avveniment mhux previst li jista' jkun 

jeħtieġ finanzjament addizzjonali; ifakkar 

li, filwaqt li l-Unjoni rnexxielha 

tistabbilixxi xi mekkaniżmi li jgħinu biex 

ilaħħqu ma' din is-sitwazzjoni, xorta 

waħda s'issa waslu aktar minn mitt elf 

f'rifuġjati u migranti fl-Ewropa bil-baħar 

fl-2017, skont il-UNHCR; jiddeċiedi 

għalhekk li jsaħħaħ b'mod limitat il-Fond 

għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-

Integrazzjoni u l-Fond għas-Sigurtà 

Interna, kif ukoll l-aġenziji 

b'responsabbiltajiet fil-qasam tal-asil, 

bħall-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-

qasam tal-Asil (EASO), li jeħtieġ li jiġi 

pprovdut b'riżorsi finanzjarji u umani 

adegwati; jinnota għal darb'oħra li l-

limitu massimu tal-Intestatura 3 hu wisq 

insuffiċjenti biex jipprevedi finanzjament 

8. Jirrikonoxxi l-fatt li minkejja l-

mobilizzazzjoni ta' mezzi baġitarji 

sinifikanti mifruxa fuq l-2015, l-2016 u l-

2017 biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-

migrazzjoni u tar-refuġjati, għadha ma 

nstabitx soluzzjoni; jissottolinja l-

falliment tal-politiki Ewropej biex 

jipprevjenu l-flussi migratorji u t-traffikar 

tal-bnedmin; 
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xieraq għad-dimensjoni interna tal-kriżi 

migratorja u tar-rifuġjati, kif ukoll għal 

programmi prijoritarji oħrajn, bħall-

programmi fil-qasam tal-kultura u ċ-

ċittadinanza; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jissottolinja l-fatt li l-Intestatura 3 

fil-parti l-kbira tagħha ġiet mobilizzata 

f'dawn l-aħħar snin biex tindirizza l-isfidi 

li jirriżultaw mill-kriżi migratorja u tar-

rifuġjati u li tali azzjonijiet jenħtieġ li 

jitkomplew għal kemm ikun meħtieġ; 

jinsisti, madankollu, li fid-dawl tat-tħassib 

riċenti ta' sigurtà madwar l-Unjoni, il-

finanzjament taħt din l-intestatura 

jenħtieġ ukoll li jagħti attenzjoni 

partikolari lil miżuri li se jwasslu biex 

tissaħħaħ is-sigurtà taċ-ċittadini tal-

Unjoni; għal din ir-raġuni jiddeċiedi li 

jsaħħaħ l-aġenziji fil-qasam tal-Ġustizzja 

u l-Affarijiet Interni li kawża ta' żieda fix-

xogħol u kompiti addizzjonali, f'dawn l-

aħħar snin kienu qed iħabbtu wiċċhom 

ma' nuqqas ta' persunal u finanzjament; 

9. Itenni t-tħassib tiegħu dwar ir-

rwol li żvolġew strumenti bħall-Fond 

għas-Sigurtà Interna (ISF) u l-Fond 

għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-

Integrazzjoni (AMIF) fil-ġestjoni tal-

effetti tal-kriżi tal-migrazzjoni u tar-

refuġjati; 
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 50a. Jissottolinja l-fatt li kwalunkwe 

finanzjament għat-Turkija, pajjiż li ma 

jirrispettax diversi prinċipji bażiċi tal-

libertà u d-demokrazija, irid jitwaqqaf 

minnufih. 

Or. en 

 

 


