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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jerġa' jafferma l-prinċipju skont 

liema l-prijoritajiet politiċi addizzjonali 

għandhom ikunu abbinati ma' mezzi 

finanzjarji addizzjonali, sew jekk jinbtu 

fil-mument tal-adozzjoni ta' QFP ġdid sew 

jekk matul l-implimentazzjoni tiegħu, u 

jissottolinja li l-finanzjament tal-bżonnijiet 

il-ġodda ma għandux jimmina l-politiki u 

l-programmi eżistenti; jistenna, barra minn 

hekk, li jkunu stabbiliti biżżejjed 

dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà biex jilqgħu 

għaċ-ċirkostanzi mhux mistennija li jistgħu 

jinqalgħu matul il-QFP; 

13. Jissottolinja li l-finanzjament tal-

bżonnijiet il-ġodda għandu jinkiseb 

b'rieżami tal-infiq ta’ dawn il-programmi, 

li mhumiex kapaċi joffru valur miżjud 

reali; jistenna, barra minn hekk, li jkunu 

stabbiliti biżżejjed dispożizzjonijiet ta' 

flessibbiltà biex jilqgħu għaċ-ċirkostanzi 

mhux mistennija li jistgħu jinqalgħu matul 

il-QFP; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

82. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport 

sostenibbli; jenfasizza li l-infrastruttura tat-

trasport tikkostitwixxi s-sinsla tas-suq 

uniku u hija pedament għat-tkabbir 

sostenibbli u għall-ħolqien tal-impjiegi; 

jinnota li t-twettiq ta' spazju uniku 

Ewropew tat-trasport kollegat mal-pajjiżi 

ġirien jirrikjedi infrastrutturi ewlenin tat-

trasport u jrid jitqies bħala prijorità ċentrali 

għall-kompetittività tal-UE u għall-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

tagħha, inklużi għal żoni periferali u 

gżejjer; iqis, għaldaqstant, li l-QFP li 

jmiss għandu jipprevedi biżżejjed 

finanzjament għal proġetti li 

jikkontribwixxu b'mod partikolari għat-

tlestija tan-netwerk ċentrali TEN-T u tal-

kurituri tiegħu, li għandhom ikomplu jiġu 

estiżi; ifakkar l-għanijiet stabbiliti minn 

COP 21 fir-rigward tat-trasport sabiex jiġi 

miġġieled it-tibdil fil-klima, u jħeġġeġ lill-

Istati Membri biex jinvestu fi trasport 

pubbliku intelliġenti, sostenibbli u integrat; 

82. Jinsisti fuq l-importanza tal-QFP 

għas-setturi li jiddependu minn 

investimenti fit-tul, bħas-settur tat-trasport 

sostenibbli; jenfasizza li l-infrastruttura tat-

trasport tikkostitwixxi s-sinsla tas-suq 

uniku u hija pedament għat-tkabbir 

sostenibbli u għall-ħolqien tal-impjiegi; 

jinnota li t-twettiq ta' spazju uniku 

Ewropew tat-trasport kollegat mal-pajjiżi 

ġirien jirrikjedi infrastrutturi ewlenin tat-

trasport u jrid jitqies bħala prijorità ċentrali 

għall-kompetittività tal-UE u għall-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

tagħha, inklużi għal żoni periferali u 

gżejjer; jistieden lill-Kummissjoni, kif 

xieraq, tirrevedi l-finanzjament ta' 
proġetti li huma finanzjarjament dubjużi 

u li wkoll jagħmlu ħsara lis-saħħa taċ-

ċittadini bħal-linja ferrovjarja Turin-

Lyon; ifakkar l-għanijiet stabbiliti minn 

COP 21 fir-rigward tat-trasport sabiex jiġi 

miġġieled it-tibdil fil-klima, u jħeġġeġ lill-

Istati Membri biex jinvestu fi trasport 

pubbliku intelliġenti, sostenibbli u integrat; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

116. Iqis li amministazzjoni pubblika 

b'saħħitha, effiċjenti u ta' kwalità għolja 

hija indispensabbli biex il-politiki tal-

Unjoni jħallu l-frott u biex terġa' tibni l-

fiduċja u ssaħħaħ id-djalogu mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u maċ-

ċittadini fil-livelli kollha; jissottolinja, f'dan 

ir-rigward, ir-rwol tal-istituzzjonijiet 

magħmula minn membri demokratikament 

eletti; ifakkar li, skont il-Qorti tal-

Awdituri, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-

aġenziji tal-UE implimentaw tnaqqis ta' 5 

% tal-persunal kif stabbilit fl-

organigrammi tagħhom; huwa tal-fehma li 

ma għandhomx ikunu soġġetti għal 

approċċ ta' tnaqqis orizzontali ulterjuri ta' 

dan it-tip; jesprimi l-oppożizzjoni feroċi 

tiegħu għal ripetizzjoni tal-hekk imsejħa 

aggregazzjoni ta' tqassim mill-ġdid għall-

aġenziji; 

116. Iqis li amministazzjoni pubblika 

b'saħħitha, effiċjenti u ta' kwalità għolja 

hija indispensabbli biex il-politiki tal-

Unjoni jħallu l-frott u biex terġa' tibni l-

fiduċja u ssaħħaħ id-djalogu mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u maċ-

ċittadini fil-livelli kollha; jissottolinja, f'dan 

ir-rigward, ir-rwol tal-istituzzjonijiet 

magħmula minn membri demokratikament 

eletti; ifakkar li, skont il-Qorti tal-

Awdituri, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-

aġenziji tal-UE implimentaw tnaqqis ta' 

5 % tal-persunal kif stabbilit fl-

organigrammi tagħhom; huwa tal-fehma li 

tnaqqis ulterjuri għandu jkun 

permissibbli jekk ikun ibbażat fuq 

valutazzjoni tal-ħtiġijiet reali u fuq il-

fużjoni, fejn ikun possibbli, ta' funzjonijiet 

komuni; jitlob li jsir rieżami profond tal-

infiq amministrattiv tal-UE sabiex 

jipprovdi tnaqqis reali fl-infiq; 

Or. en 

 

 


