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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

49. Jitlob, għal dan l-għan, il-ħolqien ta' 

riżerva speċjali fuq in-naħa tad-dħul tal-

baġit tal-UE, li se timtela progressivament 

bit-tipi kollha ta' dħul ieħor imprevist; iqis 

li din ir-riżerva għandha tkun attivata biex 

tkopri bżonnijiet ta' pagament 

addizzjonali, b'mod partikolari dawk 

marbuta mal-mobilizzazzjoni tal-marġni 

globali għall-impenji jew mal-istrumenti 
speċjali tal-QFP; 

49. Jitlob, għal dan l-għan, il-ħolqien ta' 

riżerva speċjali fil-baġit tal-UE, li se 

timtela progressivament bit-tipi kollha ta' 

dħul ieħor imprevist u riportata kif dovut 

biex tipprovdi possibilitajiet ta' nfiq 

addizzjonali meta jkun hemm il-ħtieġa; 

iqis li din ir-riżerva għandha tkun riżervata 

għall-istrumenti speċjali tal-QFP u 

għandha tipprovdi għal żidiet 

addizzjonali, kemm f'impenji kif ukoll 

f'pagamenti, fuq deċiżjoni tal-awtorità 

baġitarja; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

69. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bil-għan li tkun 

massimizzata l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jieħu nota ta' proposta possibbli, 

li tkun teħtieġ diskussjoni fil-fond, għal 

fond uniku li jintegra l-istrumenti 

finanzjarji fil-livell tal-UE li huma ġestiti 

b'mod ċentralizzat; huwa tal-opinjoni li 

għandha tiġi pprovduta struttura ċara għall-

għażla ta' tipi differenti ta' strumenti 

finanzjarji għal oqsma politiċi u tipi ta' 

azzjonijiet differenti u li l-istrumenti 

finanzjarji rilevanti għandhom ikomplu 

jiġu bbaġitjati taħt linji baġitarji separati 

sabiex tiġi pprovduta ċarezza tal-

istrumenti; jissottolinja, madankollu, li tali 

armonizzazzjoni tar-regoli ma tistax 

taffettwa l-istrumenti finanzjarji ġestiti 

mill-Istati Membri fil-qafas tal-politika ta' 

koeżjoni jew fil-qasam tal-azzjonijiet 

esterni; 

69. Jistieden lill-Kummissjoni 

tissemplifika u tarmonizza r-regoli li 

jirregolaw l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

fil-QFP li jmiss bl-għan li toħloq sinerġiji 

bejn l-istrumenti differenti u 

timmassimizza l-applikazzjoni effiċjenti 

tagħhom; jieħu nota ta' proposta possibbli, 

li tkun teħtieġ diskussjoni fil-fond, għal 

fond uniku li jintegra l-istrumenti 

finanzjarji fil-livell tal-UE li huma ġestiti 

b'mod ċentralizzat; huwa tal-opinjoni li 

għandha tiġi pprovduta struttura ċara għall-

għażla ta' tipi differenti ta' strumenti 

finanzjarji għal oqsma politiċi u tipi ta' 

azzjonijiet differenti u li l-istrumenti 

finanzjarji rilevanti għandhom ikomplu 

jiġu bbaġitjati taħt linji baġitarji separati 

sabiex tiġi pprovduta ċarezza tal-

istrumenti; jissottolinja, madankollu, li tali 

armonizzazzjoni tar-regoli ma tistax 

taffettwa l-istrumenti finanzjarji ġestiti 

mill-Istati Membri fil-qafas tal-politika ta' 

koeżjoni jew fil-qasam tal-azzjonijiet 

esterni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

105. Jenfasizza li l-approprjazzjonijiet 

għall-azzjoni esterna għandhom jiżdiedu 

b'mod sostanzjali jekk l-Unjoni trid twettaq 

ir-rwol tagħha fil-qafas tal-istrateġija 

globali tagħha u tal-politiki tat-tkabbir, tal-

viċinat u tal-iżvilupp tagħha, kif ukoll biex 

tindirizza l-emerġenzi; jistenna li l-QFP li 

jmiss jirrifletti l-bżonnijiet bla preċedenti 

tal-pajjiżi ġirien tan-Nofsinhar u tal-Lvant 

li qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' kunflitti u 

mal-konsegwenzi tal-isfidi ppreżentati 

mill-migrazzjoni u mir-rifuġjati; jitlob li 

jiġi allokat livell ogħla ta' 

approprjazzjonijiet biex jindirizza l-ħtieġa 

dejjem akbar ta' għajnuna umanitarja li 

tirriżulta minn diżastri naturali u minn 

dawk magħmula mill-bniedem, billi jevita 

kwalunkwe differenza bejn l-impenji u l-

pagamenti; jemmen li huwa meħtieġ għall-

Unjoni li żżid il-finanzjament għall-

Aġenzija ta' Fondi u tax-Xogħol tan-NU 

għar-Rifuġjati tal-Palestina fil-Lvant Qarib 

(UNRWA); 

105. Jenfasizza li l-approprjazzjonijiet 

għall-azzjoni esterna għandhom jiżdiedu 

b'mod sostanzjali jekk l-Unjoni trid twettaq 

ir-rwol tagħha fil-qafas tal-istrateġija 

globali tagħha u tal-politiki tat-tkabbir, tal-

viċinat u tal-iżvilupp tagħha, kif ukoll biex 

tindirizza l-emerġenzi; jistenna li l-QFP li 

jmiss jirrifletti l-bżonnijiet bla preċedenti 

tal-pajjiżi ġirien tan-Nofsinhar u tal-Lvant 

li qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' kunflitti u 

mal-konsegwenzi tal-isfidi ppreżentati 

mill-migrazzjoni u mir-rifuġjati; jitlob li 

jiġi allokat livell ogħla ta' 

approprjazzjonijiet biex jindirizza l-ħtieġa 

dejjem akbar ta' għajnuna umanitarja li 

tirriżulta minn diżastri naturali u minn 

dawk magħmula mill-bniedem, billi jevita 

kwalunkwe differenza bejn l-impenji u l-

pagamenti; jemmen li huwa meħtieġ għall-

Unjoni li żżid il-finanzjament għall-

Aġenzija ta' Fondi u tax-Xogħol tan-NU 

għar-Rifuġjati tal-Palestina fil-Lvant Qarib 

(UNRWA); jenfasizza, barra minn hekk, 

il-ħtieġa għal riżorsi addizzjonali biex 

jiffinanzjaw pjan ta' investiment għall-

Afrika għal promozzjoni tat-tkabbir 

inklużiv u l-iżvilupp sostenibbli, u b'hekk 

jiġu indirizzati wħud mill-kawżi primarji 

tal-migrazzjoni irregolari; 
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