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Emenda  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  22a. Il-mudell 5+5 jiżgura li jitqies it-

tħassib politiku tal-Parlament f'kull 

leġiżlatura; Dan jista' wkoll jipprovdi 

aktar flessibbiltà għal tibdil fil-ġestjoni 

tal-programmi, iqis iċ-ċikli ekonomiċi u 

jagħti l-opportunità li jiġi deċiż QFP 

espansiv f'perjodi ta' reċessjoni u QFP 

aktar moderat f'perjodi ta' boom 

ekonomiku, mingħajr ma tintilef l-

istabbiltà għall-programmi fit-tul, li 

jistgħu jibqgħu għaddejjin matul il-

perjodu ta' 10 snin jekk ikun meqjus 

xieraq; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Emenda  92 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 26 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jissottolinja li, matul il-QFP 

attwali, l-awtorità baġitarja approvat 

mobilizzazzjoni sostanzjali tad-

dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà u l-

istrumenti speċjali inklużi fir-Regolament 

dwar il-QFP biex tiggarantixxi l-

approprjazzjonijiet addizzjonali meħtieġa 

bħala reazzjoni għall-kriżijiet jew għall-

finanzjament ta' prijoritajiet politiċi ġodda; 

26. Jissottolinja li, matul il-QFP 

attwali, l-awtorità baġitarja approvat 

mobilizzazzjoni sostanzjali tad-

dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà u l-

istrumenti speċjali inklużi fir-Regolament 

dwar il-QFP biex tiggarantixxi l-

approprjazzjonijiet addizzjonali meħtieġa 

bħala reazzjoni għall-kriżijiet jew għall-

finanzjament ta' prijoritajiet politiċi ġodda; 

jiddispjaċih li saru għadd ta' 

riallokazzjonijiet mil-linji baġitarji ta' 

programmi oħra, b'mod partikolari fil-każ 

tal-politika ta' koeżjoni; 

Or. en 
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Emenda  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Iqis, għaldaqstant, li d-

dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà fl-ambitu 

tal-QFP attwali ħadmu tajjeb u taw 

soluzzjonijiet fir-rigward tal-finanzjament 

konsiderevoli meħtieġ partikolarment biex 

ikunu affrontati l-isfidi tal-migrazzjoni u 

tar-rifuġjati u biex tkun indirizzata d-

diskrepanza fl-investiment; ifakkar li l-

Parlament kien l-oriġini ta' bosta minn 

dawn id-dispożizzjonijiet li ddefenda bil-

qawwa matul in-negozjati tal-QFP 

preċedenti; 

27. Iqis, għaldaqstant, li d-

dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà fl-ambitu 

tal-QFP attwali ma tawx soluzzjonijiet fir-

rigward tal-finanzjament konsiderevoli u 

importanti meħtieġ għall-ġid komuni fl-

Ewropa; 

Or. en 
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Emenda  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 42 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

42. Iqis li l-użu tal-FEG, li jagħti 

solidarjetà u appoġġ tal-UE lill-ħaddiema li 

tilfu xogħolhom minħabba bidliet 

strutturali kbar fl-andament tal-kummerċ 

dinji kkawżati mill-globalizzazzjoni jew 

bħala konsegwenza tal-kriżi finanzjarja u 

ekonomika globali, ma wassalx biex 

jintuża l-potenzjal sħiħ tiegħu u jista' jitjieb 

u jiġi integrat ulterjorment fi ħdan 

strateġija fuq terminu twil, sabiex b'mod 

effikaċi jilħaq u jintegra mill-ġdid 

ħaddiema ssensjati fis-suq tax-xogħol, fl-

Istati Membri kollha; iqis li r-reviżjoni 

imminenti tal-FEG għandha teżamina l-

iskop tiegħu u ttejjeb il-koordinazzjoni 

tiegħu ma' strumenti oħra; jemmen li FEG 

rivedut għandu jkun mgħammar b'almenu 

allokazzjoni annwali identika fil-QFP il-

ġdid; 

42. Iqis li l-użu tal-FEG, li jagħti 

solidarjetà u appoġġ tal-UE lill-ħaddiema li 

tilfu xogħolhom minħabba bidliet 

strutturali kbar fl-andament tal-kummerċ 

dinji kkawżati mill-globalizzazzjoni jew 

bħala konsegwenza tal-kriżi finanzjarja u 

ekonomika globali, ma wassalx biex 

jintuża l-potenzjal sħiħ tiegħu u jista' jitjieb 

u jiġi integrat ulterjorment fi ħdan 

strateġija fuq terminu twil, sabiex b'mod 

effikaċi jilħaq u jintegra mill-ġdid 

ħaddiema ssensjati fis-suq tax-xogħol, fl-

Istati Membri kollha, billi jiġu provduti 

impjiegi sikuri u sostenibbli; iqis li r-

reviżjoni imminenti tal-FEG għandha 

teżamina l-iskop tiegħu u ttejjeb il-

koordinazzjoni tiegħu ma' strumenti oħra; 

jemmen li FEG rivedut għandu jkun 

mgħammar b'almenu allokazzjoni annwali 

identika fil-QFP il-ġdid; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Emenda  95 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 50 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

50. Jirrikonoxxi li l-kisba ta' valur 

miżjud Ewropew għandha tkun wieħed 

mill-prinċipji fundamentali li jiggwidaw l-

istituzzjonijiet tal-UE fil-mument ta' 

deċiżjoni dwar it-tip ta' nfiq fil-QFP li 

jmiss; jirrimarka, madankollu, l-eżistenza 

ta' bosta interpretazzjonijiet tal-kunċett u 

jitlob definizzjoni unika, ċara u li tkun 

tista' faċilment tinftiehem tal-kriterji 

rilevanti li għandhom iqisu l-

ispeċifiċitajiet territorjali u jinkludu, fejn 

possibbli, indikaturi ta' prestazzjoni li 

jistgħu jitkejlu; iwissi kontra kwalunkwe 

tentattiv ta' użu ta' tali definizzjoni sabiex 

iqiegħed f'dubju r-rilevanza tal-politiki u l-

programmi tal-UE purament dwar 

kunsiderazzjonijiet ekonomiċi kwantitattivi 

jew fuq terminu qasir; 

50. Jirrimarka l-eżistenza ta' bosta 

interpretazzjonijiet tal-kunċett ta' valur 

miżjud Ewropew; iwissi kontra kwalunkwe 

tentattiv ta' użu ta' tali definizzjoni sabiex 

iqiegħed f'dubju r-rilevanza tal-politiki u l-

programmi tal-UE purament dwar 

kunsiderazzjonijiet ekonomiċi kwantitattivi 

jew fuq terminu qasir; 

Or. en 
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Emenda  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 52 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

52. Iqis li nfiq aħjar, jiġifieri l-użu 

effiċjenti u nondiskriminatorju ta' kull euro 

tal-baġit tal-UE, jista' jsir mhux biss billi 

r-riżorsi tal-UE jiġu orjentati lejn l-

azzjonijiet bl-ogħla valur miżjud Ewropew 

u bl-akbar żieda f'termini ta' riżultati tal-

politiki u tal-programmi tal-UE, abbażi ta' 
valutazzjoni fil-fond tan-nefqa attwali, iżda 

wkoll billi jinkisbu aktar sinerġiji bejn il-

baġit tal-UE u l-baġit nazzjonali, u billi jiġi 

żgurat it-titjib tanġibbli tal-arkitettura tal-

infiq; jappoġġja r-rakkomandazzjonijiet 

tar-Rapport Annwali tal-2016 tal-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri, għal qafas ta' kejl 

effiċjenti ta' indikaturi, rapportar aktar 

issimplifikat u bbilanċjat dwar il-

prestazzjoni, u aċċess aktar faċli għar-

riżultati tal-valutazzjoni; 

52. Iqis li nfiq aħjar, jiġifieri l-użu 

effiċjenti u nondiskriminatorju ta' kull euro 

tal-baġit tal-UE għandu jkun ibbażat fuq 

valutazzjoni fil-fond tan-nefqa attwali, u 

għandu jiġi ffaċilitat ukoll billi jinkisbu 

aktar sinerġiji bejn il-baġit tal-UE u l-baġit 

nazzjonali, u billi jiġi żgurat it-titjib 

tanġibbli tal-arkitettura tal-infiq; jappoġġja 

r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport 

Annwali tal-2016 tal-Qorti Ewropea tal-

Awdituri, għal qafas ta' kejl effiċjenti ta' 

indikaturi, rapportar aktar issimplifikat u 

bbilanċjat dwar il-prestazzjoni, u aċċess 

aktar faċli għar-riżultati tal-valutazzjoni; 

Or. en 
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Emenda  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 53a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  53a. Ifakkar li l-Fondi Strutturali tal-

UE ma jistgħux jintużaw b'mod li 

direttament jew indirettament jappoġġjaw 

ir-rilokazzjoni ta' servizzi jew tal-

produzzjoni lejn Stati Membri oħra; 

Or. en 

 

 


