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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  56a. Jikkunsidra li ġlieda effiċjenti 

kontra l-korruzzjoni u l-evażjoni tat-taxxa 

tal-kumpaniji multinazzjonali u tal-aktar 

individwi sinjuri jagħmluha possibbli li 

ammont stmat mill-Kummissjoni għal 

triljun euro fis-sena jirritorna lill-baġits 

nazzjonali tal-Istati Membri; jinnota li 

f'din il-kwistjoni hemm defiċit reali ta' 

azzjoni min-naħa tal-UE; 

Or. en 
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59. Itenni, għaldaqstant, il-pożizzjoni li 

ilu li adotta dwar il-fatt li l-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp, flimkien mal-istrumenti l-

oħra barra mill-QFP, għandu jiġi integrat 

fil-baġit tal-Unjoni sabiex iżid il-leġittimità 

tiegħu kif ukoll l-effiċjenza u l-effikaċja 

tal-politika ta' żvilupp tal-Unjoni; 

jissottolinja, madankollu, li l-pakketti 

finanzjarji rispettivi għandhom jiżdiedu lil 

hinn mil-limiti massimi maqbula tal-QFP 

b'tali mod li l-inklużjoni fil-baġit ta' dawn 

l-istrumenti ma tħalli ebda impatt negattiv 

fuq il-finanzjament tagħhom, jew fuq 

programmi u politiki oħrajn tal-UE; jilqa' 

favorevolment, fil-prinċipju, il-proposta li 

l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà jiġi 

inkorporat fil-finanzi tal-Unjoni fil-forma 

ta' Fond Monetarju Ewropew, mingħajr 

preġudizzju għall-proġettazzjoni futura 

tiegħu; 

59. Itenni, għaldaqstant, il-pożizzjoni li 

ilu li adotta dwar il-fatt li l-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp, flimkien mal-istrumenti l-

oħra barra mill-QFP, għandu jiġi integrat 

fil-baġit tal-Unjoni sabiex iżid il-leġittimità 

tiegħu kif ukoll l-effiċjenza u l-effikaċja 

tal-politika ta' żvilupp tal-Unjoni; 

jissottolinja, madankollu, li l-pakketti 

finanzjarji rispettivi għandhom jiżdiedu lil 

hinn mil-limiti massimi maqbula tal-QFP 

b'tali mod li l-inklużjoni fil-baġit ta' dawn 

l-istrumenti ma tħalli ebda impatt negattiv 

fuq il-finanzjament tagħhom, jew fuq 

programmi u politiki oħrajn tal-UE; 

Or. en 

 

 


