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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jadotta, b'mod parallel, 

riżoluzzjoni separata biex tiddefinixxi l-

pożizzjoni tiegħu fir-rigward tar-riforma 

tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-UE, 

konformement mar-rakkomandazzjonijiet 

tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi 

Proprji; jistieden lill-Kummissjoni tqis kif 

dovut il-pożizzjoni tal-Parlament fit-

tħejjija tal-proposti leġiżlattivi dwar ir-

riżorsi proprji tal-UE, li għandha tkun 

ambizzjuża fil-portata u ppreżentata 

flimkien mal-proposti tal-QFP; jenfasizza 

li kemm in-naħa tan-nefqa kif ukoll dik 

tad-dħul tal-QFP li jmiss se jkunu ttrattati 

bħala pakkett uniku fin-negozjati 

imminenti, u li mhu se jintlaħaq l-ebda 

qbil dwar il-QFP mingħajr ma jsiru passi 

korrispondenti 'l quddiem f'riżorsi 

proprji; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jinsab konvint li l-QFP li jmiss 

għandu jibni fuq il-politiki u l-prijoritajiet 

ikkonsolidati tal-Unjoni stabbiliti sew tal-

Unjoni, li għandhom l-għan li 

jippromwovu l-paċi, id-demokrazija, l-istat 

tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u l-

ugwaljanza bejn is-sessi, jagħtu spinta lill-

benessri, lit-tkabbir ekonomiku fuq terminu 

twil u sostenibbli u r-riċerka u l-

innovazzjoni, jipprovdu impjiegi ta' kwalità 

li jwasslu għal impjiegi deċenti, jiġġieldu t-

tibdil fil-klima, u jrawmu l-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali, kif ukoll 

is-solidarjetà bejn l-Istati Membri u ċ-

ċittadini; iqis li dawn il-pilastri huma 

rekwiżiti preliminari għall-funzjonament 

korrett tas-suq uniku u tal-Unjoni 

Ekonomika u Monetarja kif ukoll għat-

tisħiħ tal-pożizzjoni tal-Ewropa fid-dinja; 

għandu fiduċja li huma aktar rilevanti 

minn qatt qabel għall-attivitajiet futuri 

tal-Ewropa; 

4. Jinsab konvint li l-QFP li jmiss 

għandu jibni fuq il-politiki u l-prijoritajiet 

ikkonsolidati tal-Unjoni stabbiliti sew tal-

Unjoni, li għandhom l-għan li 

jippromwovu l-paċi, id-demokrazija, l-istat 

tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u l-

ugwaljanza bejn is-sessi, jagħtu spinta lill-

benessri, lit-tkabbir ekonomiku fuq terminu 

twil u sostenibbli u r-riċerka u l-

innovazzjoni, jipprovdu impjiegi ta' kwalità 

li jwasslu għal impjiegi deċenti, jiġġieldu t-

tibdil fil-klima, u jrawmu l-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali, kif ukoll 

is-solidarjetà bejn l-Istati Membri u ċ-

ċittadini; iqis li l-isforzi li saru s'issa fil-

bini tas-suq uniku u tal-Unjoni Ekonomika 

u Monetarja wrew li kienu kontradittorji 

ma' dawn il-pilastri, u wasslu għad-

deterjorament tal-pożizzjoni tal-Ewropa u 

tal-Istati Membri tal-UE fid-dinja;; 

jemmen li dawn il-pilastri huma 

indikaturi ewlenin tad-diverġenzi fl-

Unjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jemmen li l-QFP li jmiss għandu 

jippermetti lill-Unjoni tagħti soluzzjonijiet 

u toħroġ aktar b'saħħitha mill-kriżijiet tad-

deċennju: it-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u 

finanzjarju, il-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-

faqar persisenti u l-esklużjoni soċjali, il-

fenomenu tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati, it-

tibdil fil-klima u d-diżastri naturali, id-

degradazzjoni ambjentali u t-telfien tal-

bijodiversità, it-terroriżmu u l-instabbiltà, 

fost oħrajn; jissottolinja li dawn l-isfidi 

globali u transfruntieri, 

b'implikazzjonijiet interni, jiżvelaw l-

interdipendenza tal-ekonomiji u tas-

soċjetajiet tagħna, u jindikaw il-bżonn ta' 

azzjonijiet konġunti; 

5. Jemmen li l-QFP li jmiss għandu 

jippermetti lill-Unjoni tagħti soluzzjonijiet 

u toħroġ aktar b'saħħitha mill-kriżijiet tad-

deċennju: it-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u 

finanzjarju, il-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-

faqar persisenti u l-esklużjoni soċjali, il-

fenomenu tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati, it-

tibdil fil-klima u d-diżastri naturali, id-

degradazzjoni ambjentali u t-telfien tal-

bijodiversità, it-terroriżmu u l-instabbiltà, 

fost oħrajn; jissottolinja li dawn l-isfidi 

sostanzjalment tħallew mingħajr tweġiba 

min-naħa tal-Unjoni, li juri li l-istat 

nazzjon għadu l-għodda naturali biex 

jindirizza kwalunkwe sfida msemmija 

hawn fuq; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jisħaq fuq il-fatt li l-QFP li jmiss 

joffri opportunità lill-Unjoni biex turi li hi 

magħquda u kapaċi tindirizza l-iżviluppi 

politiċi bħall-Brexit, il-qawmien tal-

movimenti populisti u nazzjonalistiċi u l-

bidliet fit-tmexxija globali; jissottolinja li 

l-firdiet u l-egoċentriżmu mhumiex 

tweġiba għall-problemi tad-dinja u għat-

tħassib taċ-ċittadini; iqis li n-negozjati tal-

Brexit, b'mod partikolari, juru li l-

vantaġġi li tkun membru tal-Unjoni jisbqu 

bil-kbir l-ispiża tal-kontributi għall-baġit 

tagħha; jitlob, f'dan il-kuntest, li jkun 

hemm rispett sħiħ għall-qafas tal-impenji 

diġà meħuda, bħal fil-każ tal-Ftehim tal-

Ġimgħa l-Kbira f'dak li jirrigwardja l-istat 

tad-dritt u d-demokrazija; 

7. Jisħaq fuq il-fatt li l-QFP li jmiss 

irid jikkunsidra l-fatt li ċ-ċittadini fl-Istati 

Membri ġeneralment iridu inqas UE: Il-

Brexit u r-referendum tal-2016 fin-

Netherlands huma eżempji tax-xettiċiżmu 

profond lejn l-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jappella, għaldaqstant, għal appoġġ 

kontinwu tal-politiki eżistenti, 

partikolarment il-politiki tal-UE li ilhom 

stabbiliti u li huma minquxa fit-Trattati, 

pereżempju l-politika agrikola komuni, il-

politika komuni tas-sajd, u l-politika ta' 

koeżjoni, peress li dawn iwasslu għal 

benefiċċji tanġibbli tal-proġett Ewropew 

liċ-ċittadini tal-UE; jirrifjuta kull tentattiv 

maħsub biex jerġa' jinnazzjonalizza dawn 

il-politiki, peress li dan la jnaqqas il-piż 

finanzjarju fuq il-kontribwenti u l-

konsumaturi u lanqas ma jikseb riżultati 

aħjar, iżda jxekkel it-tkabbir, is-

solidarjetà u l-funzjonament tas-suq 

uniku u fl-istess ħin japprofondixxi l-

inugwaljanzi u jkabbar id-disparitajiet 

bejn it-territorji u s-setturi ekonomiċi; 

biħsiebu jiggarantixxi l-istess livell ta' 

finanzjament għall-UE-27 għal dawn il-

politiki fil-perjodu ta' programmazzjoni li 

jmiss filwaqt li jkompli jtejjeb l-effikaċja 

tagħhom u jissemplifika l-proċeduri 

assoċjati magħhom; 

8. Jappella, għaldaqstant, li l-politiki 

tal-UE jiġu analizzati mill-ġdid b'mod 

profond: l-għan ewlieni ta' dan il-QFP 

għandu jkun li jipprovdi qafas biex 

jitnaqqsu l-kamp ta' applikazzjoni u l-

volum tal-baġit tal-UE; jisħaq li mod kif 

jinkiseb dan il-għan għandu jkun li 

tinbeda r-rinazzjonalizzazzjoni ta' xi 

politiki; 
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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. Jafferma l-prinċipju skont liema l-

prijoritajiet politiċi addizzjonali, li jistgħu 

jitfaċċaw fil-mument tal-adozzjoni ta' QFP 

ġdid jew matul l-implimentazzjoni tiegħu, 

għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta' 

tnaqqis minn programmi oħra; 

Or. en 

 

 


