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Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Linji gwida għall-Baġit 2019 – Taqsima III 

2017/2286(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi l-movimenti populisti u 

estremisti li qed jikbru fl-Istati Membri 

kollha pprovdew u rewħu informazzjoni 

qarrieqa dwar l-UE u dwar il-baġit 

tagħha, b'mod li jenfasizza l-ħtieġa ta' 

informazzjoni aħjar u aktar trasparenti;  

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza li, skont id-data tal-

Eurostat u kontra n-narrattiva populista, 

iċ-ċittadini tal-UE huma ottimisti dwar il-

ġejjieni tal-UE; jenfasizza li l-Unjoni 

għandha twettaq il-kompiti u r-

responsabilitajiet tagħha u tagħmel aktar 

biex ittejjeb il-ħajja taċ-ċittadini tagħha, 

sew issa u sew fil-ġejjieni, iżda wkoll biex 

tipproteġihom kontra prattiki kummerċjali 

u ekonomiċi inġusti fis-suq dinji, filwaqt li 

tgħinhom jaħsdu l-benefiċċji ta' dak is-

suq; jenfasizza li l-isfidi tat-tibdil fil-klima 

u tat-theddidiet għas-sigurtà 

internazzjonali jridu jiġu indirizzati; 

jemmen li, sabiex tissodisfa dawn l-

istennijiet u tonora dawn l-impenji, l-UE 

jeħtiġilha ttejjeb il-prestazzjoni tagħha, fi 

ħdan il-mandat tal-kompetenzi tagħha, 

biex tkun tista' tappoġġja l-ħolqien ta' 

tkabbir u impjiegi sostenibbli u tnaqqas 

id-distakk fl-istandards ta' għajxien bejn 

iċ-ċittadini tal-UE fir-reġjuni kollha 

tagħha, filwaqt li żżomm bis-sħiħ mal-

istrateġija UE 2020, mal-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli tan-NU u mal-Ftehim 

ta' Pariġi; jenfasizza l-ħtieġa li l-

ekonomija Ewropea u ċ-ċittadini tal-UE 

jitħejjew għall-opportunitajiet tad-

diġitalizzazzjoni; iqis li l-indirizzar tal-

kawżi profondi tal-migrazzjoni u t-twaqqif 

ta' diversi tipi ta' diskriminazzjoni, bħad-

2. Jenfasizza li, għall-kuntrarju tan-

narrattiva tal-UE, iċ-ċittadini Ewropej 

mhumiex ottimisti dwar il-ġejjieni tal-UE, 

kif juru ċar bosta elezzjonijiet f'diversi 

pajjiżi Ewropej;  
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diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-persuni 

LGBTI, jirrappreżentaw ukoll sfidi 

importanti għall-2019;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jemmen li l-baġit tal-UE għall-

2019 għandu jsaħħaħ l-istrumenti 

rilevanti kollha għall-indirizzar tal-qgħad 

taż-żgħażagħ, speċjalment fir-reġjuni tal-

UE li għadhom lura mil-lat ekonomiku, 

b'attenzjoni partikolari għat-titjib tal-

ħiliet u tal-mobilità intraprenditorjali u 

professjonali, għar-rikonoxximent tal-

kwalifiki fil-livelli kollha tal-edukazzjoni 
u tat-taħriġ vokazzjonali, u għas-sostenn 

tat-tkabbir, tal-kompetittività, tal-ħolqien 

tal-impjiegi, tal-investimenti fl-

infrastruttura, tal-innovazzjoni, tar-

riċerka u tal-SMEs; jenfasizza li l-qgħad 

fost iż-żgħażagħ, li għandu impatt soċjali 

kbir, huwa fost l-akbar sfidi fil-livell 

Ewropew; 

3. Jemmen li l-baġit tal-UE għall-

2019 għandu jkun aktar effiċjenti, 

trasparenti u bbażat fuq il-prestazzjoni, u 

li għandu jnaqqas l-infiq amministrattiv u 

l-ħala tal-flus, filwaqt li jikkunsidra wkoll 

ir-restrizzjonijiet ekonomiċi mġarrba 

minn bosta Stati Membri; 

Or. en 
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Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jilqa' b'sodisfazzjon l-estensjoni u 

t-tisħiħ tal-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi (FEIS), li l-fond ta' 

garanzija mkabbar tiegħu jaqdi rwol 

ewlieni fit-tnaqqis tad-distakk fl-

investimenti fl-EU; ifakkar li l-fond ta' 

garanzija tal-FEIS kien iffinanzjat 

parzjalment minn fuq dahar 

Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa (CEF), minkejja li t-tnejn huma 

programmi fit-tul u orjentati lejn il-

ġejjieni; jissottolinja l-pożizzjoni li l-

Parlament ilu jsostni li kwalunkwe 

inizjattiva ġdida trid tkun iffinanzjata 

b'approprjazzjonijiet ġodda u mhux bir-

riallokazzjoni ta' approprjazzjonijiet, u li 

l-ħsara kkawżata lil programmi eżistenti 

trid tiġi kkoreġuta permezz tal-proċedura 

baġitarja annwali; itenni li t-tnaqqis 

f'dawk il-programmi għandu kemm jista' 

jkun jitreġġa' lura;  

13. Jiddeplora l-estensjoni u t-tisħiħ 

tal-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS), li ma rnexxilux iwettaq 

il-wegħdiet li jiggarantixxi t-tkabbir u li 

jindirizza l-qgħad, hekk li wassal għall-

ħala kompluta ta' flus il-kontribwenti;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jilqa' l-impenn meħud dan l-

aħħar mill-Istati Membri fir-rigward ta' 

aġenda mġedda tal-UE dwar id-difiża, li 

għandha l-għan li ssaħħaħ kemm is-

setgħa ta' koerċizzjoni u kemm dik ta' 

persważjoni, u jqis li din l-aġenda 

tirrifletti l-preokkupazzjonijiet taċ-

ċittadini dwar is-sigurtà, fid-dawl ta' 

instabilità globali dejjem akbar li qed tiġi 

aggravata b'theddidiet ta' tipi ġodda; 

jappoġġa l-inizjattiva meħuda dan l-aħħar 

mill-Kummissjoni li tvara l-Programm 

Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-

Difiża (EDIDP) bħala l-ewwel fażi tal-

Fond Ewropew għad-Difiża; jirrikjedi li l-

EDIDP jiġi ffinanzjat esklussivament 

minn marġnijiet mhux allokati u/jew 

strumenti speċjali u mhux, għalhekk, mir-

riallokazzjoni ta' approprjazzjonijiet minn 

programmi eżistenti; 

15. Jirrifjuta kwalunkwe tentattiv ta' 

utilizzazzjni tal-baġit tal-UE għal infiq 

tad-difiża jew relatat mal-militar; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jitlob aktar fondi għall-ġlieda 

kontra l-fenomenu tar-radikalizzazzjoni li 

qed irawwem estremiżmu vjolenti fi ħdan 

l-Unjoni; iqis li dan l-objettiv jista' 

jintlaħaq billi tiġi promossa l-

integrazzjoni u jiġu missielta d-

diskriminazzjoni, ir-razziżmu, il-

ksenofobija, il-fundamentaliżmu u l-

inċitament għall-mibegħda bil-fomm u bil-

kitba; 

17. Jappoġġja l-isforzi tal-Istati 

Membri biex jiġġieldu kontra l-fenomenu 

tar-radikalizzazzjoni Iżlamika, li qed 

trawwem estremiżmu vjolenti fi ħdan l-

Unjoni; iqis li l-Istati Membri jistgħu 

jilħqu dan l-objettiv permezz ta’ 

sorveljanza stretta fuq il-fruntieri, billi 

jippromwovu l-assimilazzjoni u billi 

jikkumbattu l-fundamentaliżmu Iżlamiku 
u l-inċitament għall-mibegħda bil-fomm u 

bil-kitba; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jemmen li l-politiki, il-programmi 

u l-aġenziji tal-UE involuti fil-ġestjoni tal-

flussi migratorji u tar-rifuġjati u fil-

kontroll tal-fruntieri, jew li għandhom 

x'jaqsmu ma' dawn l-oqsma, għandhom 

jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji u umani 

adegwati biex jittrattaw il-kriżi tar-

rifuġjati tal-lum, li l-Istati Membri wkoll 

huma mistennija jieħdu responsabilità 

għaliha skont il-prinċipju tal-qsim tal-

piżijiet u l-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra; 

huwa konvint li l-UE, sabiex issib 

soluzzjoni fit-tul, għandha wkoll turi 

solidarjetà esterna billi trawwem 

kundizzjonijiet għall-paċi u għall-

prosperità fil-pajjiżi ta' oriġini, billi 

tqiegħed enfasi akbar fuq l-investimenti u 

fuq il-politiki ta' żvilupp, speċjalment 

permezz tal-implimentazzjoni tal-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 

(EFSD), tal-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp (DCI) u tal-Istrument ta' 

Għajnuna Umanitarja; jirrikonoxxi l-

importanza u l-valur distint tal-politika 

tal-iżvilupp, li għandha prijoritajiet bħall-

qerda tal-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa u 

l-iżvilupp ekonomiku; jissottolinja li 

jeħtieġ li l-azzjonijiet u l-programmi tal-

Aġenzija ta' Fondi u tax-Xogħol tan-NU 

jingħataw appoġġ; jissottolinja li waħda 

mill-kundizzjonijiet għall-preservazzjoni 

33. Jissottolinja l-falliment tal-politiki 

Ewropej biex jipprevjenu l-flussi 
migratorji u t-traffikar tal-bnedmin; 

jirrikonoxxi li, minkejja l-mobilizzazzjoni 

ta' mezzi baġitarji sinifikanti f'dawn l-

aħħar snin finanzjarji biex tiġi indirizzata 

l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati, 

għadha ma nstabet l-ebda soluzzjoni; 

itenni t-tħassib tiegħu dwar ir-rwol li 

qdew strumenti bħall-Fond għas-Sigurtà 

Interna (ISF) u l-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) fil-

ġestjoni tal-effetti tal-kriżi tal-migrazzjoni 

u tar-rifuġjati; 
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tal-istabilità u tal-prosperità fl-UE hija 

Viċinat tal-UE stabbli; jitlob li l-

Kummissjoni, għaldaqstant, tiżgura li l-

investimenti fil-Viċinat tal-UE jingħataw 

prijorità bil-għan li jappoġġjaw l-isforzi 

biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ewlenin 

li qed tiffaċċja din iż-żona – il-

migrazzjoni, l-isfidi tar-rifuġjati u l-

iżvilupp fil-Viċinat tan-Nofsinhar u l-

instabilità f'dak tal-Lvant – li huma 

parzjalment dovuti għal politika barranija 

Russa li mhijiex konformi mal-liġi 

internazzjonali u mal-istandards tad-

demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; 

jenfasizza li l-prijoritajiet politiċi ġodda u 

l-isfidi li ġejjin għall-UE, bħas-sigurtà u 

d-difiża, għandhom jiġu ffinanzjati minn 

approprjazzjonijiet ġodda u mhux minn 

tnaqqis f'politiki u fi programmi eżistenti 

li rnexxew u li huma importanti, bħall-

għajnuna għall-iżvilupp u dik umanitarja 

u l-politika tal-viċinat; jenfasizza, barra 

minn hekk, li l-politiki tas-sigurtà u tal-

iżvilupp jinfluwenzaw lil xulxin, u li s-

sigurtà hija kundizzjoni importanti biex 

jinħoloq stat li jiffunzjona; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

35. Jenfasizza li l-Istrument għall-

Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) 

għandu primarjament jiffaċilita riformi 

politiċi u ekonomiċi f'pajjiżi tat-tkabbir, 

fost objettivi oħra; jistieden lill-

Kummissjoni biex, f'dan il-kuntest, 

tevalwa aktar il-fondi tal-IPA fil-proposta 

tagħha dwar il-baġit għall-2019, filwaqt li 

tqis is-sitwazzjoni politika li sejra għall-

agħar fit-Turkija kif ukoll il-ħtieġa 

urġenti li tiġi indirizzata r-

radikalizzazzjoni li qed tikber fl-Istati tal-

Balkani; 

35. Jenfasizza li l-Istrument għall-

Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) 

m'għandux jintuża biex jappoġġja lit-

Turkija, pajjiż li ma jirrispettax bosta 

mill-prinċipji bażiċi tal-libertà u tad-

demokrazija; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  39a.  Jitlob li l-approprjazzjonijiet ta’ 

impenn fil-baġit tal-UE li ma jiżdidux 

sakemm tinstab soluzzjoni definittiva 

għall-istabbilizzazzjoni tat-talbiet għall-

ħlas li għadhom pendenti; 

Or. en 

 

 


