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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jenfasizza li l-QFP tal-2021-2027 

irid jiggarantixxi r-responsabbiltà u l-

kapaċità tal-Unjoni li taqdi l-bżonnijiet 

emerġenti, l-impenji internazzjonali l-

ġodda u tilqa' għall-isfidi addizzjonali, u 

tilħaq il-prijoritajiet u l-għanijiet politiċi 

tagħha; jindika l-problemi serji marbuta 

mal-finanzjament baxx tal-QFP tal-2014-

2020 u jtenni l-ħtieġa li tiġi evitata 

ripetizzjoni tal-iżbalji preċedenti billi mill-

bidu nett jiġi żgurat baġit qawwi u 

kredibbli tal-UE għall-benefiċċju taċ-

ċittadini matul il-perjodu tas-seba' snin li 

jmiss; 

1. Jenfasizza li l-QFP tal-2021-2027 

irid jirrispondi għall-ħtiġijiet reali taċ-

ċittadini Ewropej; jindika l-ħtieġa li jiġu 

ripetuti żbalji preċedenti billi jiġi żgurat li 

l-Baġit tal-Unjoni jkun aktar effikaċi, 

trasparenti, ibbażat fuq il-prestazzjoni u 

jipprovdi tnaqqis konkret tal-infiq 

amministrattiv u l-ħela ta' flus; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jissottolinja li l-proposta tal-

Kummissjoni li tirrigwarda l-livell globali 

tal-QFP li jmiss, stabbilit f'1,08 % tal-ING 

tal-UE-27 (1,11 % wara l-integrazzjoni 

tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp), 

tirrappreżenta, f'termini ta' perċentwal 

tal-ING, tnaqqis f'termini reali meta 

mqabbel mal-QFP attwali; jikkunsidra li 

l-livell tal-QFP propost mhux se 

jippermetti lill-Unjoni tonora l-impenji 

politiċi tagħha u tagħti risposta għall-

isfidi importanti li għandha quddiemha; 

għandu, għalhekk, il-ħsieb li jinnegozja ż-

żieda meħtieġa; 

3. Jesprimi d-diżappunt tiegħu 

rigward il-proposta tal-Kummissjoni biex 

iżżid il-livell globali tal-QFP li jmiss u l-

fatt li din ma tikkunsidrax il-ħruġ tar-

Renju Unit mill-UE bil-konsegwenzi 

finanzjarji relatati kollha, li jfisser li l-

kontribwenti nazzjonali se jkollhom 

iħallsu aktar; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi 

evalwat kif xieraq liema fondi jistgħu 

jkunu amministrati aħjar fil-livell 

nazzjonali sabiex jiġi ggarantit ir-rispett 

sħiħ tal-prinċipju ta' sussidjarjetà; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jissottolinja, barra minn hekk, l-

importanza tal-prinċipji orizzontali li 

għandhom jirfdu l-QFP u l-politiki 

relatati kollha tal-UE; jafferma mill-ġdid, 

f'dan il-kuntest, il-pożizzjoni tiegħu li l-

UE jeħtiġilha twettaq l-impenn tagħha 

biex tkun minn ta' quddiem nett fl-

implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli u jiddeplora n-nuqqas ta' 

impenn ċar u viżibbli għal dak il-għan fil-

proposti tal-QFP; jitlob, għalhekk, l-

integrazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli fil-politiki u fl-inizjattivi 

kollha tal-UE tal-QFP li jmiss; jenfasizza 

barra minn hekk li l-programmi kollha fl-

ambitu tal-QFP li jmiss għandhom ikunu 

konformi mal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali; jisħaq fuq l-importanza li 

jintlaħqu l-objettivi rigward il-Pilastru 

Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-

eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni, anki 

fil-konfront tal-persuni LGBTI, u l-

ħolqien ta' portafoll għall-minoranzi, 

fosthom ir-Rom, li dawn l-aspetti kollha 

huma indispensabbli biex jiġu rispettati l-

impenji li daħlet għalihom l-UE biex 

toħloq Ewropa inklużiva; jissottolinja li, 

biex tirrispetta l-obbligi tagħha fl-ambitu 

tal-Ftehim ta' Pariġi, il-kontribut tal-UE 

biex tilħaq l-objettivi tal-klima għandu 

5. Jistieden lill-UE tieqaf milli tkun 

minn ta' quddiem fl-implimentazzjoni tal-

Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU, 

u biex tieqaf it-tfittxija biex tikseb Ewropa 

"inklużiva", l-ossessjoni bil-"ġeneri" u 

b'nefqa relatata mal-klima, u l-

Iżlamizzazzjoni tal-Ewropa. 
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jilħaq tal-anqas il-25 % tan-nefqa fil-

perjodu tal-QFP 2021-2027, u jiżdied 

mill-aktar fis possibbli, u sa mhux aktar 

tard mill-2027, għal 30 %;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Iqis li r-rekwiżit ta' unanimità 

għall-adozzjoni u għar-reviżjoni tar-

Regolament dwar il-QFP jirrappreżenta 

impediment reali għall-proċess; jitlob li l-

Kunsill Ewropew jattiva l-klawsola 

passerelle prevista fl-Artikolu 312(2) tat-

TFUE ħalli l-Kunsill jitħalla jadotta r-

Regolament dwar il-QFP b'maġġoranza 

kwalifikata; 

imħassar  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jikkonferma mill-ġdid il-pożizzjoni 

formali tiegħu li l-livell tal-QFP tal-2021-

2027 jenħtieġ li jiġi stabbilit 

f'EUR 1 324,1 biljun fi prezzijiet tal-2018, 

li jirrappreżenta 1,3 % tal-ING tal-UE-27, 

sabiex jiġi żgurat il-livell ta' finanzjament 

meħtieġ għal politiki ewlenin tal-UE li se 

jippermettulhom iwettqu l-missjoni u l-

objettivi tagħhom; 

16. Jitlob li l-livell tal-QFP tal-2021-

2027 jkun aktar baxx meta mqabbel mal-

livell tal-QFP attwali, u fi kwalunkwe każ 

jenħtieġ li ma jaqbiżx il-1 % tal-ING tal-

UE-27; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Għandu l-ħsieb li jiddefendi l-

proposta tal-Kummissjoni dwar l-iżgurar 

ta' livell suffiċjenti ta' finanzjament għal 

amministrazzjoni pubblika Europea 

b'saħħitha, effiċjenti u ta' kwalità għolja 

għas-servizz tal-Ewropej kollha; ifakkar 

li, matul il-QFP attwali, l-istituzzjonijiet 

tal-UE u l-Aġenziji deċentralizzati 

implimentaw tnaqqis ta' 5 % fil-persunal 

u jemmen li dawn jenħtieġ li ma jkunux 

soġġetti għal kwalunkwe tnaqqis ieħor li 

jostakola b'mod dirett it-twassil tal-politiki 

tal-Unjoni; itenni, għal darb'oħra, l-

oppożizzjoni ħarxa tiegħu għar-

ripetizzjoni tal-hekk imsejjaħ grupp ta' 

tqassim mill-ġdid għall-aġenziji; 

19. Jiddispjaċih dwar iż-żieda 

skandaluża (madwar 20 %) fin-nefqa 

amministrattiva tal-UE, li barra minn 

hekk, lanqas biss tikkunsidra r-

restrizzjonijiet ekonomiċi mġarrba minn 

diversi Stati Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jenfasizza l-importanza tal-

mekkaniżmu l-ġdid li jiżgura r-rispett 

għall-valuri stipulati fl-Artikolu 2 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), 

fejn l-Istati Membri li ma 

jirrispettawhomx għandhom ikunu 

soġġetti għal konsegwenzi finanzjarji; 

iwissi, madankollu, li l-benefiċjarji finali 

tal-baġit tal-Unjoni bl-ebda mod ma 

għandhom jiġu affettwati mill-fatt li l-

gvern tagħhom jinjora d-drittijiet 

fundamentali u l-istat tad-dritt; 

jissottolinja, għalhekk, li dawn il-miżuri 

ma għandhomx jaffettwaw l-obbligu tal-

entitajiet tal-gvern jew tal-Istati Membri li 

jagħmlu pagamenti lill-benefiċjarji finali 

jew lir-riċevituri; 

31. Jirrifjuta u jiddeplora kull tentattiv 

biex tintuża kundizzjonalità politika jew 

ekonomika għall-fondi tal-UE, kif se jsir 

skont l-Intestatura II il-ġdida "Koeżjoni u 

Valuri"; iqis dan bħala attakk ulterjuri 

kontra n-Nazzjonijiet Ewropej u kontra l-

libertà u l-indipendenza tagħhom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 40 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

40.     Jitlob, skont il-proposta tal-

Kummissjoni, l-introduzzjoni 

programmata ta' grupp ta' Riżorsi Proprji 

ġodda li, mingħajr ma jżid il-piż fiskali 

għaċ-ċittadini, jikkorrispondi għal 

għanijiet strateġiċi essenzjali tal-UE, li l-

valur miżjud Ewropew ta' dawn huwa 

evidenti u insostitwibbli: 

40. Jirrifjuta l-introduzzjoni proposta 

ta' tliet riżorsi proprji ġodda tal-UE 

bbażati fuq Skema għall-Iskambju ta' 

Kwoti tal-Emissjonijiet, fuq Bażi Komuni 

Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva u 

fuq kontribuzzjoni nazzjonali kkalkulata 

fuq l-ammont ta' skart tal-imballaġġ tal-

plastik mhux riċiklat, li fl-aħħar iwassal 

għal aktar tassazzjoni tan-negozji u żieda 

fil-pressjoni fiskali fuq iċ-ċittadini; 

– il-funzjonament tajjeb, il-

konsolidazzjoni u t-tisħiħ tas-suq uniku, 

b'mod partikolari permezz tal-

implimentazzjoni ta' bażi komuni 

konsolidata għat-taxxa korporattiva 

(BKKTK) bħala bażi għal Riżorsa Proprja 

ġdida permezz tal-istabbiliment ta' rata 

tat-taxxa uniformi fuq id-dħul mill-

BKKTK u t-tassazzjoni ta' kumpaniji kbar 

fis-settur diġitali li jibbenefika mis-suq 

uniku; 

 

– il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-

aċċellerazzjoni tat-tranżizzjoni tal-

enerġija, permezz ta' miżuri bħal sehem 

tal-introjtu mill-iskema għan-negozjar ta' 

emissjonijiet; 

 

– il-ġlieda biex jiġi protett l-ambjent 

permezz ta' kontribuzzjoni bbażata fuq il-

kwantità ta' imballaġġi tal-plastik li ma 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 42 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

42. Jesprimi approvazzjoni qawwija 

tal-abolizzjoni tar-ribassi kollha u 

mekkaniżmi oħra ta' korrezzjoni, 

akkumpanjata, f'każ li jkun hemm il-

ħtieġa, minn perjodu limitat ta' 

eliminazzjoni gradwali; 

42. Jirrifjuta bil-qawwa l-abolizzjoni 

tar-ribassi kollha u tal-mekkaniżmi kollha 

ta' tnaqqis għall-kontribwenti netti kollha 

bħan-Netherlands; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 43 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

43. Jinsisti fuq l-introduzzjoni ta' dħul 

ieħor li għandu jikkostitwixxi aktar dħul 

għall-baġit tal-UE mingħajr ma jinvolvi 

tnaqqis korrispondenti fil-

kontribuzzjonijiet tal-ING: 

43. Ifakkar li l-Istati Membri huma 

responsabbli mill-politiki fiskali tagħhom, 

u jissottolinja li s-setgħa li jimponu taxxi 

tinsab fil-qalba tas-sovranità tal-Istati 

Membri; jissottolinja, għalhekk, il-fatt li l-

ebda awtorità Ewropea ma hija intitolata 

li tiġbor taxxi f'isem kontribwenti 

nazzjonali; 

– multi mħallsa mill-kumpaniji talli 

jiksru r-regoli tal-Unjoni jew multi 

għal pagamenti tard tal-

kontribuzzjonijiet;  

 

– rikavati minn multi ġġenerati 

minn sentenzi tal-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 

inklużi pagamenti ta' somma 

f'daqqa jew ta' penali imposti fuq 

l-Istati Membri, li jirriżultaw minn 

azzjonijiet ta' ksur; 

 

Or. en 

 

 


