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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. Ifakkar li, kif qalu r-Rapport 

Werner tal-1970 u r-Rapport MacDougall 

tal-1977, l-Unjoni teħtieġ żieda fir-riżorsi 

biex twitti t-triq biex jingħelbu d-

diverġenzi li ġejjin mis-suq uniku u mill-

arkitettura ekonomika kurrenti. b'hekk, 

jimmodifika formalment il-pożizzjoni 

tiegħu li l-livell tal-QFP tal-2021-2027 

għandu jiġi stabbilit għal 

EUR 4 074,1 biljun fi prezzijiet tal-2018, li 

jirrappreżenta 4 % tal-ING tal-UE-27, 

sabiex jiġi żgurat livell ta' finanzjament 

għal politiki ewlenin tal-UE li se 

jippermettulhom iwettqu l-missjonijiet u l-

objettivi tagħhom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 30a. Iħeġġeġ li tintemm is-sistema 

kurrenti ta' limiti massimi u li l-QFP 

jinbidel f'sistema flessibbli u organizzata 

ta' ppjanar tal-programmi fil-livell tal-

UE, li fiha l-linji ta' azzjoni ta' segwitu 

jingħataw biżżejjed riżorsi; jemmen li l-

istituzzjoni tal-UE għandhom 

jikkonformaw mal-limiti massimi tan-

nefqa matul iċ-ċikli, billi jikkumpensaw 

għad-defiċits b'bilanċi pożittivi fi ħdan il-

perjodu tal-QFP; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 47a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 47a. Iħeġġeġ ġlieda ġenwina kontra l-

evażjoni u l-evitar tat-taxxa, bl-

introduzzjoni ta' sanzjonijiet dissważivi, 

għat-territorji offshore u għall-faċilitaturi 

jew il-promoturi ta' tali attivitajiet, b'mod 

partikolari u bħala l-ewwel pass dawk li 

joperaw fl-Ewropa kontinentali; jemmen 

li l-Istati Membri għandhom jikkooperaw 

billi jistabbilixxu sistema kkoordinata 

għall-monitoraġġ tal-movimenti ta' 

kapital sabiex jiġġieldu l-evażjoni tat-

taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-ħasil tal-flus; 

Or. en 



 

AM\1168613MT.docx  PE624.234v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

8.11.2018 A8-0358/38 

Emenda  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-

Parlament bil-ħsieb ta' ftehim 

(2018/0166R(APP)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Għandu l-ħsieb li jiżgura livell ta' 

finanzjament suffiċjenti abbażi tal-

proposta tal-Kummissjoni għall-

"Migrazzjoni u Ġestjoni tal-Fruntieri" 

(intestatura 4) u s-"Sigurtà u Difiża" li 

tinkludi r-Rispons għall-Kriżijiet 

(intestatura 5); jafferma mill-ġdid il-

pożizzjoni tiegħu li ilu jħaddan skont 

liema l-prijoritajiet politiċi addizzjonali 

għandhom jingħaqdu flimkien ma' mezzi 

finanzjarji addizzjonali, sabiex ma ssirx 

ħsara għall-politiki u għall-programmi 

eżistenti u għall-finanzjament tagħhom 

skont il-QFP il-ġdid; 

18. Jitlob għall-prijoritizzazzjoni, 

minħabba l-urġenza u l-profondità tal-

proċess tal-tibdil fil-klima ta' bħalissa, tal-

programmi tal-UE li jgħinu biex jiġu 

ġġeneralizzati sistemi ġodda ta' 

produzzjoni bbażati fuq enerġiji 

rinnovabbli nodfa, allinjati ma' proċessi 

ta' teknoloġiji, materja prima u 

produzzjoni li jillimitaw il-ġenerazzjoni 

tal-iskart u l-emissjonijiet tal-gassijiet 

b'effett ta' serra; iqis li għal dan il-għan, 

il-programmi kollha marbuta mat-

tranżizzjoni lejn mudell ta' produzzjoni 

ġdid għandhom jissaħħu permezz ta' 

riżorsi użati s'issa għal skopijiet militari, li 

jeħtieġ li jiġu kompletament riallokati fil-

QFP il-ġdid; jitlob li l-programmi kollha 

tal-UE relatati mad-difiża jintemmu 

kollha; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 7a. Jappella għal kunċett ġdid ta' 

politika ta' investiment, inklużi l-

mekkaniżmi kollha ta' investiment tal-UE 

taħt il-QFP; jemmen li dawn il-

mekkaniżmi għandhom ikunu bbażati fuq 

investiment pubbliku sempliċi, għandhom 

irawmu impjiegi ġodda u deċenti fi ħdan 

il-programmi ta' investiment allinjati ma' 

tranżizzjoni tal-enerġija ġdida bbażata fuq 

sorsi ta' enerġija nodfa u rinnovabbli, u 

proċess ta' konverġenza reali fl-Ewropa; 

jemmen li dawn għandhom ukoll iwieġbu 

bħala mekkaniżmi ta' amortizzament 

awtomatiċi permezz ta' indikaturi li jfittxu 

li jikkumpensaw l-iżbilanċi fil-bilanċi 

esterni tal-Istati Membri; jemmen li dan 

se jfisser aktar investiment u aħjar fl-

Istati Membri b'defiċits esterni, filwaqt li 

f'dawk b'surplus, il-livell tal-pagi reali 

għandu jiżdied; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 39a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 39a. Jipproponi proċess ta' tranżizzjoni 

biex jikkoreġi s-sistema tal-

kontribuzzjonijiet nazzjonali li pprevaliet 

s'issa; jemmen li dan il-proċess għandu 

jkun ibbażat fuq skema ġdida għal 

kooperazzjoni fiskali fost l-Istati Membri 

f'konformità ma' reġimi tat-taxxa aktar 

progressivi; jemmen li s-sistema ta' 

Riżorsi Proprji tal-UE trid tinkludi 

kriterju distributtiv relatat mal-introjtu 

per capita, u li dan jinvolvi li l-Istati 

Membri ċentrali, li qed jieħdu vantaġġ 

mis-surplus tagħhom tal-bilanċ tal-

pagamenti bis-saħħa tal-arkitettura 

ekonomika taż-żona tal-euro, 

jikkontribwixxu aktar sabiex 

jikkumpensaw id-diviżjoni Ewropea tax-

xogħol inugwali, u b'hekk jagħmlu 

possibbli konverġenza reali fl-Ewropa 

kollha; 

Or. en 

 

 


