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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. 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 la jirrispondi għall-ħtiġijiet 

reali tal-Istati Membri u lanqas għall-

aspirazzjonijiet tal-ħaddiema u tal-

individwi tagħhom, u għaldaqstant 

għandu jiġi miċħud; 
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4. Jistqarr, barra minn hekk, l-

oppożizzjoni tiegħu għal kwalunkwe 

tnaqqis fil-livell tal-politiki konsolidati tal-

UE, bħall-politika ta' koeżjoni tal-UE u l-

politika agrikola komuni (PAK); jopponi 

b'mod partikolari kwalunkwe tnaqqis 

radikali li se jħalli impatt negattiv fuq in-

natura u l-objettivi stess ta' dawn il-

politiki, bħat-tnaqqis propost għall-Fond 

ta' Koeżjoni jew għall-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali; jopponi, 

f'dan il-kuntest, il-proposta li jitnaqqas il-

Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) 

minkejja l-kamp ta' applikazzjoni mwessa' 

tiegħu, u l-integrazzjoni tal-erba' 

programmi soċjali fis-seħħ, 

partikolarment l-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ; 

4. Jistqarr, barra minn hekk, l-

oppożizzjoni qawwija tiegħu għal 

kwalunkwe tnaqqis fil-livell, kemm 

f'termini assoluti kif ukoll dawk relattivi, 

tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali, u tnaqqis fil-livell ta' appoġġ 

għas-setturi tal-agrikoltura u tas-sajd; 

jikkundanna, b'mod partikolari, 

kwalunkwe tnaqqis li se jħalli impatt 

negattiv fuq dawn l-oqsma, bħat-tnaqqis 

propost għall-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, 

il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 

Rurali, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet 

Marittimi u s-Sajd u l-Fond Agrikolu 

Ewropew ta' Garanzija; jopponi, f'dan il-

kuntest, il-proposta li jitnaqqas il-Fond 

Soċjali Ewropew Plus (FSE+); Jappella 

biex il-Programm ta' Soluzzjonijiet 

Speċifiċi Relatati mal-Periferiċità u l-

Insularità (POSEI) jissaħħaħ u, b'mod 

partikolari, jiġi stabbilit sottoprogramm 

speċifiku tal-POSEI li jappoġġja t-

trasport; 
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