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Baġit 2020: pont għall-Ewropa futura – 
Ninvestu fiċ-ċittadini u fl-iżvilupp 
sostenibbli
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2. Iqis, għalhekk, li l-baġit tal-UE 
għas-sena d-dieħla għandu jiddefinixxi 
prijoritajiet politiċi ċari u jippermetti lill-
Unjoni toħloq tkabbir ekonomiku u 
impjiegi sostenibbli u inklużivi, tkompli 
tinvesti fil-kapaċitajiet ta' innovazzjoni u 
riċerka għal soluzzjonijiet futuri, tagħti 
spinta lill-kompetittività, tiżgura Ewropa 
sikura, sigura u paċifika, issaħħaħ il-
kundizzjonijiet ta' xogħol u ta' għajxien 
għaċ-ċittadini, issaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, tqawwi 
lill-Unjoni fil-ġlieda tagħha kontra l-isfidi 
ambjentali u t-tibdil fil-klima bil-għan li 
jintlaħqu l-obbligi tagħha skont il-Ftehim 
ta' Pariġi, tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni sħiħa tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-NU, u twettaq il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

2. Iqis, għalhekk, li l-baġit tal-UE 
għas-sena d-dieħla għandu jiddefinixxi 
prijoritajiet politiċi ċari u jippermetti lill-
Unjoni tiżgura Ewropa paċifika, toħloq 
tkabbir ekonomiku u impjiegi sostenibbli u 
inklużivi, issaħħaħ id-drittijiet tal-
ħaddiema u ttejjeb il-kundizzjonijiet ta' 
xogħol u ta' għajxien, issaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, 
tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni 
sħiħa tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
tan-NU, twettaq il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, tinvesti fir-riċerka u l-
iżvilupp, u ssaħħaħ l-Unjoni fil-ġlieda 
tagħha kontra l-isfidi ambjentali u t-tibdil 
fil-klima bil-għan li tissodisfa l-obbligi 
tagħha skont il-Ftehim ta' Pariġi u ttemm 
l-investimenti kollha mill-baġit tal-UE fi 
proġetti relatati mal-fjuwils fossili; 
jenfasizza li bil-għan li dan l-impenn jiġi 
affermat u jingħata eżempju, il-baġit tal-
UE m'għandu jiffinanzja l-ebda 
investiment li juża enerġiji fossili bħala 
sors ewlieni ta' materja prima għall-
funzjonament, u għandu jawtorizza tali 
sorsi biss għall-bini ta' infrastruttura 
bbażata fuq enerġija rinnovabbli u nadifa;
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Innovazzjoni u riċerka għal soluzzjonijiet 
futuri: appoġġ għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli u inklużiv sabiex tiġi antiċipata 
l-bidla u tingħata spinta lill-kompetittività

Innovazzjoni u riċerka: appoġġ għal 
tkabbir ekonomiku sostenibbli u inklużiv 
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Paragrafu 5
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5. Jissottolinja l-importanza tal-
pretensjoni tal-Ewropa li hija l-mexxejja 
f'teknoloġiji ewlenin f'oqsma bħall-ispazju, 
il-kura tas-saħħa, l-ambjent, l-agrikoltura, 
is-sikurezza u t-trasport; jenfasizza l-ħtieġa 
li jiġi żgurat li l-attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni jkomplu jipprovdu 
soluzzjonijiet għall-ħtiġijiet, l-isfidi u l-
kompetittività tal-Ewropa, u jfakkar, f'dan 
il-kuntest, ir-rwol importanti tar-riċerka 
fundamentali; jenfasizza li t-tranżizzjoni 
minn Orizzont 2020 għal Orizzont Ewropa 
għandha tkun mingħajr intoppi bil-għan li 
tiġi żgurata l-istabbiltà għan-negozji, il-
faċilitajiet ta' riċerka u l-akkademiċi; jinsab 
allarmat min-nuqqas sustanzjali ta' 
finanzjament għal Orizzont 2020 matul il-
perjodu kollu, li jirriżulta f'rata ta' suċċess 
baxxa għal applikazzjonijiet eċċellenti; 
biħsiebu, għalhekk, jiżgura l-akbar 
allokazzjoni annwali possibbli għal 
Orizzont 2020 fil-baġit tas-sena d-dieħla, 
billi jagħmel użu sħiħ mid-dispożizzjonijiet 
ta' flessibbiltà eżistenti tar-Regolament 
QFP u r-Regolament Finanzjarju; 
jenfasizza madankollu, l-importanza tal-
approfondiment tas-sinerġiji mal-Fondi 
Strutturali ta' Investiment Ewropej; 

5. Jissottolinja l-importanza tal-
pretensjoni tal-Ewropa li hija l-mexxejja 
f'teknoloġiji ewlenin f'oqsma bħall-ispazju, 
il-kura tas-saħħa, l-ambjent, l-agrikoltura, 
is-sikurezza u t-trasport; jenfasizza l-ħtieġa 
li jiġi żgurat li l-attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni jkomplu jipprovdu 
soluzzjonijiet għall-ħtiġijiet, l-isfidi u l-
kompetittività tal-Ewropa, u jfakkar, f'dan 
il-kuntest, ir-rwol importanti tar-riċerka 
fundamentali; jenfasizza li t-tranżizzjoni 
minn Orizzont 2020 għal Orizzont Ewropa 
għandha tkun mingħajr intoppi bil-għan li 
tiġi żgurata l-istabbiltà għan-negozji, il-
faċilitajiet ta' riċerka u l-akkademiċi; jinsab 
allarmat min-nuqqas sustanzjali ta' 
finanzjament għal Orizzont 2020 matul il-
perjodu kollu, li jirriżulta f'rata ta' suċċess 
baxxa għal applikazzjonijiet eċċellenti; 
biħsiebu, għalhekk, jiżgura l-akbar 
allokazzjoni annwali possibbli għal 
Orizzont 2020 fil-baġit tas-sena d-dieħla, 
billi jagħmel użu sħiħ mid-dispożizzjonijiet 
ta' flessibbiltà eżistenti tar-Regolament 
QFP u r-Regolament Finanzjarju; 
jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jkompli jsir 
progress rigward l-impenn tal-Unjoni 
favur il-paċi, u jinsisti li kwalunkwe żieda 
fil-finanzjament għal Orizzont 2020 
għandha tiġi approvata biss bil-
kundizzjoni ta' projbizzjoni sħiħa fuq 
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finanzjament jew garanziji tal-baġit tal-
UE ta' kwalunkwe programm ta' riċerka 
jew proġett ta' żvilupp b'rabta ma' 
teknoloġija b'użu doppju b'applikabbiltà 
militari;
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 5a. Jipproponi rieżami fil-fond tal-
politika ta' investiment tal-UE; jemmen li 
l-programm InvestEU jrid iżomm 
konnessjoni ċara ma' proġetti li jistgħu 
jibdlu l-mudell produttiv u teknoloġiku, u 
li jkunu bbażati fuq sorsi ta' enerġija 
fundamentalment rinnovabbli; jenfasizza 
li dan irid jiffoka fuq il-ħolqien ta' 
impjiegi ta' kwalità marbuta mat-
tranżizzjoni tal-enerġija, u fuq il-
promozzjoni ta' proġetti Ewropej ta' 
investiment pubbliku ta' utilità soċjali li 
jkollhom profil kontroċikliku u jkunu 
kkonċentrati f'żoni fil-bżonn fejn l-aktar 
huma meħtieġa; 
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9. Iqis li l-protezzjoni tal-fruntieri 
esterni tal-UE u tas-sigurtà interna bl-
appoġġ ta' Gwardja Ewropea tal-
Fruntiera u tal-Kosta msaħħa, u l-
Europol, Unjoni Ewropea mingħajr 
fruntieri interni u l-funzjonament tajjeb 
taż-żona Schengen u l-libertà ta' 
moviment fi ħdan l-UE, huma marbutin 
inseparabbilment u huma ta' benefiċċju 
reċiproku; jenfasizza fl-istess ħin l-
importanza ta' investimenti sodi tal-UE 
fil-qasam tas-sigurtà interna, bil-għan li, 
fost affarijiet oħra, jissaħħu l-infurzar 
tad-dritt tal-Unjoni u r-rispons ġudizzarju 
għat-theddid kriminali transkonfinali u 
għall-promozzjoni ta' skambju ta' 
informazzjoni, bl-appoġġ imsaħħaħ għall-
Eurojust u għall-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew; iqis li huwa obbligu li 
jiġu żgurati finanzjament, persunal u 
taħriġ adegwati għall-persunal tal-
aġenziji kollha li joperaw fil-qasam tas-
sigurtà, il-ġustizzja u l-kontroll tal-
fruntiera huwa insuffiċjenti fid-dawl taż-
żieda konsiderevoli fir-responsabbiltajiet 
tagħhom, l-importanza tal-kooperazzjoni 
bejniethom, il-ħtieġa u għal 
innovazzjonijiet u l-adattament 
teknoloġiċi u r-rwol vitali tagħhom fit-
tisħiħ tal-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni 

9. Iqis li l-aħjar politika ta' sigurtà 
tikkonsisti fil-promozzjoni tal-koeżjoni 
soċjali u politika bbażata fuq il-fiduċja, 
id-demokrazija u perspettivi ta' xogħol 
stabbli fi kwistjonijiet interni; jemmen li 
għall-affarijiet barranin, l-aħjar politika 
hija li jiġi implimentat trattament ġust fir-
rigward ta' pajjiżi terzi, li jippermettilhom 
jiżviluppaw id-demokraziji u l-ekonomiji 
tagħhom mingħajr ebda tip ta' 
sfruttament ekonomiku, filwaqt li fil-
prattika tiġi implimentata kooperazzjoni 
ġenwina; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li 
tingħata prijorità lill-politika tal-
investiment soċjali u li jiġi pprattikat 
approċċ inklużiv, li jiffaċilita wkoll, fuq 
talba, il-mezzi biex jingħelbu l-kriżijiet 
umanitarji possibbli f'pajjiżi terzi;
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11. Jilqa' bi pjaċir l-impenn tal-Istati 
Membri għal aġenda tad-difiża mġedda 
tal-UE u r-rieda tagħhom għal aktar 
kooperazzjoni dwar id-difiża Ewropea; 
jenfasizza l-importanza tal-varar tal-
Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-
Industrija tad-Difiża (EDIDP), bħala l-
ewwel fażi tal-Fond Ewropew għad-
Difiża; jitlob żieda ulterjuri fil-baġit tad-
difiża tal-Unjoni, li għandu jiġi ffinanzjat 
b'mod esklussiv minn approprjazzjonijiet 
ġodda, sabiex jittejbu l-kompetittività u l-
innovazzjoni tal-industrija tad-difiża 
Ewropea;

11. Jiddeplora profondament 
kwalunkwe tentattiv biex jiġu injorati 
kemm il-prinċipji fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea ta' paċi u stabbiltà kif ukoll il-
projbizzjoni ċara li tinsab fl-
Artikolu 41(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea rigward l-infiq 
b'implikazzjonijiet militari jew ta' difiża 
permezz ta' finanzjament mill-baġit tal-
UE; jiddispjaċih rigward il-pjanijiet għat-
tnedija tal-Programm Ewropew għall-
Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża (EDIDP) u 
l-proposta tal-Kummissjoni biex jinħoloq 
Fond Ewropew għad-Difiża, peress li 
dawn se jkollhom funzjoni ta' sussidju 
għall-industrija tal-armi għad-detriment 
ta' programmi oħra ta' benefiċċju soċjali; 
jenfasizza l-impenn tal-UE favur il-bini 
tal-paċi u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti;

Or. en
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12. Jappoġġja bis-sħiħ it-tisħiħ tal-
isforzi tal-UE li tindirizza t-theddid dejjem 
akbar għas-sigurtà bħar-radikalizzazzjoni 
u l-estremiżmu vjolenti fl-Ewropa u fil-
pajjiżi tal-viċinat kif ukoll koordinazzjoni 
aħjar ta' tali programmi fil-livell tal-UE;

12. Jappoġġja bis-sħiħ il-miżuri li 
jiżguraw l-inklużjoni u l-ġustizzja soċjali, 
li, flimkien ma' impenn paċifiku u ġust 
ma' pajjiżi terzi, jikkostitwixxu l-aktar 
approċċ effettiv għall-ġlieda kontra l-
vjolenza;

Or. en


