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7.5.2020 A9-0069/19

Emenda 19
Tsvetelina Penkova
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni Ewropea
2019/2055(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ifakkar li l-Artikolu 61 tar-
Regolament Finanzjarju, li daħal fis-seħħ 
fit-2 ta' Awwissu 2018, wessa' d-
definizzjoni ta' kunflitti ta' interess; 
jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-
'Gwardjan tat-Trattati', tiġġieled kull forma 
ta' kunflitt ta' interessi u tevalwa fuq bażi 
regolari l-miżuri preventivi meħuda mill-
Istati Membri biex jevitawhom; jistieden 
lill-Kummissjoni tipproponi linji gwida 
komuni sabiex jiġu evitati l-kunflitti ta' 
interess li jaffettwaw lill-politiċi ta' profil 
għoli; iħeġġeġ lill-Kunsill jadotta standards 
etiċi komuni dwar il-kwistjonijiet kollha 
relatati mal-kunflitti ta' interess u joħloq 
fehim komuni fl-Istati Membri kollha; 
jissottolinja li, minħabba l-problemi 
mifruxa ta' kunflitt ta' interessi fid-
distribuzzjoni tal-fondi agrikoli tal-Unjoni, 
mhuwiex mixtieq li l-membri tal-Kunsill 
Ewropew, il-ministri tal-agrikoltura, il-
funzjonarji, jew il-membri tal-familja 
tagħhom, ikunu qed jieħdu deċiżjonijiet 
dwar l-appoġġ għall-introjtu;

3. Ifakkar li l-Artikolu 61 tar-
Regolament Finanzjarju, li daħal fis-seħħ 
fit-2 ta' Awwissu 2018, wessa' d-
definizzjoni ta' kunflitti ta' interess; 
jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-
'Gwardjan tat-Trattati', tiġġieled kull forma 
ta' kunflitt ta' interessi u tevalwa fuq bażi 
regolari l-miżuri preventivi meħuda mill-
Istati Membri biex jevitawhom; jistieden 
lill-Kummissjoni tipproponi linji gwida 
komuni sabiex jiġu evitati l-kunflitti ta' 
interess li jaffettwaw lill-politiċi ta' profil 
għoli; iħeġġeġ lill-Kunsill jadotta standards 
etiċi komuni dwar il-kwistjonijiet kollha 
relatati mal-kunflitti ta' interess u joħloq 
fehim komuni fl-Istati Membri kollha; 
jissottolinja li, minħabba l-problemi 
mifruxa ta' kunflitt ta' interessi fid-
distribuzzjoni tal-fondi agrikoli tal-Unjoni, 
mhuwiex mixtieq li l-membri tal-Kunsill 
Ewropew, il-ministri tal-agrikoltura, il-
membri tal-kumitati għall-agrikoltura tal-
parlamenti, il-funzjonarji, jew il-membri 
tal-familja tagħhom, ikunu qed jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-appoġġ għall-introjtu;
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7.5.2020 A9-0069/20

Emenda 20
Tsvetelina Penkova
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni Ewropea
2019/2055(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Qorti jaċċelleraw il-proċess ta' kwittanza 
għal N+1;

imħassar
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7.5.2020 A9-0069/21

Emenda 21
Tsvetelina Penkova
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni Ewropea
2019/2055(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 125

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

125. Josserva bi tħassib li l-Qorti fi 
Spanja sabet dgħufijiet fis-sistemi ta' 
kontrolli għall-kompilazzjoni tad-
dikjarazzjonijiet ta' kull xahar tad-dazji 
doganali;

125. Josserva bi tħassib li l-Qorti sabet 
f'kampjun aleatorju ta' tliet pajjiżi, 
dgħufijiet fis-sistemi ta' kontrolli għall-
kompilazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' kull 
xahar tad-dazji doganali f'wieħed mill-
pajjiżi magħżula;

Or. en
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Emenda 22
Tsvetelina Penkova
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni Ewropea
2019/2055(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 185a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

185a. Jisħaq fuq l-importanza tal-
politika ta' koeżjoni tal-Unjoni fl-appoġġ 
tal-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti 
u fl-għoti ta' għajnuna lill-Istati Membri 
u lir-reġjuni biex jieħdu opportunitajiet 
ġodda u jindirizzaw sfidi bħall-indirizzar 
tal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tal-
pandemija tal-COVID-19, il-
globalizzazzjoni, il-qgħad, il-bidliet 
industrijali, id-diġitalizzazzjoni u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-persuni;

Or. en
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Emenda 23
Tsvetelina Penkova
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni Ewropea
2019/2055(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 185b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

185b. Jirrimarka li l-FSE u l-Inizjattiva 
favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) 
jimmiraw li jinkoraġġixxu livell għoli ta' 
impjieg, ta' edukazzjoni u ta' taħriġ u l-
ħolqien ta' aktar impjiegi u ta' kwalità 
aħjar; jenfasizza li l-YEI għandu jkollha 
l-appoġġ finanzjarju u politiku kontinwu 
tal-Unjoni u jilqa' f'dan ir-rigward l-
impenn tal-Kummissjoni li tagħmel lill-
YEI strument permanenti għall-ġlieda 
kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ; u 
jenfasizza li wara l-pandemija tal-
COVID-19, iż-żgħażagħ tal-Ewropa se 
jiffaċċjaw sfidi u tfixkil ekonomiċi u 
soċjali distinti li se jeħtieġ li jiġu 
indirizzati kif xieraq fil-livell tal-Unjoni.

Or. en
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Monika Hohlmeier
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni Ewropea
2019/2055(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 188

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

188. Josserva li l-Kummissjoni ma 
taqbilx mal-valutazzjoni tal-Qorti dwar 
tliet żbalji sinifikanti li saru fil-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 u żewġ żbalji 
li saru fil-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013; josserva li l-
Kummissjoni tagħmel referenza għal 
interpretazzjoni diverġenti tar-regoli 
nazzjonali jew tal-Unjoni applikabbli li 
għandhom impatt fuq ir-rata ta' żball 
ikkalkulata98 ;

188. Josserva li l-Kummissjoni ma 
taqbilx mal-valutazzjoni tal-Qorti dwar 
tliet żbalji sinifikanti li saru fil-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 u żewġ żbalji 
li saru fil-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013; josserva li l-
Kummissjoni tagħmel referenza għal 
interpretazzjoni diverġenti tar-regoli 
nazzjonali jew tal-Unjoni applikabbli li 
għandhom impatt fuq ir-rata ta' żball 
ikkalkulata98 ;

_________________ _________________
98 Risposta lill-mistoqsija 24 tal-
Kwestjonarju bħala tħejjija għad-
diskussjoni mal-Kummissarju Hahn: 
Tlieta minn dawn il-każijiet jirrigwardaw 
problema bl-iskema nazzjonali tal-
għajnuna mill-Istat (liġi) li d-
dispożizzjonijiet tagħha ma kinux 
kompatibbli mar-regoli tal-UE dwar l-
għajnuna mill-Istat li jikkonċernaw l-
"effett ta' inċentiv", inkwantu kienu 
jħallu lill-kumpaniji kandidati 
jibbenefikaw minn appoġġ pubbliku biex 
jibdew jiffinanzjaw parti mill-investimenti 
tagħhom qabel jitolbu għajnuna pubblika. 
Każ ieħor jirrigwarda bonus tal-SMEs li 
sar ineliġibbli wara l-benefiċjarju tilef l-
istatus ta' SME u l-assenza ta' effett ta' 
inċentiv taż-żieda tar-rata ta' 
kofinanzjament. B'mod partikolari, il-
benefiċjarju inkwistjoni kien SME fil-
mument meta applika għall-assistenza, 

98 Ara t-tweġiba lill-mistoqsija 24 tal-
Kwestjonarju lill-Kummissarju Hahn 
għas-Seduta tal-Kumitat CONT fil-
11 ta' Novembru 2019
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iżda kien tilef dan l-istatus fiż-żmien meta 
kienet se tingħata l-għajnuna. L-aħħar 
każ, finalment, kien jirreferi għal "servizz 
ta' interess ekonomiku ġenerali" li l-Qorti 
dehrilha li kien għajnuna mill-Istat 
illegali.
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Emenda 25
Tsvetelina Penkova
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 275

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

275. Jinnota bi tħassib li fit-tweġibiet 
tagħha għall-Mistoqsija bil-Miktub 
Nru 41 lid-Direttur Ġenerali tad-DĠ 
AGRI fis-smigħ tal-Kumitat CONT tas-
17 ta' Ottubru 2019, il-Kummissjoni 
tiddikjara li "Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, 
il-benefiċjarji intitolati għall-ħlas huma 
dawk li jħaddmu l-art. L-irqajja' ddikjarati 
minn benefiċjarji hemm bżonn li jkunu 
għad-dispożizzjoni tal-bidwi f'data ta' 
referenza partikolari stabbilita minn Stat 
Membru (...). Jekk l-art tkun meħuda bil-
forza, allura jkun hemm kwistjoni ta' stat 
tad-dritt u s-sistema ġudizzjarja tal-Istat 
Membru għandha taġixxi. Jekk ikun 
meħtieġ, il-Kummissjoni tista' tassisti lill-
Istat Membru. Xi Stati Membri talbu lill-
benefiċjarji jipprovdu evidenza li huma 
legalment intitolati li jħaddmu l-art. Oħrajn 
għażlu li dan ma jagħmluhx. Huwa f'idejn 
l-Istati Membri li jirregolaw din il-
kwistjoni";

275. Jinnota bi tħassib li l-Kummissjoni 
tiddikjara21b li "Skont il-leġiżlazzjoni tal-
UE, il-benefiċjarji intitolati għall-ħlas 
huma dawk li jħaddmu l-art. L-irqajja' 
ddikjarati minn benefiċjarji hemm bżonn li 
jkunu għad-dispożizzjoni tal-bidwi f'data 
ta' referenza partikolari stabbilita minn Stat 
Membru (...). Jekk l-art tkun meħuda bil-
forza, allura jkun hemm kwistjoni ta' stat 
tad-dritt u s-sistema ġudizzjarja tal-Istat 
Membru għandha taġixxi. Jekk ikun 
meħtieġ, il-Kummissjoni tista' tassisti lill-
Istat Membru. Xi Stati Membri talbu lill-
benefiċjarji jipprovdu evidenza li huma 
legalment intitolati li jħaddmu l-art. Oħrajn 
għażlu li dan ma jagħmluhx. Huwa f'idejn 
l-Istati Membri li jirregolaw din il-
kwistjoni";

_________________

21B  Ara t-tweġiba għall-Mistoqsija bil-
Miktub Nru 41 tal-kwestjonarju lill-
Kummissarju Hogan għas-Seduta tal-
Kumitat CONT fis-17 ta' Ottubru 2019
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Emenda 26
Tsvetelina Penkova
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Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni Ewropea
2019/2055(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 283

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

283. Jilqa' l-fatt li skont it-tweġiba tal-
Kummissjoni għall-Mistoqsija bil-Miktub 
Nru 39, "data provviżorja tissuġġerixxi li l-
għadd totali ta' benefiċjarji żdied fis-sena 
tat-talba 2018 b'xi 28 %, minn 364 153 
għal 466 006. L-ammont totali żdied 
b'53 %, minn EUR 390 miljun fl-2017 għal 
EUR 600 miljun fl-2018" (AGRIIVIEW 
DATA);

283. Jilqa' l-fatt li skont l-Agriview Data 
tal-Kummissjoni22a "data provviżorja 
tissuġġerixxi li l-għadd totali ta' 
benefiċjarji żdied fis-sena tat-talba 2018 
b'xi 28 %, minn 364 153 għal 466 006. L-
ammont totali żdied b'53 %, minn 
EUR 390 miljun fl-2017 għal 
EUR 600 miljun fl-2018" (AGRIIVIEW 
DATA);

_________________

22a Ara t-tweġiba għall-Mistoqsija bil-
Miktub Nru 39 tal-kwestjonarju lill-
Kummissarju Hogan għas-Seduta tal-
Kumitat CONT fis-17 ta' Ottubru 2019
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Tsvetelina Penkova
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Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kummissjoni Ewropea
2019/2055(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 302

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

302. Jinsab imħasseb li l-materjal 
problematiku f'kotba tal-iskola 
Palestinjani għadu ma tneħħiex u jinsab 
imħasseb dwar in-nuqqas kontinwu ta' 
azzjoni effettiva kontra d-diskors ta' 
mibegħda u l-vjolenza fil-kotba tal-iskola; 
jinsisti li s-salarji tal-għalliema u tal-
uffiċjali ċivili fis-settur tal-edukazzjoni li 
huma ffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni, 
bħall-PEGASE, jintużaw għall-abbozzar 
u t-tagħlim tal-kurrikuli li jirriflettu l-
istandards tal-UNESCO tal-paċi, it-
tolleranza, il-koeżistenza u n-nonvjolenza, 
kif kien deċiż mill-ministri tal-edukazzjoni 
tal-Unjoni f'Pariġi fis-17 ta' Marzu 2015; 
u d-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-
18 ta' April 2018 dwar il-kwittanza fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-
Kummissjoni (2017/2136(DEC));

imħassar

Or. en
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Monika Hohlmeier
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 307a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

307a. Jinnota bi tħassib in-numru għoli 
ta' kuntratti mogħtija lil numru ferm 
limitat ta' aġenziji nazzjonali tal-iżvilupp, 
Jinnota li l-ħamsin l-akbar kuntratt 
(għotjiet u akkwisti) u l-Ftehimiet ta' 
Delega attribwiti sa mill-2010 lill-aġenziji 
nazzjonali ngħataw lill-aġenziji ta' seba' 
nazzjonalitajiet biss b'konċentrazzjoni 
għolja skont il-pajjiż (42 %, 25 % u 17 % 
tal-ammont totali mogħti rispettivament 
lill-akbar tliet benefiċjarji 25a); iwissi 
dwar ir-riskju ta' rinazzjonalizzazzjoni tal-
politiki tal-UE dwar l-iżvilupp, il-
kooperazzjoni u l-viċinat u influwenza 
dejjem akbar fuqhom, li jmur kontra l-
integrazzjoni akbar tant mixtieqa tal-
politika esterna tal-Unjoni; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tagħmel aċċessibbli għall-
pubbliku l-valutazzjoni tal-pilastru; 
jistieden lill-Kummissjoni tirrieżamina u 
tikkonsolida l-monitoraġġ tal-proċeduri 
tal-offerti u tal-għoti ta' kuntratti biex 
tevita kwalunkwe tgħawwiġ tal-
kompetizzjoni fost dan in-numru limitat 
ta' aġenziji nazzjonali sussidjati bil-kbir u 
entitajiet pubbliċi/privati oħrajn 
b'vokazzjoni Ewropea ċara;
_________________

25a Ara t-tweġiba u l-anness tal-
mistoqsija bil-miktub Nru 4 tal-
mistoqsijiet ta' segwitu lill-Kummissarju 
Mimica għas-Seduta tal-Kumitat CONT 
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fit-18 ta' Novembru 2019
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