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11.3.2013 B7-0129/11 

Emenda  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jieħu nota tal-konkluŜjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew dwar il-QFP, li jirrappreŜentaw 

sempliëiment ftehim politiku bejn il-

Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern; jirrifjuta dan 

il-ftehim fil-forma kurrenti tiegħu, peress li 

ma jirriflettix il-prijoritajiet u t-tħassib 

espressi mill-Parlament – jiāifieri fir-

riŜoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2012 

– u ma jirrispettax ir-rwol u l-kompetenzi 

tal-Parlament kif stipulati fit-Trattat ta' 

Lisbona; iqis li dan il-ftehim, li se jorbot 

lill-Unjoni għas-seba' snin li āejjin, ma 

jistax jiāi aëëettat mingħajr ma jiāu 

ssodisfati ëerti kundizzjonijiet essenzjali; 

1. Jieħu nota tal-konkluŜjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew dwar il-QFP, li jirrappreŜentaw 

sempliëiment ftehim politiku bejn il-

Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern; jirrifjuta dan 

il-ftehim fil-forma kurrenti tiegħu, peress li 

ma jirriflettix il-prijoritajiet li għandu 

jirrifletti, b'kunsiderazzjoni tal-kriŜi 

ekonomika u soëjali profonda li l-UE qed 

taffaëëja, u ma jirrispettax ir-rwol u l-

kompetenzi tal-Parlament kif stipulati fit-

Trattat ta' Lisbona; iqis li dan il-ftehim, li 

se jorbot lill-Unjoni għas-seba' snin li 

āejjin, ma jistax jiāi aëëettat mingħajr ma 

jiāu ssodisfati ëerti kundizzjonijiet 

essenzjali; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/12 

Emenda  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 1a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  1a. Iqis li l-politiki kurrenti tal-UE 

għandhom jieqfu jekk verament irridu 

nindirizzaw il-problemi tat-tkabbir 

ekonomiku sostenibbli, il-qgħad, il-faqar, 

l-eskluŜjoni soëjali u l-inugwaljanzi (fl-

introjtu); jenfasizza li hija meħtieāa 

strateāija ādida biex tiāi stabbiliti triq 

ādida għall-Ewropa, triq b'impjiegi għal 

kulħadd, impjiegi diëenti, salarji għall-

għajxien, koeŜjoni soëjali u ekonomika u 

protezzjoni soëjali għal kulħadd li 

tiggarantixxi l-ogħla standards ta' 

għajxien – triq li tagħti widen għall-

ħtiāijiet ta' Ŝvilupp tal-Istati Membri 

kollha, u partikolarment dawk inqas 

Ŝviluppati, u li tippromwovi konverāenza 

reali, u b'hekk tikkontribwixxi biex 

titnaqqas id-differenza fl-iŜvilupp bejn l-

Istati Membri u d-disparitajiet ekonomiëi, 

soëjali u reājonali eŜistenti; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/13 

Emenda  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 4a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  4a. Jitlob, għalhekk, li l-Istrateāija 

Ewropa 2020 tiāi sostitwita bi 'Strateāija 

għas-Solidarjetà u l-IŜvilupp Sostenibbli', 

ibbaŜata fuq il-prinëipji msemmija hawn 

fuq, b'firxa ādida ta' politiki ekonomiëi, 

soëjali u ambjentali li jinkoraāāixxu l-

investiment: 

 (i) fil-kwalità tax-xogħol fl-aspetti kollha 

tiegħu (il-pagi, l-istabilità, il-

kundizzjonijiet tax-xogħol u t-taħriā) u 

jtejbu l-kwalifiki, sabiex tinkiseb forza 

tax-xogħol imħarrāa sew u b'ħafna ħiliet; 

(ii) fl-infrastruttura baŜika u li tappoāāja 

l-industrija; 

(iii) fis-servizzi pubbliëi, sabiex titjieb il-

kwalità tagħhom; 

(iv) f'politika b'saħħitha ta' koeŜjoni, 

sabiex tiāi promossa l-koeŜjoni soëjali u 

ekonomika; 

(v) fil-protezzjoni tal-ambjent u r-riŜorsi 

naturali; 

(vi) fit-titjib tal-istandards tax-xogħol, 

dawk soëjali, ambjentali u ta' sikurezza, 

sabiex jintlaħqu l-ogħla standards; 

(vii) fl-ekonomija soëjali; 
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(viii) fil-protezzjoni soëjali, sabiex 

jinqered il-faqar u tiāi miāāielda l-

eskluŜjoni soëjali; 

(ix) fir-riëerka (pubblika) u l-

innovazzjoni, sabiex ikunu garantiti l-

benefiëëji tagħhom għal kulħadd; 

(x) fil-promozzjoni tal-kultura u l-

parteëipazzjoni ëivili. 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/14 

Emenda  14 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 4b (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  4b. Iqis li hija ħaāa estremament 

importanti li wieħed jimbotta lejn Ŝieda 

sinifikanti fil-QFP għall-2014-2020, 

partikolarment l-intestaturi għall-koeŜjoni 

ekonomika u soëjali – li mill-inqas 

għandhom jirdoppjaw l-ammonti kurrenti 

– li għandha tkun akkumpanjata minn 

bidla radikali fid-distribuzzjoni tagħhom; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/15 

Emenda  15 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 4c (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  4c. Iqis li hi ħaāa estremament importanti 

li l-kontribuzzjonijiet għandhom 

jirriŜultaw minn Ŝieda fil-pagamenti li 

jsiru minn dawk l-Istati Membri bl-ogħla 

ING u l-ogħla introjtu per capita, u 

b'hekk jiāu modifikati l-elementi 

prinëipali kurrenti tal-kontribuzzjoni; 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

 

11.3.2013 B7-0129/16 

Emenda  16 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 4d (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  4d. Hu tal-fehma li għandhom isiru 

bidliet radikali għall-PAK u l-PKS bil-

għan li: 

– jiāu appoāājati l-produzzjoni nazzjonali 

u l-investiment, il-ħolqien tal-impjiegi (bi 

drittijiet) u s-sostenibilità ekonomika, 

soëjali u ambjentali; 

– u jingħata appoāā lill-azjendi agrikoli u 

lin-negozji ta' daqs Ŝgħir u medju 

(prezzijiet veri u āusti għall-produzzjoni), 

il-kooperattivi u organizzazzjonijiet oħra, 

b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiëi 

speëifiëi ta' kull Stat Membru u s-

salvagwardja tas-sikurezza u s-sovrenità 

tal-ikel; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/17 

Emenda  17 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

8. Jagħti mandat qawwi lit-tim negozjanti 

tiegħu biex iwettaq negozjati dwar pakkett 

globali li jinkludi, barra l-QFP, reviŜjoni 

obbligatorja u komprensiva, flessibilità 

massima globali u ftehim dwar ir-riŜorsi 

proprji, u li jiŜgura l-unità tal-baāit tal-

UE; jikkonferma li n-negozjati se jkunu 

bbaŜati fuq l-elementi kollha stipulati fir-

riŜoluzzjoni tiegħu tat-

23 ta' Ottubru 2012, inkluŜa r-

responsabilità tal-Istati Membri – li 

għandha tittieħed fil-livell politiku xieraq 

– għall-āestjoni tal-fondi tal-UE; 

Imħassar 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/18 

Emenda  18 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

9. Jemmen bis-saħħa li, sabiex tkun Ŝgurata 

l-leāittimità demokratika sħiħa, il-

Parlament Ewropew u l-Kummissjoni li 

jmiss – li se jibdew il-mandat tagħhom 

wara l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014 – 

għandhom ikunu f'poŜizzjoni li 

jikkonfermaw mill-ādid il-prijoritajiet 

baāitarji tal-Unjoni u jwettqu reviŜjoni tal-

QFP tal-2014-2020; jenfasizza, għalhekk, 

il-poŜizzjoni tiegħu favur reviŜjoni 

obbligatorja u komprensiva tal-QFP, jew 

possibilment klawsola ta' skadenza 

awtomatika (sunset clause); iqis li r-

reviŜjoni għandha tkun vinkolanti 

legalment, minquxa fir-Regolament dwar 

il-QFP u deëiŜa permezz ta' maāāoranza 

kwalifikata fil-Kunsill, bl-uŜu sħiħ tal-

klawsola pont (passerelle clause) għall-

Artikolu 312(2) tat-TFUE; 

Jemmen bis-saħħa li, sabiex tkun Ŝgurata l-

leāittimità demokratika sħiħa, il-Parlament 

Ewropew u l-Kummissjoni li jmiss – li se 

jibdew il-mandat tagħhom wara l-

elezzjonijiet Ewropej tal-2014 – għandhom 

ikunu f'poŜizzjoni li jikkonfermaw mill-

ādid il-prijoritajiet baāitarji tal-Unjoni u 

jwettqu reviŜjoni tal-QFP tal-2014-2020; 

jenfasizza, għalhekk, il-poŜizzjoni tiegħu 

favur reviŜjoni obbligatorja u komprensiva 

tal-QFP, jew possibilment klawsola ta' 

skadenza awtomatika (sunset clause); iqis 

li r-reviŜjoni għandha tkun vinkolanti 

legalment, minquxa fir-Regolament dwar 

il-QFP u deëiŜa permezz fil-Kunsill bl-

unanimità; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/19 

Emenda  19 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 10 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

10. Jirrikjedi li l-limiti massimi miftiehma 

tal-QFP għall-approprjazzjonijiet għal 

impenji u għal pagamenti jintuŜaw 

kompletmaent meta jiāu stabbiliti l-baāits 

annwali tal-UE; iqis, għalhekk, li l-

flessibilità massima globali bejn l-

intestaturi u fihom, kif ukoll bejn is-snin 

finanzjarji, teħtieā li tiāi Ŝgurata fil-QFP li 

jmiss u deëiŜa minn maāāoranza 

kwalifikata fil-Kunsill; jemmen, b'mod 

partikolari, li tali flessibilità għandha 

tinkludi l-possibilità li jintuŜaw b'mod sħiħ 

il-marānijiet disponibbli ta' kull intestatura 

f'sena finanzjarja waħda (għall-

approprjazzjonijiet għal impenji), kif ukoll 

bħala trasferiment awtomatiku tal-marāni 

disponibbli għal snin finanzjarji oħra 

(kemm għall-approprjazzjonijiet għal 

impenji kif ukoll għal dawk għal 

pagamenti); jirreferi, barra minn hekk, 

għall-poŜizzjoni dettaljata tiegħu dwar il-

flessibilità stipulata fir-riŜoluzzjoni tiegħu 

tat-23 ta' Ottubru 2012 dwar il-marāni ta' 

kontināenza, ir-reëiklaāā tal-baāit ta' 

eëëess tal-UE, il-flessibilità leāiŜlattiva u l-

mekkaniŜmi ta' flessibilità individwali 'l 

fuq mil-limiti massimi tal-QFP; 

10. Jirrikjedi li l-limiti massimi miftiehma 

tal-QFP għall-approprjazzjonijiet għal 

impenji u għal pagamenti jintuŜaw 

kompletmaent meta jiāu stabbiliti l-baāits 

annwali tal-UE; iqis, għalhekk, li l-

flessibilità massima globali bejn l-

intestaturi u fihom, kif ukoll bejn is-snin 

finanzjarji, teħtieā li tiāi Ŝgurata fil-QFP li 

jmiss u deëiŜa bl-unanimità fil-Kunsill; 

jemmen, b'mod partikolari, li tali 

flessibilità għandha tinkludi l-possibilità li 

jintuŜaw b'mod sħiħ il-marānijiet 

disponibbli ta' kull intestatura f'sena 

finanzjarja waħda (għall-

approprjazzjonijiet għal impenji), kif ukoll 

bħala trasferiment awtomatiku tal-marāni 

disponibbli għal snin finanzjarji oħra 

(kemm għall-approprjazzjonijiet għal 

impenji kif ukoll għal dawk għal 

pagamenti); jirreferi, barra minn hekk, 

għall-poŜizzjoni dettaljata tiegħu dwar il-

flessibilità stipulata fir-riŜoluzzjoni tiegħu 

tat-23 ta' Ottubru 2012 dwar il-marāni ta' 

kontināenza, ir-reëiklaāā tal-baāit ta' 

eëëess tal-UE, il-flessibilità leāiŜlattiva u l-

mekkaniŜmi ta' flessibilità individwali 'l 

fuq mil-limiti massimi tal-QFP; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/20 

Emenda  20 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

11. Jenfasizza l-importanza li jintlaħaq 

ftehim dwar riforma profonda tas-sistema 

ta' riŜorsi proprji; jenfasizza li l-baāit tal-

UE għandu jkun iffinanzjat minn riŜorsi 

proprji āenwini, kif previst fit-Trattat; 

jiddikjara, għalhekk, l-impenn tiegħu 

għal riforma li tnaqqas il-parti tal-

kontribuzzjonijiet ibbaŜati fuq l-ING 

(introjtu nazzjonali gross) għall-baāit tal-

UE għal massimu ta' 40 % u ttemm 

gradwalment l-iskontijiet u l-mekkaniŜmi 

ta' korrezzjoni eŜistenti kollha; 

Imħassar 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/21 

Emenda  21 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 12 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Itenni l-appoāā tiegħu għall-proposta 

leāiŜlattiva tal-Kummissjoni dwar il-

pakkett ta' riŜorsi proprji, inkluŜ pjan 

direzzjonali vinkolanti; iqis, barra minn 

hekk, li fil-kaŜ li l-Kunsill inaqqas fil-

qawwa ta' dawn il-proposti b'tali mod li 

ma jirriŜultawx fi tnaqqis sinifikanti fil-

kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri 

bbaŜati fuq l-ING għall-baāit tal-UE, il-

Kummissjoni għandha tressaq proposti 

addizzjonali dwar l-introduzzjoni ta' 

riŜorsi proprji āenwini āodda; jinsisti li d-

dħul mit-Taxxa fuq it-Transazzjonijiet 

Finanzjarji għandu jiāi allokat għallinqas 

parzjalment lill-baāit tal-UE bħala riŜors 

proprju āenwin; 

Imħassar 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/22 

Emenda  22 

Paul Murphy, Willy Meyer 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

dwar il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 

(2012/2803(RSP)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 14a (ādid) 
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  14a. Jopponi bis-saħħa t-tnaqqis propost 

ta' 70 % għall-Fond ta' Aāāustament 

għall-Globalizzazzjoni peress li jemmen li 

dan it-tnaqqis jammonta għal distruzzjoni 

effettiva tal-Fond ta' Aāāustament għall-

Globalizzazzjoni;  hu tal-fehma ferma li l-

Fond ta' Aāāustament għall-

Globalizzazzjoni jeħtieā li jinŜamm bħala 

fond li joffri appoāā – minkejja li limitat u 

tard ħafna – lill-ħaddiema u l-

komunitajiet li jkollhom iāarrbu l-

konsegwenzi negattivi tal-

globalizzazzjoni; jargumenta, għalhekk, li 

għandu jsir iktar u mhux inqas biex jiāu 

difiŜa u jinħolqu l-impjiegi; 

Or. en 
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  15a. Jopponi bis-saħħa l-prinëipju tal-

'kundizzjonalità makroekonomika' kif 

propost li għandu japplika għall-fondi tal-

Qafas Strateāiku Komuni (QSK); iqis dan 

bħala estensjoni tal-politiki awtoritarji 

neoliberali segwiti mill-Kummissjoni 

Ewropea li instituzzjonalizzaw l-awsterità 

u aggravaw il-kriŜi fl-Ewropa kollha; 

jemmen li l-Istati Membri għandhom id-

dritt demokratiku li jsegwu politiki 

ekonomiëi alternattivi; 

Or. en 

 

 


