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Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jinsab konvint li ma jistax ikun 

hemm dibattitu dwar il-finanzjament futur 

tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma jitqiesu t-

tagħlimiet misluta mill-oqfsa finanzjarji 

pluriennali (QFP)  preċedenti u b'mod 

partikolari dak tal-2014-2020; jindika n-

nuqqasijiet gravi tal-QFP attwali li kellu 

jiġġebbed sal-limiti tiegħu biex jipprovdi 

r-riżorsi meħtieġa biex l-Unjoni setgħet 

tikkonfronta għadd ta' kriżijiet serji u 

sfidi ġodda, kif ukoll tiffinanzja l-

prijoritajiet politiċi ġodda tagħha; jisħaq 

fuq il-konvinzjoni tiegħu li l-livell baxx 

tal-QFP attwali ma rriżultax biżżejjed biex 

jissodisfa l-ħtiġijiet u l-ambizzjonijiet 

politiċi reali tal-Unjoni; 

1. Jinsab konvint li ma jistax ikun 

hemm dibattitu dwar il-finanzjament futur 

tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma jitqiesu t-

tagħlimiet misluta mill-oqfsa finanzjarji 

pluriennali (QFP) preċedenti u b'mod 

partikolari dak tal-2014-2020; jindika n-

nuqqasijiet gravi tal-QFP attwali; jisħaq 

fuq il-konvinzjoni tiegħu li l-livell baxx 

tal-QFP attwali ma rriżultax biżżejjed biex 

tiġi indirizzata l-kriżi ekonomika u soċjali 

profonda li l-Istati Membri ilhom 

jesperjenzaw mill-2007/2008; iqis, 

għalhekk, li s-sehem tal-politika ta' 

koeżjoni mill-baġit totali tal-UE jeħtieġ li 

jissaħħaħ b'mod konsiderevoli fil-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali (QFP) wara l-

2020, peress li dan għandu rwol ewlieni 
biex jiġġieled l-asimetriji bejn u fi ħdan l-

Istati Membri; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jilqa' b'sodisfazzjon il-

preżentazzjoni tal-Kummissjoni tad-

Dokument ta' Riflessjoni tagħha dwar il-

Futur tal-Finanzi tal-UE; jinnota li l-

Kummissjoni ssarraf f'termini baġitarji l-

ħames xenarji għall-mudell ġejjieni tal-

Unjoni Ewropea, hekk kif ġew 

ippreżentati fil-White Paper tagħha dwar 

il-Ġejjieni tal-Ewropa ta' Marzu 2017, 

filwaqt li tindirizza għadd ta' karatteristiċi 
u prinċipji bażiċi tal-baġit tal-UE; jaqbel 

mal-metodoloġija proposta u jieħu 

pożizzjoni pożittiva fir-rigward tad-

dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li l-QFP tal-

futur irid jissejjes fuq viżjoni ċara tal-

prijoritajiet tal-Ewropa; jafda li dan id-

dokument jistabbilixxi struttura ċara 

għad-diskussjonijiet u jiftaħ dibattitu 

politiku meħtieġ ferm dwar l-orjentament, 

l-iskop u l-livell tal-baġit tal-UE fid-dawl 

tal-objettivi fundamentali u l-isfidi 

ġejjiena tal-Unjoni; jistieden lill-Istati 

Membri jikkonsultaw liċ-ċittadini u 

jassumu rwol attiv u kostruttiv huma u 

jippjanaw il-viżjoni tagħhom għall-futur 

tal-baġit tal-UE; 

2. Ħa nota tal-preżentazzjoni tal-

Kummissjoni tad-Dokument ta' Riflessjoni 

tagħha dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE; 

jiddispjaċih, madankollu, dwar it-ton 

propogandist tad-dokument kollu kemm 

hu u n-nuqqas ta' awtoevalwazzjoni 

kritika tal-problemi u n-nuqqasijiet 

ewlenin tal-baġit tal-UE; ħa nota tad-

dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li l-QFP tal-

futur irid jissejjes fuq viżjoni ċara tal-

prijoritajiet tal-Ewropa; jenfasizza, f'dan 

ir-rigward, l-intenzjoni tal-Kummissjoni li 

tippreżenta QFP ta' wara l-2020 b'impenn 

qawwi għall-approfondiment tal-linja 

politika neoliberali tal-UE u t-tisħiħ tal-

politika militaristika u tas-sigurtà tagħha, 

kif ukoll tal-politika razzista u 

ksenofobika tagħha fir-rigward tal-

migrazzjoni, għad-detriment tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali, u l-paċi u 

s-solidarjetà fost il-popli; 
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Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jiddispjaċih bil-fatt, madankollu, 

li erbgħa mill-ħames xenarji li ġew 

ippreżentati ("Inkomplu kif aħna", 

"Nagħmlu anqas flimkien", "Uħud 

jagħmlu iżjed" u "Tfassil radikali mill-

ġdid") ifissru li effettivament kien hemm 

tnaqqis fl-ambizzjonijiet tal-Unjoni u 

jipprevedu r-riduzzjoni ta' żewġ politiki 

ewlenin tal-UE, u pedamenti tal-proġett 

Ewropew, li ilhom li ġew stabbiliti 

permezz tat-Trattati, jiġifieri l-politika 

agrikola komuni u l-politika ta' koeżjoni; 

jisħaq fuq il-pożizzjoni li ilu li adotta dwar 

il-fatt li jkun xieraq li l-prijoritajiet 

politiċi addizzjonali jiġu abbinati ma' 

mezzi finanzjarji addizzjonali u ma jiġux 

iffinanzjati b'detriment għall-politiki 

eżistenti tal-UE; jikkunsidra li l-ħames 

xenarju ("Flimkien isir ferm aktar") 

huwa punt ta' tluq pożittiv u kostruttiv 

għad-diskussjoni li qed issir bħalissa 

rigward il-futur tal-finanzi tal-UE u, 

konsegwentement, il-mudell ġejjieni tal-

Unjoni Ewropea; jinkoraġġixxi lill-

Kummissjoni tiżviluppa xenarju li jqis ir-

rakkomandazzjonijiet tal-Parlament bil-

għan li tingħata tweġiba lill-isfidi attwali 

u futuri kif ukoll tiġi definita ġabra ġdida 

ta' prijoritajiet; 

3. Jikkundanna l-proposti biex 

titnaqqas, kemm jekk f'termini assoluti 

jew relattivi, l-allokazzjoni baġitarja 

għall-politika ta' koeżjoni; ifakkar, f'dan 

ir-rigward, li fiż-żewġ QFP preċedenti 

(2007-2013 u 2014-2020), il-linji baġitarji 

għall-koeżjoni soċjali u territorjali, it-

tkabbir sostenibbli u r-riżorsi naturali 

sofrew tnaqqis qawwi; jinnota li dan 

b'mod ċar jikkontradixxi kwalunkwe 

prijorità ta' koeżjoni ekonomika u soċjali 

jew kwalunkwe idea ta' solidarjetà fi ħdan 

l-UE, li tant jiftaħru biha l-istituzzjonijiet 

tal-UE; 
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Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 3a. Jiddeplora l-għażla iddeliberata li 

tiżdied l-allokazzjoni baġitarja għall-

militariżmu, is-sigurtà bħala prijorità u l-

indħil barrani, għażla politika u 

ideoloġika li mhux biss iffinanzjat u 

ppromoviet bosta kunflitti armati 

kontemporanji, iżda kienet ukoll fl-oriġini 

tal-flussi migratorji u s-sakkeġġ tar-

riżorsi f'pajjiżi li qed jiżviluppaw; 

jikkundanna l-fatt li għall-perjodu ta' 

wara l-2020, il-Kummissjoni tgħid li se 

talloka EUR 1.5 biljun kull sena mill-

baġit tal-UE għall-Fond Ewropew għad-

Difiża, li flimkien mal-kontribuzzjonijiet 

tal-Istati Membri għall-finanzjament ta’ 

proġetti ta' żvilupp konġunti, jaf jiġġenera 

kostijiet fil-qasam tar-riċerka u l-kapaċità 

tad-difiża ta' EUR 5.5 biljuni fis-sena; 

Or. en 
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Paragrafu 3c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 3c. Jikkundanna bil-qawwa n-

narrattiva neoliberali ta' dan id-dokument 

ta' riflessjoni, peress li tkompli timponi l-

mudell neoliberali fuq il-popli tal-Istati 

Membri billi tipproponi li fil-QFP li jmiss 

il-kundizzjonalità makroekonomika 

jeħtieġ li tissaħħaħ permezz tat-tisħiħ tar-

rabta bejn il-ħlas ta' fondi ta' koeżjoni u l-

implimentazzjoni ta' riformi strutturali, il-

governanza ekonomika u s-Semestru 

Ewropew; jiċħad kwalunkwe tentattiv, 

barra minn hekk, li jorbot il-ħlas ta' fondi 

baġitarji tal-UE mal-istat tal-istat tad-dritt 

fl-Istati Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 3b. Jiċħad l-intenzjoni li jiżdied il-

finanzjament għad-difiża u l-azzjoni 

esterna permezz, fost l-oħrajn, tat-

trasferiment ta' fondi ta' koeżjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3d (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 3d. Jiddenunzja l-fatt li ħames xenarji, 

minkejja li jippreżentaw proposti 

differenti rigward l-allokazzjonijiet 

baġitarji u l-oriġini tad-dħul baġitarju, 

għandhom denominatur komuni: kollha 

jipprevedu li, kemm jekk f'termini assoluti 

jew relattivi, l-infiq tal-politika ta' 

koeżjoni u agrikolu jeħtieġ jitnaqqas biex 

jiżdied l-infiq fuq l-azzjoni esterna, id-

difiża u s-sigurtà; jemmen li din hija 

għażla profondament ideoloġika li turi 

b'mod ċar lil min taqdi u għal xiex hu l-

proċess ta' integrazzjoni kapitalista 

Ewropew; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

f'isem il-Kumitat għall-Baġits 

Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3e (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3e Jappella, fir-rigward tal-politika 

agrikola komuni, li jintemmu l-

inugwaljanzi fid-distribuzzjoni tal-

ħlasijiet bejn l-Istati Membri, is-setturi ta' 

produzzjoni u l-produtturi; 

 

Or. en
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Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Ifakkar li, skont l-Artikolu 311 tat-

TFUE, l-Unjoni għandha tipprovdi għaliha 

nnifisha l-mezzi meħtieġa sabiex tikseb l-

għanijiet tagħha; jemmen li n-nuqqasijiet 

tal-QFP attwali u l-kobor tal-prijoritajiet il-

ġodda, kif ukoll l-impatt tal-ħruġ tar-Renju 

Unit kollha jindikaw l-istess konklużjoni: 

hemm bżonn li jinqabeż il-limitu massimu 

għall-infiq ta' 1 % tal-Introjtu Nazzjonali 

Gross (ING) tal-UE u, għaldaqstant, li l-

baġit tal-Unjoni jiżdied b'mod sinifikanti; 

jopponi, f'dan il-kuntest, kwalunkwe 

tnaqqis nominali fil-volum tal-baġit tal-UE 

fil-QFP li jmiss, u jemmen għaldaqstant li 

l-QFP li jmiss jenħtieġ li jiffissa l-livell ta', 

almenu, 1,23 % tal-ING tal-UE; huwa 

favur diskussjoni fost l-Istati Membri dwar 

il-kwistjoni; 

4. Ifakkar li, skont l-Artikolu 311 tat-

TFUE, l-Unjoni għandha tipprovdi għaliha 

nnifisha l-mezzi meħtieġa sabiex tikseb l-

għanijiet tagħha; jemmen li n-nuqqasijiet 

tal-QFP attwali u l-kobor tal-prijoritajiet il-

ġodda, kif ukoll l-impatt tal-ħruġ tar-Renju 

Unit kollha jindikaw l-istess konklużjoni: 

hemm bżonn li jinqabeż il-limitu massimu 

għall-infiq ta' 1 % tal-Introjtu Nazzjonali 

Gross (ING) tal-UE u, għaldaqstant, li l-

baġit tal-Unjoni jiżdied b'mod sinifikanti; 

jopponi, f'dan il-kuntest, kwalunkwe 

tnaqqis nominali fil-volum tal-baġit tal-UE 

fil-QFP li jmiss, u jemmen għaldaqstant li 

l-QFP li jmiss jenħtieġ li jiffissa l-livell ta', 

almenu, 8 % tal-ING tal-UE; huwa favur 

diskussjoni fost l-Istati Membri dwar il-

kwistjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 4a. Ifakkar li l-aħħar qafas 

finanzjarju pluriennali (QFP) għall-

perjodu 2014-2020 jammonta għal inqas 

minn 1 % tal-introjtu nazzjonali gross tal-

Istati Membri, u dan jikkostitwixxi 

tnaqqis kbir meta mqabbel mal-QFP 

preċedenti; jitlob, għalhekk, li jkun hemm 

tisħiħ sostanzjali tal-baġit tal-UE, li mill-

inqas għandu jiġi rduppjat, fil-QFP li 

jmiss, u baġit magħmul mill-

kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri abbażi 

tal-introjtu nazzjonali gross, sabiex 

tinżamm u tissaħħaħ is-solidarjetà 

kontributorja; 

Or. en 
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Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jiddispjaċih bil-fatt li l-

finanzjament predominanti tal-baġit tal-

UE joriġina mill-kontribuzzjonijiet 

nazzjonali bbażati fuq l-ING minflok 

minn riżorsi proprji ġenwini, kif previst 

fit-Trattati tal-UE; itenni l-impenn tiegħu 

favur riforma vera u proprja tas-sistema 

ta' riżorsi proprji tal-UE, bil-prinċipji tas-

sempliċità, tal-ekwità u tat-trasparenza 

bħala prinċipji gwida, u bi qbil mar-

rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell 

Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji; jisħaq li 

kwalunkwe sistema ta' dan it-tip imissha 

tinkludi pakkett ibbilanċjat ta' riżorsi 

proprji ġodda għall-UE maħsub li jirfed l-

objettivi strateġiċi tal-UE u li jkun tajjeb li 

jiġi introdott progressivament biex 

jipprovdi finanzi aktar ġusti u stabbli lill-

UE; jirrileva barra minn hekk li l-ħruġ tar-

Renju Unit mill-Unjoni jipprovdi 

opportunità biex jintemmu l-mekkaniżmi 

ta' korrezzjoni kollha; jistenna li l-

Kummissjoni tippreżenta proposti 

leġiżlattivi ambizzjużi għal dan l-iskop u 

jirrimarka li kemm in-naħa tal-infiq kif 

ukoll in-naħa tad-dħul tal-QFP li jmiss se 

jiġu ttrattati bħala pakkett wieħed fin-

negozjati ġejjiena; 

5. Jenfasizza li kwalunkwe sistema 

tar-riżorsi proprji tal-UE m'għandhiex 

iddgħajjef u tieħu post il-prinċipju tas-

solidarjetà kontributorja; jirrileva barra 

minn hekk li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-

Unjoni jipprovdi opportunità biex 

jintemmu l-mekkaniżmi ta' korrezzjoni 

kollha; jistenna li l-Kummissjoni 

tippreżenta proposti leġiżlattivi għal dan l-

iskop u jirrimarka li kemm in-naħa tal-infiq 

kif ukoll in-naħa tad-dħul tal-QFP li jmiss 

se jiġu ttrattati bħala pakkett wieħed fin-

negozjati ġejjiena; 
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Paragrafu 7 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jilqa' pożittivament l-intenzjoni 

tal-Kummissjoni li telabora l-baġit futur 

tal-UE abbażi tal-prinċipji ta' valur 

miżjud għall-UE, b'enfasi fuq il-

prestazzjoni, l-obbligu ta' rendikont, aktar 

flessibilità fi ħdan qafas stabbli u regoli 

ssemplifikati, kif inhuma ppreżentati fid-

dokument ta' riflessjoni; 

imħassar 

Or. en 



 

AM\1137621MT.docx  PE611.491v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

19.10.2017 B8-0565/24 

Emenda  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

f'isem il-Kumitat għall-Baġits 

Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7a (ġdid) 
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 7a. Jemmen li l-UE jeħtieġ timxi lejn 

unjoni fiskali skont mudell ta' solidarjetà 

progressiva taħt il-kontroll tal-Parlament, 

u li mill-perspettiva tad-dħul, din 

għandha tagħti spinta lill-kapaċità fiskali 

permezz ta' bidla fir-reġim fiskali, li 

timplika t-tħassir tar-roħsijiet stabbiliti 

s'issa; jemmen li l-ekonomiji tal-UE 

jeħtieġ li jikkontribwixxu skont l-

importanza ekonomika tagħhom kif ukoll 

il-livell ta' dħul per capita tagħhom; 

jinnota li sabiex jiġi stabbilit mudell ta' 

solidarjetà tali, it-taxxa fuq id-dħul tal-

kumpaniji trid tiġi armonizzata fil-livell 

tal-UE, f'termini tal-bażi taxxabbli tagħha 

li fuqha tiġi stabbilita rata ta' taxxa 

minima effettiva, u l-kalkolu tal-profitt 

jiġi unifikat billi l-korporazzjonijiet 

transnazzjonali jiġu obbligati jiddikjaraw 

id-dħul kollu, tal-inqas fi ħdan iż-żona 

tal-UE; jemmen li ċifri tat-taxxa ġodda 

huma indispensabbli wkoll, bħalma hi, 

pereżempju, taxxa fuq l-emissjonijiet tal-

gassijiet b'effett ta' serra, u l-

applikazzjoni ta' taxxa fuq it-

tranżazzjonijiet finanzjarji li tipprevjeni l-

mekkaniżmi għal spekulazzjoni u mġiba 

finanzjarja li taf twassal għal riskju 

sistemiku, li tinvolvi wkoll l-iżolament tar-
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nonkooperattivi. 

Or. en 



 

AM\1137621MT.docx  PE611.491v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

19.10.2017 B8-0565/25 

Emenda  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

f'isem il-Kumitat għall-Baġits 

Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jirrikonoxxi li r-riċerka għal valur 

miżjud Ewropew hija kwistjoni 

fundamentali li trid tiġi indirizzata, u 

jaqbel li l-baġit tal-Unjoni jmissu jservi, 

fost affarijiet oħra, ta' għodda biex 

jinkisbu l-objettivi tat-Trattati u jkunu 

pprovduti beni pubbliċi Ewropej; jindika 

madankollu l-fatt li l-kunċett ta' valur 

miżjud Ewropew intrinsikament jinkludi 

diversi aspetti u huwa miftuħ għal bosta 

interpretazzjonijiet, u jwissi kontra 

kwalunkwe tentattiv li din id-definizzjoni 

tintuża biex tiġi kkontestata r-rilevanza 

tal-politiki u tal-programmi tal-UE fuq 

kunsiderazzjonijiet ekonomiċi purament 

kwantitattivi jew għal terminu qasir; 

jemmen li hemm valur miżjud ċar meta 

azzjoni fil-livell Ewropew: 

– tmur oltre minn dak possibbli bl-isforzi 

nazzjonali, reġjonali jew lokali (effett 

konsegwenzjali);  

– tinċentiva azzjonijiet fil-livel 

nazzjonali, reġjonali jew lokali biex 

jinkisbu l-objettivi tat-Trattat tal-UE li 

nkella ma jkunux jinkisbu; 

– issostni l-azzjonijiet li jistgħu jkunu 

ffinanzjati biss bis-saħħa ta' 

akkomunament ta' riżorsi fil-livell tal-

9. Jirrikonoxxi li l-baġit tal-Unjoni 

Ewropea jmissu jippromwovi l-

investiment pubbliku billi jappoġġa s-

setturi produttivi u strateġiċi (inklużi l-

modernizzazzjoni u s-sostenibbiltà 

tagħhom), il-ħolqien tal-impjiegi, il-ġlieda 

kontra l-faqar, l-esklużjoni soċjali u l-

inugwaljanzi, il-protezzjoni tal-ambjent u 

l-użu sħiħ tal-potenzjal ta' kull pajjiż u 

reġjun, kif ukoll il-ħidma favur 

relazzjonijiet esterni bbażati fuq is-

solidarjetà, il-kooperazzjoni, ir-rispett 

reċiproku u l-paċi; 
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UE minħabba r-rekwiżiti ta' 

finanzjament ferm għoljin tagħhom; or 

– tikkontribwixxi għall-istabbiliment u 

għas-sostenn tal-paċi u tal-istabilità fil-

viċinat tal-UE u lil hinn; 

jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tiżviluppa 

ulterjorment il-kunċett tal-valur miżjud 

Ewropew filwaqt li tqis l-ispeċifiċitajiet 

territorjali; jistieden lill-Kummissjoni 

tipproponi indikaturi tal-prestazzjoni għal 

dan il-għan; 

Or. en 
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 16a. Jinnota li l-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi (FEIS) ma 

rnexxilux jagħti spinta lill-investiment 

f'attivitajiet xierqa b'mod suffiċjenti; 

jemmen li wasal iż-żmien li jiġi ssostitwit 

il-FEIS, li abbuża l-istrumenti finanzjarji 

u pprovda finanzjament għal investimenti 

fis-settur privat, li kienu se jsiru f'kull 

każ, bl-applikazzjoni tal-loġika ta' 

soċjalizzazzjoni tat-telf u privatizzazzjoni 

tal-profitti; jistieden lill-UE biex 

tiżviluppa minflok pjan ta' investiment 

soċjoekoloġiku pubbliku u komprensiv, 

iffinanzjat b'kapaċità fiskali ġdida, 

orjentata lejn l-iżvilupp tar-reġjuni l-aktar 

żvantaġġati, impenjat favur tranżizzjoni 

ekoloġika, l-iżvilupp ta' infrastrutturi u 

teknoloġiji sovranazzjonali u l-użu 

ekoeffiċjenti tal-materja prima u tal-

enerġija rinnovabbli, u li jiġġenera aktar 

impjiegi u impjiegi aħjar; jemmen li, 

f'dan ir-rigward, il-prijoritizzazzjoni tax-

xjenza, u l-iżvilupp innovattiv ta' 

teknoloġiji nodfa u ekoeffiċjenti, li 

jottimizzaw l-użu tal-materja prima, 

jaġġustaw il-produzzjoni għall-bżonnijiet 

soċjali u jnaqqsu l-impronta ekoloġika, 

jikkostitwixxu l-aktar linja xierqa ta' 

investiment għall-promozzjoni ta' bidla 

industrijali sostenibbli. 
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