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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-QFP il-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-pjan ta' 
rkupru
(2020/2631(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Protokoll 
Nru 28 tiegħu dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 225, 311 u 312 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018 dwar il-QFP li jmiss: 
Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-20201,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2018 għal regolament tal-
Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2021 sa 2027 
(COM(2018)0322),

– wara li kkunsidra r-rapport interim tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-qafas 
finanzjarju pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb li jkun hemm 
qbil,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2019 dwar il-qafas finanzjarju 
pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi 
taċ-ċittadini2,

– wara li kkunsidra l-punt 16 tal-Ftehim Qafas tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar ir-
relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea3,

– wara li kkunsidra l-punt 10 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-
Tfassil Aħjar tal-Liġijiet4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-
UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha5,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' April 2020 li bihom 
il-Kummissjoni ngħatat il-kompitu li tanalizza l-bżonnijiet eżatti u toħroġ b'mod urġenti 

1 ĠU C 162, 10.5.2019, p. 51.
2 Testi adottati, P9_TA(2019)0032.
3 ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47.
4 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
5 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.



RE\1205033MT.docx 3/12 PE647.633v01-00

MT

bi proposta għal pjan ta' rkupru,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Grupp tal-Euro tat-8 ta' Mejju 2014 dwar appoġġ 
minħabba l-kriżi pandemika, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp tal-Euro dwar ir-rispons komprensiv tal-politika 
ekonomika għall-pandemija tal-COVID-19, ippubblikat fid-9 ta' April 2020,

– wara li kkunsidra l-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus (CRII) u l-
Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus (CRII+), adottati mill-
Parlament fis-26 ta' Marzu 2020 u fis-17 ta' April 2020 rispettivament, li b'mod 
partikolari jippermettu aktar flessibbiltà fl-użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej għall-Istati Membri,

– wara li kkunsidra l-pakkett ta' EUR 540 biljun adottat mill-Grupp tal-Euro biex 
jappoġġa lill-Istati Membri, lill-kumpaniji u lill-ħaddiema matul il-kriżi tal-COVID-19 
permezz tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES), il-Bank Ewropew tal-
Investiment (BEI) u l-Istrument Ewropew għal Appoġġ temporanju biex jittaffew ir-
Riskji ta' Qgħad f'Emerġenza (SURE),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni fis-16 ta' April 2020 
lill-Plenarja tal-Parlament Ewropew dwar iż-żieda fil-limiti massimi tar-riżorsi proprji 
tal-baġit fit-tul tal-UE minn 1.2 % għal sa 2 % tad-DNG tal-UE tas-27 ta' qabel il-kriżi 
għal perjodu temporanju,

– wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni għar-
Rebbiegħa 2020, ippubblikat fis-6 ta' Frar 2020,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali Federali Ġermaniża rigward il-
programm ta' xiri ta' assi tas-settur pubbliku (PSPP) tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), 
tal-5 ta' Mejju 2020, u l-istqarrija għall-istampa mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea tat-8 ta' Mejju 2020,

– wara li kkunsidra l-adozzjoni fid-19 ta' Marzu 2020 ta' qafas temporanju li jippermetti 
lill-Istati Membri jappoġġaw aktar l-ekonomija fit-tifqigħa tal-COVID-19 billi jużuw il-
flessibbiltà sħiħa prevista fir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE tat-18 ta' Marzu 2020 
dwar il-Programm ta' Xiri ta' Emerġenza fil-każ ta' Pandemija,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-ministri għall-finanzi tal-UE tat-23 ta' Marzu 2020 
dwar il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir fid-dawl tal-kriżi tal-COVID-19,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi li stabbilixxa qafas globali biex jiġi evitat tibdil 
perikoluż fil-klima permezz tal-limitar tat-tisħin globali għal inqas sew minn 2°C, 
filwaqt li jitkomplew l-isforzi biex jiġi limitat għal 1.5°C,

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea riveduta tal-Kunsill tal-Ewropa tat-
3 ta' Mejju 1996,
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– wara li kkunsidra l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (EPSR – European Pillar of 
Social Rights) ipproklamat mill-Parlament, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni 
f'Novembru 2017,

– wara li kkunsidra n-nota ta' valutazzjoni preliminari tal-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tax-Xogħol (ILO) tat-18 ta' Marzu 2020 bit-titolu "COVID-19 and the world of work: 
Impacts and policy responses" (Il-COVID-19 u d-dinja tax-xogħol: l-impatti u r-risponsi 
ta' politika),

– wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

A. billi wara diversi posponimenti, il-Kummissjoni hija mistennija tippreżenta proposta 
aġġornata għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2021-2027 lejn l-aħħar ta' 
Mejju 2020, kif ukoll proposta għal pjan ta' rkupru, li jappoġġa l-irkupru wara l-kriżi 
tal-COVID-19, b'aktar finanzjament u riżorsi;

B. billi l-pandemija tal-COVID-19 kellha impatt enormi u ta' tfixkil fuq is-sistemi 
ekonomiċi tal-Istati Membri u kkawżat tfixkil għas-soċjetà, speċjalment fir-rigward ta' 
gruppi vulnerabbli u l-introjtu u d-drittijiet tal-ħaddiema; billi d-daqs tat-tnaqqis 
ekonomiku li rriżulta mill-kriżi tas-saħħa m'għandux preċedent; billi l-PDG tal-UE 
huwa mbassar li se jonqos b'madwar 7.5 % fl-2020, jiġifieri se jonqos ħafna aktar milli 
naqas matul il-kriżi finanzjarja globali fl-2009, u li se jirkupra b'6 % biss fl-2021;

C. billi l-pandemija tal-COVID-19 esponiet il-konsegwenzi ta' politiki neoliberali tal-UE u 
n-nuqqas ta' koordinazzjoni u solidarjetà bejn l-Istati Membri fi żminijiet ta' kriżi tas-
saħħa, li wassal biex ittardjaw ukoll il-miżuri meħtieġa għall-appoġġ lill-Istati Membri 
f'diffikultajiet serji u biex tingħata spinta lill-irkupru ekonomiku u soċjali; billi l-UE 
naqset milli tippromwovi strateġija komuni kontra l-virus sabiex tiġi evitata l-
kompetizzjoni bejn l-Istati Membri għar-riżorsi tas-saħħa li huma skarsi;

D. billi s-sistemi tal-kura tas-saħħa pubblika kienu u għadhom taħt pressjoni kbira biex 
jiżguraw kura adegwata għall-pazjenti kollha; billi dawn qed jirċievu dejjem inqas fondi 
u qed jiġu ttraskurati b'riżultat tal-proċessi ta' liberalizzazzjoni u privatizzazzjoni, fuq 
naħa, u l-miżuri ta' awsterità leminija, fuq in-naħa l-oħra;

E. billi l-Kummissjoni ddeċidiet li tattiva "l-klawżola liberatorja ġenerali" stabbilita fir-
regoli dwar id-defiċit tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir f'tentattiv biex tinkoraġġixxi l-infiq 
pubbliku mill-Istati Membri, iżda ma ħadet l-ebda azzjoni deċiżiva biex tissostitwih 
b'Patt għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Impjiegi ġdid;

F. billi l-BĊE impenja ruħu li jistabbilixxi Programm ta' Xiri ta' Emerġenza fil-każ ta' 
Pandemija ta' EUR 750 biljun biex jinxtraw titoli tas-settur privat u pubbliku, li se jtaffi 
parzjalment id-dejn pubbliku matul il-kriżi, kif ukoll EUR 120 biljun f'miżuri ta' taffija 
kwantitattiva u EUR 20 biljun f'xiri ta' dejn;

G. billi fit-23 ta' April 2020, il-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-UE approvaw id-



RE\1205033MT.docx 5/12 PE647.633v01-00

MT

deċiżjonijiet tal-Grupp tal-Euro dwar il-MES tad-9 ta' April 2020, flimkien mad-
deċiżjonijiet dwar il-proposti tal-BEI u tal-Kummissjoni, li jammontaw għal pakkett ta' 
EUR 540 biljun, li huwa inadegwat, u f'xi każijiet mhux xieraq, peress li l-pakkett tal-
MES jimponi self u kondizzjonalità stretta u ma jiżgurax id-drittijiet tal-ħaddiema u ma 
jiggarantixxix is-salarji fil-qafas tal-Istrument SURE;

H. billi l-kriżi tal-COVID-19 għandha effetti differenti ħafna fuq l-ekonomiji tal-Istati 
Membri u r-reġjuni, għax l-ambitu għar-reazzjoni għall-kriżi ekonomika jvarja b'mod 
sostanzjali; billi l-Istati Membri u r-reġjuni milquta l-aktar mill-kriżi tas-saħħa se jsafru 
l-aktar f'termini ekonomiċi;

I. billi fl-Istati Membri kollha, l-aktar gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni se jintlaqtu l-
aktar mir-riperkussjonijiet ekonomiċi tal-kriżi tas-saħħa; billi teżisti possibbiltà kbira li 
se jiżdiedu d-disparitajiet soċjali, ekonomiċi u reġjonali, kemm fi ħdan l-Istati Membri 
kif ukoll fl-UE kollha kemm hi;

J. billi l-Istati Membri għandhom spazji fiskali differenti ħafna; billi l-arkitettura 
eteroġena tal-UE, l-impatt differenti tal-politiki tagħha u r-risponsi inadegwati għall-
kriżi ekonomika jaf jissograw li jwasslu għal kriżi ġdida ta' dejn sovran;

K. billi huwa d-dmir tal-atturi Ewropej kollha li jittrasformaw l-ekonomiji tagħhom sabiex 
jappoġġaw soċjetajiet inklużivi, ibbilanċjati u ambjentalment sostenibbli; billi 
kwalunkwe soluzzjoni ekonomikament siewja għall-irkupru mill-UE jeħtieġ li ma 
tkomplix iżżid id-dejn tal-Istati Membri;

L. billi waqt il-kriżi preċedenti, il-qafas tal-governanza ekonomika attwali, b'mod 
partikolari l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, wera li hu proċikliku ħafna, u għaldaqstant 
aggrava d-differenzi ekonomiċi fl-UE;

M. billi l-miżuri li ġew adottati u li qed jiġu kkunsidrati fil-livell tal-UE huma 'l bogħod 
milli jkunu t-tweġiba meħtieġa għall-kwistjonijiet li jinqalgħu mis-sitwazzjoni 
ekonomika u soċjali li ġiet aggravata mill-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19; billi 
dawn il-miżuri, kif evidenzjat fil-laqgħat reċenti tal-Grupp tal-Euro, esponew il-
kontradizzjonijiet profondi fi ħdan l-UE, kif ukoll in-nuqqas ta' solidarjetà u rispons 
adegwat għall-iskala tal-problemi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom l-Istati Membri u l-
popli tal-Ewropa, filwaqt li jagħmlu konċessjonijiet għall-interessi tas-setgħat ewlenin 
tal-Ewropa u tal-gruppi ekonomiċi u finanzjarji l-kbar; billi dawk il-miżuri huma 
limitati u temporanji, iddeterminati skont loġika tad-dejn li żżid aktar dejn meta diġà 
hemm djun insostenibbli u skont kundizzjonalitajiet li la jiggarantixxu d-drittijiet tal-
ħaddiema u tal-popli u lanqas ma jwieġbu għall-ħtiġijiet tal-Istati Membri, filwaqt li 
jipprofondixxu l-assimetriji, l-inugwaljanzi u r-relazzjonijiet ta' dipendenza fi ħdan l-
UE;

N. billi t-tifqigħa tal-COVID-19 m'għandha bl-ebda mod tintuża ħażin bħala skuża għad-
dewmien fit-trattament ta' emerġenza klimatika u ambjentali; billi llum aktar minn qatt 
qabel hemm ħtieġa u opportunità ta' rikostruzzjoni soċjali u ekoloġika tas-soċjetà u tal-
ekonomija tagħna wara t-tifqigħa;

O. billi kemm l-epidemija nnifisha kif ukoll il-kriżi ekonomika u soċjali li rriżultat huma 
problemi globali; billi l-kompetizzjoni trid tiġi sostitwita b'solidarjetà u kooperazzjoni 
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fuq livell globali;

P. billi l-ILO ddikjarat li l-kriżi ekonomika u tax-xogħol aċċellerata minħabba l-pandemija 
tal-COVID-19 tista' twassal għal telf globali ta' 305 miljun impjieg full time fit-tieni 
kwart tal-2020;

Q. billi l-persuni f'akkomodazzjoni prekarja, f'xogħol prekarju u atipiku, f'kampijiet 
informali jew li jinsabu mingħajr dar u qed jgħixu fit-toroq, m'għandhomx aċċess għall-
ilma u għal sanità adegwata, iżda għandhom ukoll nuqqas ta' aċċess adegwat għall-
informazzjoni u ta' aċċess diġitali xieraq, huma milquta b'mod partikolarment qawwi 
mill-miżuri ta' għeluq infurzati fl-Istati Membri;

QFP ġdid, ambizzjuż u riorjentat li jissodisfa l-ħtiġijiet reali u l-aspettattivi tan-nies

1. Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu adottata fl-14 ta' November 2018, minkejja li hija 
insuffiċjenti, u kkonfermata mill-ġdid fl-10 ta' Ottubru 2019, li l-approprjazzjonijiet ta’ 
impenn għall-perjodu 2021-2027 għandhom jiġu stabbiliti għal EUR 1 324.1 biljun fi 
prezzijiet tal-2018 (1.3 % tad-DNG tal-UE-27 ta' qabel il-kriżi); jissottolinja li l-kriżi 
tal-COVID-19 biddlet radikalment il-kuntest kollu li fih ġiet adottata din il-pożizzjoni; 
jenfasizza, għalhekk, li jenħtieġu approprjazzjonijiet sostanzjali aktar minn dawk 
imsemmija fil-pożizzjoni tal-Parlament għar-rispons għall-kriżi li għaddejja, għall-
inugwaljanzi li qed jikbru u d-diverġenza bejn l-Istati Membri u sfidi akbar soċjali, 
ekonomiċi, territorjali, ambjentali, tal-impjiegi u tas-saħħa;

2. Ifakkar li l-politika ta’ koeżjoni hija bbażata fuq is-solidarjetà, u għal darb’ oħra wriet li 
hija waħda mill-aktar politiki effettivi biex jiġu indirizzi l-isfidi akuti marbuta mal-kriżi 
tal-COVID-19; jitlob baġit imsaħħaħ fit-tul għall-politika ta' koeżjoni u politika agrikola 
komuni profondament riformata u verament sostenibbli b'pakkett ikbar f'termini 
nominali meta mqabbel mal-QFP 2014-2020; ifakkar li dawn iż-żewġ politiki jiżguraw 
il-konverġenza, il-benesseri tal-popli, livell ġust ta' għajxien, u żvilupp rurali, u li huma 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra d-disparitajiet soċjali, ekonomiċi u territorjali fost 
ir-reġjuni u l-Istati Membri;

3. Jissottolinja li kwalunkwe tibdil leġiżlattiv fil-futur għandu jkun akkumpanjat minn 
indikazzjoni tal-impatt baġitarju li jista' jkollu fuq il-politika ta' koeżjoni; jenfasizza li l-
politika ta' koeżjoni ma tistax tiġi ttrattata sempliċiment bħala għodda biex jiżdiedu jew 
jiġu allokati fondi u strumenti oħra; jissottolinja li biex il-politika ta' koeżjoni tkun tista' 
tindirizza prijoritajiet ġodda f'setturi bħas-saħħa, it-turiżmu sostenibbli u l-kultura, u 
tiffoka aktar fuq ċerti prijoritajiet soċjali u tax-xogħol, hemm bżonn żieda sinifikanti fir-
riżorsi; ifakkar li l-għotjiet għandhom jibqgħu l-għodda ewlenija fil-politika ta' 
koeżjoni, partikolarment f'termini ta' appoġġ għas-servizzi pubbliċi u soċjali u l-SMEs; 
jitlob miżuri protettivi speċjali għall-muniċipalitajiet, li huwa essenzjali għax il-kriżi u 
l-prospetti ekonomiċi negattivi sussegwenti se jwasslu għal telf konsiderevoli ta' 
introjtu, partikolarment għall-muniċipalitajiet, u fl-istess ħin għal piż finanzjarju 
addizzjonali;

4. Ifakkar li l-paċi u s-solidarjetà jikkostitwixxu valuri fundamentali għall-UE u għandhom 
jingħataw appoġġ konsistenti mill-baġit tal-Unjoni; jenfasizza, barra minn hekk, it-tixrid 
rapidu tal-pandemija tal-COVID-19 madwar id-dinja u l-impatt serju tagħha fuq il-
pajjiżi terzi; huwa konvint li s-solidarjetà u l-kooperazzjoni internazzjonali huma 
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neċessarji biex tingħeleb din il-kriżi globali; jitlob, għalhekk, li jiġu kkanċellati l-
allokazzjonijiet għall-politiki relatati mad-difiża, il-militar u s-sigurtà interna, u li l-
baġits tagħhom jiġu riallokati għall-politiki ta' konverġenza u solidarjetà ewlenin, bħall-
politiki relatati mal-koeżjoni, l-agrikoltura, l-għajnuna umanitarja, il-viċinat u l-
iżvilupp; iqis li hu kruċjali li d-donaturi ma jirriallokawx il-fondi diġà allokati għas-
saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati (SRHR) għal prijoritajiet oħra 
assoċjati mar-rispons għall-COVID-19; jemmen li l-UE għandha tinkludi l-SRHR fir-
rispons tagħha mil-lat umanitarju u ta' żvilupp għall-pandemija tal-COVID-19;

5. Jenfasizza li l-pandemija tal-COVID-19 uriet il-ħtieġa kruċjali ta' finanzjament akbar u 
aktar adegwat għaċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), 
l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-
Ikel (EFSA), kif ukoll għall-awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn dawn l-oqsma fil-
programmi tal-UE;

6. Iqis li, b'rispons għall-kriżi tal-COVID-19, għandu jiġi allokat sehem akbar mill-QFP 
2021-2027 għas-servizzi pubbliċi nazzjonali, reġjonali u muniċipali, is-sistemi tal-kura 
tas-saħħa pubblika, ir-riċerka, il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-
Bżonn (FEAD), l-edukazzjoni, l-ambjent u l-programm LIFE, l-SMEs, is-sajd kostali 
fuq skala żgħira, kif ukoll il-politiki umanitarji u tal-iżvilupp;

7. Jenfasizza li biex tintlaħaq il-mira ta' 1,5 °C tal-Ftehim ta' Pariġi hemm bżonn tnaqqis 
ta' 70 % fis-CO2 sal-2030, anke fid-dawl tal-prinċipji ta' ekwità fil-Konvenzjoni Qafas 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC); jissottolinja li l-miri tal-
integrazzjoni tal-klima u l-bijodiversità tal-QFP 2021-2027 għandhom imorru lil hinn 
mil-livelli stabbiliti fir-rapport interim; jitlob mira ta' 50 % f'termini ta' nfiq għall-klima 
u l-ambjent għall-QFP li jmiss;

8. Jitlob li l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u l-SDGs tan-NU jiġu integrati orizzontalment; 
jenfasizza li tranżizzjoni ġusta għandha titqies ukoll bħala approċċ ta' politika 
orizzontali tal-UE li tħaddan il-valuri tar-rispett għad-drittijiet soċjali u ambjentali, il-
benessri tal-popli, kif ukoll il-konverġenza soċjali, ekonomika u territorjali 'l fuq, u 
twassal għal dekarbonizzazzjoni profonda f'konformità mal-miri tal-2030; jenfasizza li 
l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta għandu jimplimenta dawn il-valuri u jiżgura t-
tranżizzjoni sostenibbli, inklużiva u soċjalment ġusta tant meħtieġa għal ekonomija 
mingħajr karbonju;

9. Jissuġġerixxi li, fid-dawl tal-intenzjoni li jingħataw fondi għal proġetti "shovel-ready", 
minn fost l-intestaturi tal-QFP għandhom jiġu identifikati setturi prijoritarji sostenibbli 
u linji baġitarji li jkollhom kapaċità kbira li joħolqu attività ekonomika u impjiegi ta' 
kwalità għolja, u li jkunu partikolarment immirati għat-tnaqqis tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ, u dawn għandhom jingħataw finanzjament prijoritarju;

10. Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu li ma jagħtix l-approvazzjoni tiegħu għall-QFP l-ġdid 
mingħajr qbil dwar riforma tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-UE riveduta u estiża;

11. Jitlob li l-limitu massimu tar-riżorsi proprji tal-UE jiżdied għal 2 % tal-ING tal-UE-27 
qabel il-kriżi għall-perjodu 2021-2027 kollu; jenfasizza li l-fondi addizzjonali li 
jirriżultaw minn din iż-żieda għandhom jiġu allokati espliċitament għal politiki li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tal-COVID-19, kif ukoll għall-politiki soċjali, 
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ambjentali u ta' solidarjetà ewlenin tal-UE;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi QFP ħafna aktar ambizzjuż u b'orjentazzjoni 
ġdida għall-2021-2027, f'konformità mal-prinċipji msemmija hawn fuq, b'aktar 
finanzjament għall-politiki ta' koeżjoni, il-klima, l-impjiegi u s-saħħa;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tħejji minnufih pjan ta' kontinġenza ambizzjuż u bbażat fuq 
is-solidarjetà għall-eventwalità kważi inevitabbli li l-QFP 2021-2027 ma jintlaħaqx qbil 
dwaru fil-ħin biex jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2021, b'tali mod li mhux biss tipprovdi 
xibka ta' sikurezza għall-benefiċjarji tal-programmi tal-UE billi sempliċiment ittawwal 
il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-limiti massimi tal-2020, iżda tikkontribwixxi wkoll 
b'mod effettiv biex jittaffa l-impatt pluridimensjonali tal-COVID-19; jenfasizza li l-pjan 
ta' kontinġenza tal-QFP għandu jkun validu għal mhux inqas minn sena – minn 
Jannar 2021 – u għandu jipprevedi aġġustamenti, riorjentazzjonijiet u flessibbiltà 
xierqa, kif ukoll żidiet immirati;

Pjan ta' rkupru li jkun soċjalment u ambjentalment ġust u ma jħalli lil ħadd warajh

14. Jiddeplora d-dewmien tal-Kummissjoni fil-preżentazzjoni tal-pjan ta' rkupru tagħha, u 
jenfasizza l-ħtieġa ta' koordinazzjoni u ppjanar effikaċi fil-livell tal-UE; jistieden lill-
Kummissjoni tressaq pjan ta' rkupru olistiku li jkun ibbażat fuq il-metodu Komunitarju 
u li jippermetti lill-Istati Membri jittrasformaw l-ekonomiji tagħhom b'mod sostenibbli, 
koeżiv u soċjalment bilanċjat f'konformità mal-SDGs;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta Fond Ewropew għall-Irkupru ta' mill-inqas 
EUR 1,5 triljun, iffinanzjat permezz ta' bonds perpetwi mingħajr imgħax, u li jitqassam 
fost l-Istati Membri skont ir-regoli ta' koeżjoni, bl-użu ta' għotjiet mingħajr ebda 
kundizzjonalità makroekonomika jew ta' xort'oħra; jemmen li dawn il-bonds għandhom 
jinxtraw mill-BĊE u jiġu esklużi għall-finijiet ta' konformità mal-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir sa ma dan jitħassar;

16. Ifakkar li l-koeżjoni u l-konverġenza għandhom ikunu pilastri ewlenin tal-pjan ta' 
rkupru; jemmen li l-irkupru fl-UE kollha jrid ikun ibbażat fuq strumenti u politiki fil-
livell tal-Unjoni li jevitaw it-twessigħ tad-diverġenzi kkawżati mill-impatt asimmetriku 
tal-kriżi; jemmen li politika ta' koeżjoni b'saħħitha se tgħin l-irkupru fir-reġjuni kollha, 
billi treġġa' lura l-aggravament tad-disparitajiet soċjali, ekonomiċi u territorjali, u tgħin 
lill-aktar soċjetajiet u persuni affettwati, dgħajfa u vulnerabbli, filwaqt li tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi; jemmen li r-rispons immedjat għall-kriżi u l-
appoġġ ta' likwidità għandhom ikomplu sakemm l-aktar Stati Membri, reġjuni u setturi 
affettwati juru sinjali ċari ta' rkupru; jenfasizza li, għall-bini ta' reżiljenza għall-kriżijiet, 
stabbiltà ekonomika, ġustizzja soċjali u tkabbir sostenibbli fit-tul, il-pjan ta' rkupru jrid 
jiżgura investiment pubbliku ambizzjuż li jippromwovi s-saħħa, l-edukazzjoni, it-taħriġ, 
l-ekonomija diġitali u l-ambjent, filwaqt li jindirizza b'mod robust l-isfidi strutturali; 
jitlob li, fid-dimensjonijiet kollha tiegħu, il-pjan ta' rkupru jqis bis-sħiħ il-karatteristiċi 
speċifiċi tar-reġjuni ultraperiferiċi kif definiti fl-Artikolu 349 tat-TFUE;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-inugwaljanzi aggravati u d-dejn pubbliku 
asimmetriku kkawżati mill-pandemija tal-COVID-19 jiġu indirizzati permezz ta' miżuri 
konkreti – u mhux ta' awsterità – li jinkludu għotjiet mingħajr imgħax, 
mutwalizzazzjoni u ristrutturar ta' dejn ġdid;
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18. Jenfasizza li t-tifqigħa tal-COVID-19 uriet in-nuqqasijiet tal-ekonomija tas-suq, 
ikkaratterizzata minn produzzjoni u kummerċ ikkontrollati minn intrapriżi 
multinazzjonali u settur finanzjarju minfuħ; jemmen li kwalunkwe strateġija ta' rkupru 
għandha tiffoka fuq investimenti pubbliċi fit-tul fis-setturi essenzjali tal-ekonomija 
reali, li joħolqu impjiegi ta' kwalità għolja u żvilupp ġust u permezz tagħhom jintlaħqu 
objettivi klimatiċi ambizzjużi; jinnota l-ħtieġa urġenti ta' pjan ta' investiment pubbliku li 
jippromwovi l-iżvilupp ta' settur produttiv pubbliku, speċjalment għal setturi strateġiċi 
bħall-mediċini, il-prodotti sanitarji, it-tagħmir ta' protezzjoni personali u l-apparat 
mediku; jenfasizza li l-għajnuna mill-Istat u l-forom l-oħra kollha ta' appoġġ finanzjarju 
min-naħa tal-Istati Membri u tal-UE għandhom jingħataw biss lill-kumpaniji li ma 
jevadux it-taxxa u li ma ħallsux dividendi;

19. Iqis li l-pakkett totali ta' EUR 540 biljun approvat mill-Grupp tal-Euro fid-
9 ta' April 2020 kien tal-mistħija u mhux biżżejjed fid-dawl taż-żieda fil-bżonnijiet; 
jiddeplora l-fatt li dawn l-istrumenti huma essenzjalment strumenti ta' dejn, li se jwasslu 
għal splużjoni ta' dejn pubbliku fl-Istati Membri kollha; jopponi l-kamp ta' 
applikazzjoni dejjaq, il-kapaċità limitata, il-kundizzjonalità u s-superviżjoni marbuta 
mal-EUR 240 biljun mogħtija permezz tal-MES, li wasslu biex l-aktar Stati Membri li 
jeħtieġu assistenza finanzjarja ma jużawx dawn l-għodod; jistieden lill-Grupp tal-Euro 
jerġa' jeżamina l-livell ta' assistenza u t-termini tal-proposta tiegħu;

20. Jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar il-metodi statistiċi tal-Kummissjoni, 
partikolarment is-suppożizzjonijiet ottimisti żżejjed li tapplika fejn jidħol ingranaġġ 
għal finijiet ta' ġenerazzjoni ta' fondi; jemmen bis-sħiħ li s-sempliċi għoti ta' tikketta 
ġdida lill-istrumenti ta' finanzjament eżistenti mhux se jkun biżżejjed għall-irkupru u t-
trasformazzjoni ekonomiċi urġenti li hemm bżonn;

21. Jinnota li l-pandemija tal-COVID-19 u r-reċessjoni ekonomika sussegwenti, l-
emerġenza klimatika u l-inugwaljanza estrema huma marbutin ħaġa waħda; jistieden 
lill-Kummissjoni żżid il-baġit tal-Pjan ta' Investiment Sostenibbli għal EUR 2 triljun 
biex jiġi ffinanzjat Patt Soċjali u Ekoloġiku Ewropew progressiv bil-għan li jinħolqu 
miljuni ta' impjiegi ġodda, tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali u ekonomika kif ukoll it-tħejjija 
tas-sistemi tas-saħħa għal pandemiji oħra fil-futur u tiġi indirizzata l-emerġenza 
klimatika; jenfasizza li l-fondi pubbliċi għandhom imorru għal proġetti pubbliċi u 
jiġġeneraw benefiċċji pubbliċi; iqis li l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
14 ta' Jannar 2020 dwar Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli hija insuffiċjenti u 
dipendenti wisq fuq il-mobilizzazzjoni ta' finanzi privati b'garanziji pubbliċi;

22. Jitlob pjan ta' appoġġ Ewropew għall-SMEs u speċjalment għas-setturi tal-edukazzjoni, 
l-isport, il-kultura, il-midja, il-kreattività u t-turiżmu, li huma fost dawk l-aktar 
affettwati serjament mill-kriżi;

23. Jitlob lill-Istati Membri biex, fid-dawl tas-sentenza reċenti tal-Qorti Kostituzzjonali 
Federali Ġermaniża, ibiddlu b'urġenza l-mandat tal-BĊE b'tali mod li jkun jista' 
jagħmilha ta' mutwanti tal-aħħar istanza reali għall-banek ċentrali f'ġurisdizzjonijiet 
oħra u jpoġġuh taħt kontroll demokratiku sħiħ; jirrimarka li l-Kummissjoni tista' tegħleb 
id-diffikultajiet legali attwali billi żżomm il-bonds sa meta jkunu jistgħu jsiru l-bidliet 
legali meħtieġa;
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24. Jitlob li l-Patt ta' Stabbiltà, il-leġiżlazzjoni dwar il-Governanza Ekonomika (is-"six-
pack" u t-"two-pack"), is-Semestru Ewropew u t-Trattat Baġitarju jitħassru u jiġu 
sostitwiti minn Patt dwar l-Iżvilupp Sostenibbli u l-Impjiegi li jiggarantixxi l-impjieg, 
it-tkabbir inklużiv u l-ħarsien tal-ambjent; jenfasizza li, b'dan il-mod, l-UE u l-Istati 
Membri jiżviluppaw il-flessibbiltà meħtieġa biex jippromwovu l-investiment pubbliku, 
jiffinanzjaw is-servizzi pubbliċi u l-funzjonijiet soċjali tagħhom, jagħtu spinta lill-
attività ekonomika, b'mod partikolari fis-setturi produttivi, u jippermettu l-kontroll u s-
sjieda pubblika ta' setturi ekonomiċi strateġiċi; jissottolinja, barra minn hekk, li dan 
jiżgura li l-hekk imsejħa "flessibbiltà" awtorizzata mill-UE bħalissa ma tkunx segwita 
minn politiki ta' awsterità li faqqru partijiet kbar mis-soċjetà, bħalma ġara wara l-kriżi 
tal-2008;

25. Jitlob li t-termini, il-maturità, l-imgħax u l-ammonti tad-dejn pubbliku jiġu nnegozjati 
mill-ġdid biex l-orjentazzjoni tar-riżorsi tinbidel minn waħda ffukata fuq is-servizz tad-
dejn għal waħda ffukata il-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali urġenti fl-Istati Membri;

26. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta miżuri biex jiġu minimizzati l-effetti sekondarji tal-
illaxkar neċessarju tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, li x'aktarx se jwessa' d-distakk 
bejn l-Istati Membri u bejn in-negozji;

27. Jenfasizza li l-aċċess għal kwalunkwe finanzjament ta' rkupru jrid jirrispetta l-istat tad-
dritt, ikun konformi mal-mira ta' 1,5 °C tal-Ftehim ta' Pariġi u mal-miri ta' tnaqqis fl-
emissjonijiet sal-2030, jirrispetta l-objettivi soċjali bħat-tnaqqis tal-faqar u l-
inugwaljanza fl-introjtu, u jiġġieled l-evażjoni tat-taxxa, il-pjanifikazzjoni fiskali 
aggressiva, l-evitar tat-taxxa u l-ħasil tal-flus;

28. Jistieden lill-Kummissjoni teskludi kumpaniji offshore u kumpaniji li kienu involuti 
f'evażjoni tat-taxxa, evitar tat-taxxa jew frodi fiskali mill-programmi proposti mill-BEI 
biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tal-pandemija, kif ukoll minn 
kwalunkwe għajnuna pubblika oħra relatata mal-COVID-19, b'mod partikolari l-fond 
tal-qgħad SURE;

29. Jemmen li kwalunkwe mekkaniżmu ta' taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri tal-UE, li 
jintaxxa effettivament il-karbonju addizzjonali ġġenerat mill-produzzjoni barra mill-UE 
u mit-trasport lejha, għandu jkun ikkombinat ma' trasferiment ta' teknoloġiji ambjentali 
permezz tal-għoti ta' liċenzji bla ħlas lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

30. Jenfasizza li l-ħaddiema m'għandhom, fl-ebda ċirkustanza, iħallsu għal din il-kriżi; 
jitlob li l-istituzzjonijiet u l-Istati Membri jiffinanzjaw l-irkupru permezz ta' taxxi 
proporzjonali għall-ġid u l-introjtu, jipproponu taxxa ambizzjuża fuq il-ġid, jistabbilixxu 
taxxa korporattiva proporzjonali effettiva, speċjalment għall-kumpaniji fis-settur 
finanzjarju li gawdew minn tranżazzjonijiet spekulattivi u għal żmien qasir, u 
jappoġġjaw l-introduzzjoni ta' taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji ("Tobin tax");

31. Jitlob li l-UE u l-Istati Membri jadottaw miżuri biex iħarsu l-impjiegi u l-pagi tal-
miljuni ta' ħaddiema milquta mill-kriżi u jiggarantixxu s-saħħa u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol ta' dawk li huma meqjusa essenzjali waqt il-kriżi, anke billi jgħinuhom 
finanzjarjament;

32. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-reġjuni jiffinanzjaw proġetti 
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transfruntiera li jippromwovu l-iżvilupp ekonomiku u soċjali permezz ta' fondi tal-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (ETC), b'enfasi fuq proġetti fuq skala żgħira, li 
jistgħu jkunu kruċjali għal żoni u ewroreġjuni transfruntiera, u jiffaċilitaw il-mobbiltà 
transfruntiera tal-ħaddiema, meta l-kundizzjonijiet tas-saħħa jippermettu, inkluż bil-
promozzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u bl-aġġustament tal-qafas 
amministrattiv, soċjali u regolatorju;

33. Jinsisti li l-pjan ta' rkupru u l-proposta riveduta tal-QFP jissalvagwardjaw il-
finanzjament allokat għall-ugwaljanza bejn is-sessi, id-drittijiet tan-nisa, inklużi l-
SRHR, id-drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, sabiex tiġi 
żgurata l-kontinwità tal-programmi u jiġi indirizzat l-impatt sproporzjonat li se jkollha l-
kriżi fuq in-nisa, it-tfajliet u l-gruppi emarġinati;

34. Jitlob li jittieħdu miżuri li jiżguraw li kwalunkwe rispons għall-kriżi wara din il-
pandemija ma jħallix warajh lill-aktar gruppi f'riskju ta' faqar u li huma diġà emarġinati, 
inklużi l-minoranzi u dawk minn kuntest migratorju; jitlob li l-proposta riveduta tal-
QFP u l-pjan ta' rkupru jipprovdu investiment adegwat u dirett lill-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-migranti u dawk immexxijin minn 
minoranzi, jiffukaw fuq dawk li jgħinu lill-komunitajiet emarġinati u jagħtuhom is-
setgħa jilħqu aktar persuni; jitlob li l-QFP il-ġdid jara li ma jkunx hemm tnaqqis fir-
riżorsi għall-akkoljenza tal-migranti u r-rifuġjati, kif ukoll l-integrazzjoni u l-inklużjoni 
bikrija tagħhom inklużi fil-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), u 
li dawn il-gruppi jkunu eliġibbli għal appoġġ adegwat irrispettivament mill-istatus 
migratorju tagħhom;

35. Jenfasizza li l-Parlament huwa l-unika istituzzjoni eletta demokratikament fl-UE; 
jiddeplora s-sinjali li r-rwol ewlieni tiegħu fin-negozjati dwar il-QFP 2021-2027 u l-
pjan ta' rkupru qed jiddgħajjef; jenfasizza li l-pakkett ta' rkupru għandu jkun sostanzjali 
u għandu jiġi inkorporat fi QFP ġdid, ambizzjuż u riorjentat; jistieden lill-Kummissjoni 
u lill-Kunsill jirrispettaw il-prerogattivi tal-Parlament bħala koleġiżlatur u jaħdmu bi 
trasparenza sħiħa; jenfasizza li mhux se jħalli lill-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew 
iqiegħdu lill-Parlament f'sitwazzjoni ta' "jew hekk jew xejn"; jenfasizza li l-miżuri 
kollha implimentati mill-Kummissjoni jridu jkunu soġġetti għal skrutinju parlamentari; 
jitlob li tiġi annullata kwalunkwe deċiżjoni biex il-Parlament jitpoġġa fil-ġenb;

°

° °

36. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll lill-gvernijiet, il-parlamenti u s-
sħab soċjali tal-Istati Membri.
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