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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2015 (12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta' Ġunju 2007 
dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/20022,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20203,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 
f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba4 (IIA tat-2 ta' Diċembru 2013),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014 dwar il-linji gwida ġenerali 
għat-tħejjija tal-baġit 2015 - Taqsima III – Il-Kummissjoni5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Marzu 2014 dwar l-estimi tad-dħul u tal-
infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 20156,

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 
2015 adottat mill-Kummissjoni fl-24 ta' Ġunju 2014 (COM(2014)0300),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2015, adottata mill-Kunsill fit-2 ta' Settembru 2014 u li ntbagħat lill-
Parlament Ewropew fit-12 ta' Settembru 2014 (12608/2014 – C8-0144/2014),

– wara li kkunsidra l-Ittra ta' Emenda Nru 1/2015 għall-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 ippreżentata mill-Kummissjoni fid-data 
15 ta' Ottubru 2014,

1 ĠU L 163, 23.6.2007, p. 17.
2 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
3 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
4 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
5 Testi adottati, P7_TA(2014)0247.
6 Testi adottati, P7_TA(2014)0450.
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– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet tal-Bureau tal-15 ta' Settembru 2014 u n-nota 
riveduta tas-Segretarju Ġenerali tas-17 ta' Settembru 2014 dwar il-qari tal-PE dwar l-
abbozz ta' baġit tiegħu għall-2015,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tal-15 ta' April 2014 dwar l-abbozz ta' 
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Protokoll dwar l-Istatut tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea billi jżid in-numru ta' Mħallfin fil-Qorti Ġenerali7,

– wara li kkunsidra l-ftehim ta' kooperazzjoni tal-5 ta' Frar 2014 bejn il-Parlament Ewropew 
u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-kumitati 
kkonċernati l-oħra (A8-0014/2014),

7 Testi adottati, P7_TA(2014)0358.
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Taqsima III 

Ħarsa ġenerali

1. Ifakkar li, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014, il-Parlament issottolinja l-ħtieġa li 
jissaħħaħ l-investiment strateġiku fl-azzjonijiet b'valur miżjud Ewropew bħala għajnuna 
biex l-ekonomija Ewropea terġa' ssib triqtha, jiġu ġġenerati l-kompetittività, it-tkabbir 
sostenibbli u l-impjiegi, b'mod partikolari impjiegi fost iż-żgħażagħ, filwaqt li l-objettiv 
ikun iż-żieda fil-koeżjoni ekonomika u soċjali;

2. Jenfasizza l-fatt li l-Kapijiet ta' Stat u tal-Gvern qablu għal darb'oħra f'Ġunju 2014 dwar 
il-ħtieġa (imtennija waqt il-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew f'Awwissu 2014) ta' 
investiment, u li  l-ekonomiji tal-Istati Membri jitħejjew għall-ġejjieni billi jiġu indirizzati 
l-ħtiġijiet ta' investiment li suppost ilhom li ġew sodisfatti fl-infrastruttura tat-trasport, fl-
enerġija u fit-telekomunikazzjonijiet (inkluża t-tlestija tas-suq uniku diġitali sal-2015), li 
huma ta' importanza għall-Unjoni, kif ukoll fl-effiċjenza enerġetika, l-innovazzjoni u r-
riċerka u l-ħiliet; ifakkar fir-rwol indiskutibbli li jiżvolġi l-baġit tal-Unjoni Ewropea biex 
jinkisbu dawn l-objettivi politiċi;

3. Ifakkar għal darb'oħra, li l-baġit tal-Unjoni ma għandu bl-ebda mod jitqies u jiġi vvalutat 
bħala sempliċiment partita finanzjarja mdaħħla bħala piż għall-baġits nazzjonali, iżda, 
għall-kuntrarju, għandu jinftiehem bħala opportunità biex jiġu intensifikati dawk l-
inizjattivi u l-investimenti li huma ta' interess u ta' valur miżjud għall-Unjoni kollha kemm 
hi, u li fil-parti l-kbira tagħhom huma kodeċiżi mill-Parlament u mill-Kunsill;

4. Itenni n-natura komplementari tal-baġit tal-Unjoni għall-baġits nazzjonali u l-impetu li 
joħloq għall-promozzjoni tat-tkabbir u tal-impjiegi, u jenfasizza li fid-dawl tan-natura 
stess tiegħu u tad-daqs limitat tiegħu ma għandux jiġi kontrollat u mrażżan permezz ta' 
tnaqqis arbitrarju iżda, bil-maqlub, jeħtieġ li jissaħħew l-oqsma fil-mira;

5. Jinnota li l-Abbozz ta' Baġit għall-2015 (AB) propost mill-Kummissjoni jammonta 
(flimkien mal-istrumenti speċjali) għal EUR 145 599,3 miljun f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn (AI) u EUR 142 137,3 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament (AP); jevidenzja 
l-fatt li l-volum kumplessiv tal-approprjazzjonijiet ta' pagament fl-AB jirrappreżenta żieda 
moderata ta' 1,4 % fuq il-Baġit tal-2014 (meta jitqiesu l-BE 1 u l-ABE 2-4/2014) u għadu 
EUR 2 biljun aktar baxx mill-baġit implimentat għall-2013; josserva li l-Kummissjoni 
pproponiet li tħalli marġni totali ta' EUR 1 478,9 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn 
taħt il-limiti massimi fl-AB tagħha;

6. Jissottolinja l-importanza tal-aġenziji deċentralizzati, li huma essenzjali għall-
implimentazzjoni tal-politiki u tal-programmi tal-Unjoni; jisħaq fuq il-ħtieġa li jingħataw 
il-mezzi finanzjarji u l-persunal xierqa sabiex ikunu jistgħu jwettqu kif suppost il-kompiti 
assenjati lilhom mill-awtorità leġiżlattiva;
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Pożizzjoni tal-Kunsill

7. Jiddeplora l-fatt li l-Kunsill, fil-qari tiegħu, naqqas l-approprjazzjonijiet ta' impenn 
b'EUR 522 miljun u l-approprjazzjonijiet ta' pagament bi EUR 2,1 biljun, biex b'hekk 
stabbilixxa li l-baġit tal-Unjoni għall-2015 għal EUR 145 077,4 miljun f'impenji u 
EUR 139 996,9 miljun f'pagamenti; jindika li t-tnaqqis ta' EUR 2,1 biljun fil-pagamenti 
jkun jirrappreżenta tnaqqis ta' -0,18 % meta mqabbel mal-Baġit tal-2014 (inkluż il-
BE 1/2014 u l-ABE 2-4/2014); jinsab partikolarment imħasseb dwar it-tnaqqis kbir fl-
approprjazzjonijiet ta' pagament tal-fondi għall-kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi taħt 
l-Intestatura 1a, u li dan jikkostitwixxi ksur mill-agħar tal-impenn tal-Kunsill li jegħleb il-
kriżi u jerġa' jqajjem it-tkabbir ekonomiku; 

8. Jiddiżapprova l-qari tal-Kunsill dwar il-Baġit għall-2015 li jinjora n-natura pluriennali tal-
politiki tal-Unjoni, u li minflok ma jittratta l-kwistjoni, ikompli jaggrava n-nuqqasijiet fil-
pagamenti u jkompli jbatti r-ritmu tal-implimentazzjoni tal-programmi tal-Unjoni;

9. Jenfasizza għal darb'oħra li l-approċċ tal-Kunsill li jirranġa l-livell tal-pagamenti skont ir-
rata tal-inflazzjoni, jinjora kompletament in-natura u l-funzjoni tal-karattru pluriennali tal-
politiki tal-Unjoni u jagħmel il-QFP kompletament irrelevanti; jinnota f'dan ir-rigward li 
d-distakk dejjem jiżdied bejn l-approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn, jaggrava l-
problemi bl-impenji pendenti akkumulati; jenfasizza l-impatt negattiv li għandu dan l-
approċċ fuq kif iċ-ċittadini jipperċepixxu l-Unjoni; itenni fuq kollox li, sabiex tingħeleb il-
kriżi ekonomika, l-Unjoni għandha żżid l-investimenti tagħha;

10. Jiddeplora t-tnaqqis arbitrarju propost mill-Kunsill għal-linji amministrattivi u ta' appoġġ 
għall-finanzjament tal-implimentazzjoni ta' programmi kruċjali tal-Unjoni, li jista' jkun ta' 
ħsara għall-bidu b'suċċess ta' programmi ġodda, hekk kif nuqqas ta' kapaċità 
amministrattiva jinvolvi r-riskju serju li tixxekkel l-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni;

11. Jinsab imħasseb ħafna dwar l-użu min-naħa tal-Kunsill ta' kriterji doppji fir-rigward tal-
baġit tal-Unjoni fejn, minn naħa, qed jappella għal żieda fil-fondi tal-Unjoni f'oqsma li 
jistgħu jiġġeneraw tkabbir sostenibbli u, min-naħa l-oħra, qed jipproponi tnaqqis kbir 
f'oqsma ewlenin bħar-riċerka, l-innovazzjoni, l-ispazju, l-infrastruttura, l-SMEs u l-
enerġija;

12. Jilqa' pożittivament il-fehma li esprimew 13-il Stat Membru li qalu li huma konvinti li l-
livell miftiehem mill-Kunsill għall-approprjazzjonijiet ta' pagament jista' ma jkunx 
biżżejjed u jista' jwassal għal pressjoni kbira biex l-obbligi ġuridiċi tal-Unjoni jitwettqu 
puntwalment u biex l-impenji li diġà ttieħdu jiġu onorati; ifakkar li, skont l-Artikolu 323 
tat-Trattat, "il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jassiguraw li 
jkun hemm disponibbli l-mezzi finanzjarji sabiex jippermettu li l-Unjoni tissodisfa l-
obbligi legali tagħha fir-rigward ta' partijiet terzi";
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13. Iqis li minħabba li sena wara l-oħra l-Kunsill naqas milli jkollu maġġoranza kwalifikata 
fil-livell intern biex jassigura livell ta' pagamenti li jippermettu lill-Unjoni tkopri ħtiġijiet 
ta' pagament li ma jeżisti l-ebda dubju dwarhom, huwa għandu responsabbiltà politika 
kbira għas-sitwazzjoni verament ta' tensjoni fir-rigward tal-pagamenti; jikkundanna l-fatt 
li dan progressivament wassal għall-ħolqien ta' defiċit strutturali fil-baġit tal-Unjoni, li 
jikkontradixxi d-dispożizzjonijiet tat-Trattat u jipperikola l-abilità tal-Kummissjoni li 
tonora l-obbligi ġuridiċi tagħha;

14. Jinnota fl-istess ħin li l-mod kif inhu mfassal bħalissa l-baġit tal-Unjoni, fejn l-
approprjazzjonijiet ta' pagament huma marbuta mal-kontribuzzjonijiet nazzjonali, jista' 
jħeġġeġ għażliet ħżiena fost l-Istati Membri, speċjalment fi żminijiet fejn l-importanza ta' 
baġit nazzjonali bilanċjat tinsab fil-qalba tad-diskussjoni; jenfasizza madankollu li tali 
livell ta' pagamenti huwa r-riżultat dirett ta' livell korrispondenti ta' impenji, li l-Kunsill 
adotta formalment bil-maġġoranza kwalifikata neċessarja fil-kuntest tal-proċeduri 
baġitarji annwali;

15. Jiddispjaċih dwar il-kunflitt istintiv li hemm bejn il-Kunsill fuq naħa, u l-Parlament u l-
Kummissjoni fuq in-naħa l-oħra; jappella sabiex jinstabu modi kif din it-tensjoni tinbidel 
fi skambju ta' opinjonijiet aktar produttiv; jispera li d-disponibilità għal attitudnijiet u 
proposti ġodda finalment se twassal għal tibdil strutturali li jippromwovi ftehim baġitarju 
bilanċjat li jirrifletti l-ambizzjonijiet u t-tħassib kemm tal-Parlament u kemm tal-Kunsill;

Il-qari fil-Parlament

16. Jenfasizza li, apparti l-implimentazzjoni tal-ftehim politiku li ntlaħaq fin-negozjati dwar 
il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014-2020 fir-rigward tal-konċentrazzjoni inizjali 
fl-approprjazzjonijiet għal objettivi politiċi speċifikati, il-Kummissjoni ma pproponietx 
sforzi addizzjonali biex takkomoda l-prioritajiet li, mhux biss kienu deskritti mill-
Parlament, iżda wkoll li qablu dwarhom il-Kapijiet ta' Stat u tal-Gvern fil-Kunsill 
Ewropew; jiddeċiedi għalhekk li jsaħħaħ iżjed ir-riżorsi finanzjarji għall-objettivi politiċi 
u l-prioritajiet strateġiċi tal-Unjoni f'għadd ta' oqsma;

17. Jiddeċiedi li jikkonċentra t-tisħiħ tiegħu fuq il-programmi li jinsabu fil-qalba tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 mmirata biex trawwem it-tkabbir, il-kompetittività u l-impjiegi, jiġifieri 
Orizzont 2020, COSME, Erasmus+, l-Aġenda Diġitali, Progress u l-Aġenda Soċjali 
(inklużi EURES u l-Faċilità ta' Mikrofinanzjament), billi dawn il-programmi huma 
eżempju ċar ta' kif l-Unjoni tikkontribwixxi lejn ekonomija innovattiva u li tirnexxi 
madwar il-kontinent; isaħħaħ iżjed barra minn hekk, il-programmi li huma strumentali 
sabiex tirnexxi l-aġenda għall-politika esterna tal-Unjoni, bħall-Politika tal-Viċinat, l-
Iżvilupp u l-Għajnuna Umanitarja; jinsisti fuq il-bżonn li jiżdied ukoll il-finanzjament ta' 
programmi u inizjattivi importanti intiżi li jikkumbattu l-inugwaljanzi, bħall-FEAD, il-
Programm "L-Ewropa għaċ-ċittadini", u l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneru;
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18. Jistabbilixxi għalhekk il-livell globali tal-approprjazzjonijiet għall-2015 għal 
EUR 146 348,9 miljun u EUR 146 416,5 miljun f’approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 
pagament rispettivament;

Nindirizzaw il-kriżi rikorrenti tal-pagamenti

19. Jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni li r-riżorsi disponibbli taħt il-limitu massimu tal-
pagamenti għall-2015 jintużaw kompletament biex b'hekk ma jitħalla l-ebda marġni taħt 
il-limitu massimu tal-pagamenti għall-2015; ireġġa' t-tnaqqis kollu min-naħa tal-Kunsill 
fir-rigward tal-pagamenti lura għal li kien, abbażi tat-tendenzi ta' implimentazzjoni attwali 
u dawk mistennija;

20. Jenfasizza madankollu li anke l-użu sħiħ tal-limitu massimu tal-pagamenti għall-2015, 
mhuwiex biżżejjed biex jiġu indirizzati adegwatament il-problemi attwali tal-Unjoni fil-
qasam tal-pagamenti, li nqalgħu mill-baġit tal-Unjoni għall-2010 'l hawn; jinnota 
partikolarment l-akkumulu qawwi ta' pagamenti fl-aħħar snin li wassal għal livell 
mingħajr preċedent ta' EUR 23,4 biljun fi tmiem l-2013, u dan meta titqies il-politika ta' 
koeżjoni biss, u jibża' li dan jista' jkun ta' grad simili għal tmiem l-2014; jenfasizza 
għalhekk li l-problema rikorrenti ta' nuqqas ta' pagamenti jeħtiġilha tiġi indirizzata b'mod 
effettiv mingħajr aktar dewmien; jiddeċiedi għalhekk li fir-rigward ta' għadd ta' linji 
baġitarji jmur lil hinn mill-proposti tal-Kummissjoni għall-pagamenti b'EUR 4 biljun, 
inklużi ''l-linji ta' tkomplija 2007-2013'' ewlenin tal-fondi strutturali tal-Unjoni u l-
programmi ta' riċerka, fejn is-sitwazzjoni fil-pagamenti hija kritika ħafna;

21. Jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni tkun lesta biex tippreżenta proposti rilevanti 
għall-mobilizzazzjoni tal-mekkaniżmi ta' flessibilità inklużi fir-Regolament dwar il-QFP; 
itenni l-intenzjoni tiegħu li ma jaċċettax xi interpretazzjoni ristretta tad-dispożizzjonijiet 
dwar il-flessibilità u l-istrumenti speċjali inklużi fir-Regolament dwar il-QFP u FII tat-2 
ta' Diċembru 2012, li ġew innegozjati b'suċċess mill-Parlament;

22. Jinsisti għal darb'oħra li l-approprjazzjonijiet ta' pagament kollha li jiġu mobilizzati 
permezz tal-użu ta' strumenti speċjali jridu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-limitu massimu 
għall-pagamenti fil-QFP;

23. Ifakkar fl-eżempju impressjonanti tan-nuqqas drammatiku ta' approprjazzjonijiet ta' 
pagament għall-għajnuna umanitarja, esperjenzat fi tmiem l-2013 u fl-ewwel trimestru tal-
2014, li seta' jissolva biss permezz ta' soluzzjonijiet fuq żmien qasir u temporanji fil-forma 
ta' trasferimenti fi ħdan il-baġit adottat; jinsab preokkupat ħafna li sitwazzjoni ta' dan it-tip 
probabbli li terġa' sseħħ anke f'oqsma politiċi oħra bħar-Riċerka/l-Iżvilupp u l-
innovazzjoni;

24. Jisħaq fuq il-fatt li, sabiex jiġu identifikati b'mod ċar il-ħtiġijiet għall-2015 li jirriżultaw 
mis-snin preċedenti, in-negozjati dwar il-ħtiġijiet ta' pagament addizzjonali għall-2014 
għandhom jiġu ffinalizzati qabel il-konċiljazzjoni dwar il-Baġit għall-2015; itenni l-fatt li 
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l-ABE 2, 3 u 4/2014 għandhom jiġu kkunsidrati bħala pakkett u li l-Kunsill ma jistax 
jistenna li jibbenefika mid-dħul mhux mistenni li jirriżulta mill-inklużjoni fil-baġit tal-
ammonti żejda u tal-multi mingħajr ma jaġixxi fir-rigward tal-ħtiġijiet ta' pagament 
addizzjonali ppreżentati fl-ABE 3/2014; ifakkar li l-ABE 2, 3 u 4/2014 kollha flimkien u 
mingħajr emendi, jirrappreżentaw impatt baġitarju kumplessiv ta' kontribuzzjonijiet 
addizzjonali mill-ING li jammontaw għal EUR 106 miljun biss, li saru disponibbli mill-
Istati Membri bil-għan li jiġu garantiti biżżejjed approprjazzjonijiet ta' pagament fl-2014 
biex ikopru l-obbligi ġuridiċi attwali tal-Unjoni;

25. Jissottolinja li l-livell tal-approprjazzjonijiet, b'mod speċjali fil-pagamenti, li ġie vvotat 
mill-Parlament fil-qari tiegħu, hu bbażat fuq is-suppożizzjoni li l-ABE pendenti kollha 
għall-2014 se jiġu adottati kompletament;

26. Jisħaq fuq il-fatt li, sabiex jiġu żgurati r-riżorsi adegwati għall-pjanijiet ta' investiment 
madwar l-Unjoni (kif imsemmi mill-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2014 u enfasizzat bħala 
prijorità politika ewlenija tal-President elett Juncker fil-linji gwida tiegħu1), it-tkomplija 
tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, b'mod speċjali l-Garanzija Ewropea għaż-
Żgħażagħ mill-baġit għall-2016, u sabiex tiġi indirizzata l-problema persistenti tal-
approprjazzjonijiet ta' pagament, ir-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020, kif previst 
fl-Artikolu 2 tar-Regolament dwar il-QFP, għandha titnieda malajr kemm jista' jkun mill-
Kummissjoni l-ġdida;

Intestatura 1a

27. Jinnota li l-Intestatura 1a għandha l-akbar sehem mit-tnaqqis tal-Kunsill, kemm f'impenji 
(EUR -323,5 miljun meta mqabbel mal-AB) u kemm f'pagamenti (EUR -1 335 miljun), 
minkejja l-fatt li, għal darb'oħra, f'Ġunju 2014 il-Kunsill Ewropew qiegħed it-tkabbir, il-
kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi fil-quċċata tal-aġenda politika tiegħu; jenfasizza l-
fatt li uħud minn dan it-tnaqqis mhuwiex konformi mal-ftehim dwar il-QFP 2014-2020, 
peress li jnaqqas b'mod qawwi l-programm Orizzont 2020 (b'EUR 190 miljun f'impenji 
meta mqabbel mal-AB), li kellu konċentrazzjoni inizjali sinifikanti bl-ammont ta' 
EUR 200 miljun fl-2014, kif ukoll il-programm ITER (EUR -11,2 miljun) li minflok 
għandu jkollu konċentrazzjoni inizjali fl-2015 bħala kumpens għall-fatt li, fl-2014, kellu 
konċentrazzjoni fil-finanzjament fl-aħħar;

28. Jemmen li, sabiex ikun hemm aktar sigurtà tal-enerġija, il-promozzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli u tal-effiċjenza fl-enerġija huma wkoll essenzjali fil-kuntest ta' dipendenza 
tal-enerġija fuq ir-Russja, b'mod partikolari f'dawk l-Istati Membri li l-aktar li jiddependu 
fuq il-gass mir-Russja; jappella sabiex l-objettivi tal-infiq tal-fondi tal-enerġija fil-qafas ta' 
Orizzont 2020 jiġu allinjati mal-impenji li saru matul il-proċess leġiżlattiv;

1 http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_mt.pdf

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_mt.pdf
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29. Jikkontesta t-tnaqqis applikat mill-Kunsill għall-programm Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
(EUR -34,4 miljun), flimkien mal-fatt li l-finanzjament ta' dan il-programm għall-2015 ġie 
kkonċentrat fl-aħħar, fatt li diġà tqies fl-AB b'segwitu għall-ftehim dwar il-QFP; jinsab 
imħasseb dwar ir-riskji ta' bidu ineffikaċi ta' dan il-programm strateġiku, li hu ta' 
importanza topika għall-investimenti futuri fl-infrastrutturi tat-telekomunikazzjoni, tat-
trasport u l-enerġija, li jistgħu jagħtu spinta lill-ħolqien tax-xogħol fl-Ewropa;

30. Jiddeċiedi għalhekk li, bħala prinċipju ġenerali, ireġġa' l-livell tal-AB għall-2015 lura għal 
li kien fir-rigward tat-tnaqqis kollu li sar mill-Kunsill, kemm fl-impenji u kemm fil-
pagamenti; barra minn hekk iżid għadd magħżul ta' linji fi ħdan il-programmi li 
jikkorrispondu mal-prijoritajiet tal-Parlament taħt l-Intestatura 1a (Orizzont 2020, 
COSME, Erasmus +, l-Aġenda Diġitali, l-Aġenda Soċjali), billi jeżawrixxi l-marġni 
(żidiet totali lil hinn mill-AB ta' madwar EUR 200 miljun);

31. Iqis barra minn hekk li hemm bżonn li l-linji tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa – Enerġija 
jiżdiedu b'ammont totali ta' EUR 34 miljun lil hinn mill-AB, sabiex jittaffa parzjalment l-
effett tal-konċentrazzjoni tal-finanzjament fi tmiem il-perjodu ta' dan il-programm għat-
tieni sena konsekuttiva bħala riżultat tal-ftehim dwar il-QFP; jikkunsidra li anke t-tisħiħ 
ulterjuri tal-investimenti fl-aġenda diġitali u l-broadband hu ta' prijorità u, b'konsegwenza 
ta' dan, iżid il-linji tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa – Netwerks tat-Telekomunikazzjoni 
bl-ammont ta' EUR 12-il miljun lil hinn mill-AB;

32. Huwa tal-fehma li ż-żieda fl-appoġġ finanzjarju lill-SME huwa essenzjali sabiex l-
ekonomija tal-Unjoni tkun tista' terġa' tikber u toħroġ mill-kriżi, u b'hekk tkun megħjuna 
l-ġlieda kontra l-qgħad;  jemmen li spiss jiġi enfasizzat ir-rwol tal-innovazzjoni tal-SME 
għall-kompetittività tal-UE, iżda li l-appoġġ għal dan mhuwiex iffinanzjat biżżejjed; 
jiddeċiedi għaldaqstant li jżid l-approprjazzjonijiet ta' impenn lil hinn mill-AB b'EUR 26,5 
miljun favur l-SME u l-intraprenditorija; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura approċċ minn 
isfel għal fuq ġenwin fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' dan; jistieden ukoll lill-
Kummissjoni tiddedika biżżejjed riżorsi għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet previsti fil-
qafas tal-Pjan ta' Azzjoni Ekoloġiku għall-SME; 

33. Iżid lil hinn mill-AB l-impenji għat-tliet aġenziji ta' superviżjoni (EBA, EIOPA u ESMA) 
għal ammont totali ta' EUR 6,1 miljun;

34. Jinsab imħasseb dwar in-numru dejjem jiżdied ta' każijiet li fihom qed jidhru l-effetti tan-
nuqqas ta' pagament taħt l-Intestatura 1a, speċjalment fil-qafas ta' Orizzont 2020, fejn il-
finanzjament minn qabel qed jonqos u għadd kunsiderevoli ta' proġetti huma bblokkati u 
qed jidher li se jkun hemm interruzzjoni fil-pagamenti fil-programm Erasmus+;  jinsab 
allarmat dwar il-bosta programmi li kważi eżawrew il-fondi disponibbli kollha għall-2014, 
xhur qabel ma tagħlaq l-iskadenza għall-preżentazzjoni tal-kontijiet;

35. Jilqa' l-ewwel passi lejn ir-riforma tal-EFRAG, iżda jenfasizza l-ħtieġa li jiġu implimentati 
bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet ta' Maystadt, inkluża t-talba li l-ħidma tiegħu tkun 
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limitata għall-istandards tal-IFRS u li tiġi eliminata bil-mod il-mod il-ħidma li jwettaq 
b'rabta mal-intrapriżi żgħar u medji u l-kwistjonijiet ta' taxxa;

36. Jenfasizza r-rwol tal-innovazzjoni tal-SMEs bħala xprun għall-irkupru ekonomiku tal-UE; 
jistenna li l-Kummissjoni twettaq l-impenji legali u baġitarji tagħha fir-rigward tal-
Istrument tal-SME f'Orizzont 2020, u jistieden lill-Kunsill jippermetti dan billi jipprovdi 
baġit adegwat; jitlob lill-Kummissjoni biex mill-2016 tistabbilixxi linja baġitarja unika 
għall-Istrument tal-SME, sabiex tippermetti sorveljanza u kontroll baġitarji aktar ċari, u 
tiżgura approċċ ġenwin minn isfel għal fuq għall-implimentazzjoni tiegħu;

37. Jilqa' l-pakkett dwar l-ekonomija ċirkolari ppubblikat mill-Kummissjoni fit-
2 ta' Lulju 20141; jitlob li jiġu allokati riżorsi adegwati għall-implimentazzjoni tal-
attivitajiet tiegħu; 

1  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-2 ta'  Lulju 2014: Għal ekonomija ċirkolari: Programm ta' skart żero 
għall-Ewropa (COM(2014)0398).
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Intestatura 1b

38. Jinsab profondament imħasseb dwar il-fatt li l-Kunsill, filwaqt li żamm il-livell tal-
approprjazzjonijiet ta' impenn fil-livell tal-AB (EUR 49 227 miljun), naqqas l-
approprjazzjonijiet ta' pagament b'EUR 220 miljun, biex stabbilixxa l-livell tal-pagamenti 
għal EUR 51 382 miljun;

39. Jissottolinja l-fatt li l-Intestatura 1b għandha l-ikbar parti mill-impenji pendenti attwali, u 
dan qed jimpedixxi r-rimborż għar-riżorsi li diġà ntefqu mill-Istati Membri u r-reġjuni 
benefiċjarji; jenfasizza li din il-prattika kkawżat konsegwenzi serji għall-Istati Membri u 
r-reġjuni li l-aktar li ntlaqtu mill-kriżi; jiddeplora l-fatt lil-Kunsill jidher li qed jinjora 
kompletament din il-kwistjoni; jenfasizza li, f'perjodu fejn il-maġġorparti tal-Istati 
Membri qed jiffaċċjaw sfidi sabiex jidentifikaw sorsi ta' finanzjament għal proġetti li 
jistgħu jwasslu għall-ħolqien tax-xogħol, il-politika reġjonali tal-Unjoni hija għodda 
essenzjali sabiex jingħelbu tali nuqqasijiet;

40. Jiddeċiedi li jreġġa' l-AB lura għal li kien fir-rigward tal-linji baġitarji ddedikati għall-
programmi l-ġodda, li tnaqqsu mill-Kunsill, u li jmur lil hinn mill-AB fir-rigward tal-
pagamenti għal għadd ta' linji li jikkonċernaw partikolarment l-ikkompletar tal-programmi 
QFP 2007-2013;

41. Jiddeċiedi li, għall-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) 
u l-PP/AP, imur lil hinn mil-livell tal-AB bl-ammont ta' EUR 20,2 miljun;  għandu l-
intenzjoni li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni għall-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' 
Flessibbiltà biex jiġi kkomplementat il-finanzjament tal-programmi għall-Fondi Strutturali 
Ċiprijotti taħt l-Intestatura 1b sa massimu tal-ammont sħiħ ta' EUR 100 miljun, wara li 
jiġu konklużi n-negozjati mal-Kunsill; 

42. Jemmen bis-sħiħ li l-fondi tal-Unjoni, b'mod partikolari dawk fil-qafas tal-Inizjattiva favur 
l-Impjieg taż-Żgħażagħ, m'għandhomx jintużaw biex jissussidjaw approċċi nazzjonali, 
iżda biex jipprovdu appoġġ addizzjonali liż-żgħażagħ b'mod li jikkomplementa u jsaħħaħ 
il-programmi nazzjonali;

43. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri  jagħmlu użu sħiħ mill-fondi ddedikati biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni qiegħda żagħżugħa; ifakkar fil-ftehim politiku marbut mal-
Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 dwar il-konċentrazzjoni inizjali tal-fondi fil-
qafas tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, kif ukoll fl-ammonti korrispondenti 
programmati fi ħdan il-Fond Soċjali Ewropew sabiex tiġi pprovduta l-għajnuna meħtieġa 
fl-ewwel snin tal-perjodu ta' programmazzjoni; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni u l-Kunsill 
jirrispettaw dan il-ftehim fir-rigward taċ-ċifri proposti; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-
kapaċità ta' assorbiment ta' xi Stati Membri fir-rigward tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ; ifakkar li, abbażi tar-Regolament dwar il-QFP, il-marġnijiet li jibqgħu 
disponibbli, li jkunu inqas mil-limiti massimi tal-QFP għall-approprjazzjonijiet ta' impenn 
għas-snin 2014-2017, għandhom jikkostitwixxu Marġni Globali tal-QFP għall-impenji, li 
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għandu jkun disponibbli lil hinn mil-limiti massimi stabbiliti fil-QFP għas-snin 2016-2020 
għall-objettivi politiċi relatati mat-tkabbir u l-impjiegi, partikolarment l-impjiegi fost iż-
żgħażagħ;

Intestatura 2

44. Jilqa' b'sodisfazzjon iż-żieda proposta mill-Kummissjoni fl-approprjazzjonijiet ta' impenn 
għall-programm ġdid LIFE għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika u jistenna li dan IL-
PROGRAMM  ikun stabbilit kompletament fl-2015, inkluż sett inizjali ta' strumenti 
finanzjarji; jiddeplora madankollu, il-fatt li programmi iżgħar bħall-programm LIFE, kif 
ukoll il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), intlaqtu mill-aktar 
tnaqqis sinifikanti li sar mill-Kunsill f'din l-intestatura, kemm fl-impenji u kemm fil-
pagamenti, biex b'hekk ġiet affettwata l-kisba tal-objettivi miftiehma tagħhom; 
jiddispjaċih ukoll rigward it-tnaqqis mhux ġustifikat tal-Kunsill għall-iskemi tal-frott u l-
ħalib għall-iskejjel; jreġġa' għaldaqstant l-AB lura għal li kien fir-rigward tal-linji kollha 
mnaqqsa mill-Kunsill;

45. Jaqbel li hemm bżonn ta' appoġġ addizzjonali biex jittaffa l-impatt tal-projbizzjoni Russa 
fuq l-importazzjoni ta' ċerti prodotti agrikoli u tas-sajd tal-Unjoni; jilqa' pożittivament il-
miżuri ta' appoġġ ta' emerġenza meħuda mill-Kummissjoni Ewropea bħala rispons inizjali 
għal din il-kriżi; iżid għalhekk il-kofinanzjament tal-Unjoni għall-miżuri ta' promozzjoni 
fil-Politika Agrikola Komuni bi 30 miljun, bil-għan li l-produtturi jiġu megħjuna jsibu 
opportunitajiet ta' bejgħ alternattivi, filwaqt li jforni EUR 5 miljun bħala appoġġ 
addizzjonali lis-sajjieda permezz tal-FEMS; jiddeċiedi wkoll li jżid l-ammont disponibbli 
għall-iskema tal-frott għall-iskejjel b'EUR 7 miljun u għall-iskema tal-ħalib għall-iskejjel 
b'EUR 4 miljun lil hinn mill-abbozz ta' baġit tal-Kummissjoni;

46. Josserva li, meta jitqiesu l-emendi kollha fl-ambitu ta' din l-intestatura, inklużi t-
EUR 2,9 miljun għall-proġetti pilota u għall-azzjonijiet preparatorji, l-ammont totali għall-
Intestatura 2 huwa ta' EUR 59,3 biljun, u b'hekk jifdal marġni ta' EUR 293,4 miljun taħt 
il-limitu massimu;

Intestatura 3

47. Jissottolinja l-fatt li, għalkemm tirrappreżenta biss 1,5 % tal-baġit tal-Unjoni u b'hekk hi l-
iżgħar intestatura tal-QFP f'termini ta' allokazzjoni finanzjarja, l-Intestatura 3 tkopri 
kwistjonijiet ta' tħassib kruċjali għaċ-ċittadini Ewropej kif ukoll għall-gvernijiet 
nazzjonali, bħall-politiki għall-asil u l-migrazzjoni, u s-sigurtà interna; jappella għalhekk 
lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jibqgħu iżidu l-isforzi finanzjarji u politiċi f'din l-
intestatura fis-snin li ġejjin;

48. Jiddispjaċih li l-AB inaqqas l-approprjazzjonijiet ta' impenn b'1,9 %, minn EUR 2 171,998 
għal EUR 2 130,721 miljun, meta mqabbel mal-baġit tal-2014, u b'hekk jifdal marġni ta' 
madwar EUR 115-il miljun; jiddeplora l-fatt li, meta jitqabblu mal-AB, il-Kunsill naqqas 
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l-approprjazzjonijiet ta' impenn bi EUR 30,2 miljun oħra, filwaqt li l-approprjazzjonijiet 
ta' pagament naqqashom bi EUR 28,5 miljun oħra (tnaqqis li jikkorrispondi għal -1,42 % 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn u -1,51 % f'approprjazzjonijiet ta' pagament); jinnota li 
b'hekk l-Intestatura 3 hi fost dawk l-intestaturi li l-aktar li ntlaqtu mit-tnaqqis tal-Kunsill;

49. Jemmen li t-tnaqqis addizzjonali propost mill-Kunsill se jqiegħed f'periklu l-
implimentazzjoni adegwata tal-programmi u l-azzjonijiet fl-Intestatura 3; jenfasizza l-
importanza li jinżamm l-AB għal dawn il-linji baġitarji: “Żgurar tal-protezzjoni tad-
drittijiet u l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini” u “Promozzjoni tan-nondiskriminazzjoni u l-
ugwaljanza", filwaqt li jiġi implimentat il-programm Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 
2014-2020; jieħu għalhekk l-approċċ ġenerali li jreġġa' l-AB lura għal li kien fir-rigward 
tal-linji kollha f'din l-intestatura; jieħu d-deċiżjoni, barra minn dan, li jżid għadd magħżul 
ta' linji lil hinn mill-AB prinċipalment fi ħdan il-programmi Ewropa Kreattiva, L-Ewropa 
għaċ-Ċittadini u Azzjonijiet Multimedjali, kif ukoll għas-Sistema Ewropea Komuni tal-
Asil (għal total ta' EUR 53,2 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn lil hinn mill-AB 
inklużi l-aġenziji u l-proġetti pilota, kif ukoll l-azzjonijiet preparatorji);

50. Ifakkar fid-Dikjarazzjoni Konġunta tat-tliet istituzzjonijiet li skontha l-proċeduri baġitarji 
annwali applikati għall-QFP 2014-2020, se jintegraw kif xieraq elementi li jindirizzaw il-
ġeneru; jindika l-ħtieġa għal aktar sforzi f'dan ir-rigward u għal approċċ komuni bejn it-
tliet istituzzjonijiet, sabiex tkun żgurata integrazzjoni aktar effettiva tal-ġeneru fil-
proċeduri baġitarji annwali; itenni l-appell tiegħu li l-analiżi tal-ġeneru għandha tkun parti 
fundamentali mill-proċeduri baġitarji tal-Unjoni, u li għandha tinvolvi b'mod attiv lill-
atturi kollha fil-livelli kollha tal-proċess sabiex isir progress fl-impenn tal-Unjoni lejn l-
ugwaljanza bejn il-ġeneru; 

51. Ifakkar li distribuzzjoni ġusta u trasparenti tal-finanzjament bejn l-objettivi differenti tal-
Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni kienet prijorità għall-Parlament matul in-
negozjati li wasslu għall-adozzjoni ta' dak il-fond; jappella għaldaqstant lill-Kummissjoni 
żżid l-għadd ta' linji baġitarji fil-qafas tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-
Integrazzjoni, biex tiffaċilita t-titjib fil-leġġibilità u t-trasparenza fir-rigward ta' kif se 
jintefqu r-riżorsi finanzjarji allokati għall-objettivi differenti, u għalhekk għal dawk il-linji 
baġitarji;

52. Jaqbel li hemm bżonn ta' aktar appoġġ għall-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej; jiddeċiedi li 
fl-Intestatura 3 joħloq linja ġdida: ''Implimentazzjoni tal-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej u 
ta' strumenti oħra ta' demokrazija parteċipattiva'', b'EUR 1 miljun f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn;

53. Jisħaq dwar il-ħtieġa u l-importanza li jkun hemm evalwazzjonijiet kontinwi tal-mod kif 
il-fondi u l-programmi kollha qed jiġu implimentati u ta’ kif qed jintużaw ir-riżorsi 
tagħhom, sabiex jiġu identifikati n-nuqqasijiet possibbli fi stadju bikri kif ukoll l-effikaċja 
tagħhom;
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Intestatura 4

54. Jiddeplora t-tnaqqis min-naħa tal-Kunsill għall-Intestatura 4 (-0,83 % f'approprjazzjonijiet 
ta' impenn u -5,24 % f'approprjazzjonijiet ta' pagament), li jagħmluha l-intestatura li l-
agħar li ntlaqtet mit-tnaqqis tal-Kunsill għall-approprjazzjonijiet ta' pagament; itenni l-fatt 
li, għalkemm tirrappreżenta anqas minn 6 % tal-baġit totali tal-Unjoni, l-Intestatura 4 
tipproġetta l-impenn tal-Unjoni barra mill-fruntieri tagħha u għalhekk għandha 
tiggarantixxi biżżejjed riżorsi biex l-Unjoni tkun tista' tiżvolġi r-rwol tagħha bħala attur 
globali;

55. Jikkundanna bil-qawwi t-tnaqqis min-naħa tal-Kunsill għall-approprjazzjonijiet ta' impenn 
għall-għajnuna umanitarja, tnaqqis li ma jistax isolvi l-problema tar-riporti ta' fatturi mhux 
imħallsa akkumulati mis-snin preċedenti, u li qed iqiegħed f'periklu l-implimentazzjoni 
bla intoppi ta' din il-politika, filwaqt li tiġi pperikolata ħajjet il-benefiċjarji tagħha; jisħaq 
fuq il-fatt li l-livell tal-approprjazzjonijiet ta' pagament għar-Riżerva ta' Għajnuna 
f'Emerġenza għandu jikkorrispondi għal-livell tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u għandu 
jiddaħħal fil-baġit lil hinn mil-limitu massimu ta' pagament tal-QFP; jenfasizza li għandu 
jonqos id-distakk bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn u dawk ta' pagament fil-qasam tal-
għajnuna umanitarja, b'mod li jitqiesu ċ-ċikli qosra ta' nfiq f'dan il-qasam u tinqata' d-
drawwa tar-riporti ta' fatturi mhux imħallsa akkumulati mis-snin preċedenti; jiċħad bil-
qawwa l-effetti ħżiena fuq l-għajnuna umanitarja li jġib miegħu t-tnaqqis fil-pagamenti, 
inklużi l-pagamenti posposti u l-operazzjonijiet tard, li lkoll huma r-riżultat ta' bbaġitjar 
mhux adegwat, u li dan huwa partikolarment ta' riżq ħażin meta jitqies li l-instabbiltà 
dejjem tiżdied qed taffettwa daqstant persuni fil-periferija; huwa tal-fehma li dawn l-
avvenimenti jibagħtu sinjal kiebi iżda qawwi ta' twissija li jeħtieġ li jinstab mod aktar 
realistiku għall-ibbaġitjar;

56. Ifakkar fl-impenn internazzjonali li ttieħed mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha biex iżidu 
l-infiq tagħhom fuq l-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp għal 0,7 % tal-ING, u biex jiksbu l-
Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju sal-2015, u għalhekk jappella għal żieda fl-
approprjazzjonijiet għall-oqsma tematiċi koperti mill-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp, bil-ħsieb li nersqu aktar lejn il-kisba tal-impenji għall-iżvilupp globali għal wara 
l-2015;

57. Jenfasizza l-appoġġ tiegħu favur il-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani u d-determinazzjoni 
tiegħu li jiggarantixxi ammont ta' fondi suffiċjenti lill-UNRWA u lill-Awtorità 
Palestinjana billi jżid il-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn b'EUR 35,5 miljun lil hinn 
mill-AB; jinsab sorpriż li l-Kunsill għal darb'oħra naqqas l-approprjazzjonijiet ta' 
pagament fl-AB għall-UNRWA u għall-Awtorità Palestinjana b'EUR 2,4 miljun mingħajr 
ġustifikazzjoni ċara, u jqis li din il-linja diġà mhijiex bbaġitjata biżżejjed fl-AB;

58. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat l-appoġġ għall-pajjiżi fil-viċinat tal-Lvant u tan-
Nofsinhar tal-Unjoni li qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' sfidi enormi fir-rigward tat-
tranżizzjoni u l-konsolidament demokratiċi, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali, l-
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immigrazzjoni u l-istabilità; jenfasizza l-isforzi addizzjonali meħtieġa biex tiġi indirizzata 
s-sitwazzjoni fl-Ukraina; jappella għalhekk biex jiġu allokati EUR 203,3 miljun 
addizzjonali lil hinn mill-AB lill-Istrument Ewropew ta' Viċinat sabiex l-Unjoni tkun tista' 
tonora r-responsabilità tagħha fil-viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar tagħha;

59. Jikkunsidra li t-tnaqqis mill-Kunsill għal-linji prijoritarji tal-Parlament hu inaċċettabbli u 
jipproponi li jreġġa' l-AB lura għal li kien fir-rigward tal-linji mnaqqsa mill-Kunsill u li 
saħansitra jmur lil hinn mill-AB fl-approprjazzjonijiet ta' impenn għal xi linji ta' 
importanza strateġika għar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni b'total ta' EUR 400,55 miljun 
(Għajnuna Umanitarja, Strument Ewropew ta' Viċinat, Strument tal-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp, Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni, Strument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem u Strument għall-Istabbiltà kif ukoll il-PP/AP); 
jinnota li dawn iż-żidiet jeżawrixxu l-marġni tal-Intestatura 4, kif ukoll EUR 66 miljun 
addizzjonali li jirriżultaw mill-approprjazzjonijiet mnaqqsa mil-linji li tmexxew għall-
baġit tas-SEAE;

60. Iqis neċessarju li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet għal-linja Turko-Ċiprijotta, sabiex tibqa' 
żgurata t-tkomplija tal-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni għall-ħidma tal-Kumitat għall-
Persuni Nieqsa f'Ċipru u tal-Kumitat Tekniku dwar il-Wirt Kulturali;

61. Japprova li l-linji baġitarji għar-RSUE jiġu ttrasferiti lill-baġit tas-SEAE, bil-ħsieb li tiġi 
appoġġjata l-integrazzjoni mtejba tagħhom fis-SEAE, skont il-proposta li saret mir-
RGħ/VP fir-Rieżami tas-SEAE, fir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament tat-
13 ta' Ġunju 2013, u fir-Rapport Speċjali Nru 11/2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri; 
jistenna li t-trasferiment jitlesta sal-1 ta' Jannar 2016;

Intestatura 5

62. Ifakkar li l-AB jirrifletti l-aktar Riforma tar-Regolament tal-Persunal reċenti, inkluż tibdil 
fil-kalkolu tas-salarji u fl-aġġustamenti tal-pensjonijiet u t-tkomplija tat-tnaqqis fil-
persunal;

63. Josserva b'dispjaċir li, minkejja dan, il-Kunsill naqqas l-approprjazzjonijiet fl-Intestatura 5 
b'EUR 27,6 miljun, li minnhom EUR 16,7 miljun ġejjin mill-baġit amministrattiv tal-
Kummissjoni ddedikat għan-nefqa relatata mal-uffiċjali u mal-persunal temporanju, bħala 
konsegwenza taż-żieda fit-tnaqqis b'rata fissa standard;

64. Fid-dawl tal-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tnaqqas in-numru kumplessiv ta' riżorsi umani 
għat-tielet sena konsekuttiva u li l-previżjonijiet tagħha ta' postijiet battala għandhom 
jitqiesu affidabbli u bbażati fuq aspettattivi istituzzjonali reali, iqis li din iż-żieda fit-
tnaqqis b'rata fissa standard (sa massimu ta' 4,5 % għas-sede prinċipali tal-Kummissjoni u 
6 % għad-delegazzjonijiet) hija arbitrarja;

65. Jieħu nota barra minn hekk tad-dikjarazzjoni tal-Kunsill annessa mal-pożizzjoni tiegħu 
dwar ''l-importanza tal-monitoraġġ mill-qrib tal-approprjazzjonijiet għall-kategoriji kollha 
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ta' persunal estern, fl-isfond tal-kapaċità addizzjonali li tirriżulta miż-żieda fil-ħin tax-
xogħol", u t-tnaqqis parallel li sar bħala appoġġ għan-nefqa fid-diversi oqsma politiċi, li 
jammonta għal EUR 20,8 miljun; barra mit-theddida li jirrappreżenta dan it-tip ta' tnaqqis, 
iqis li mhumiex ġustifikati; ifakkar li skont il-FII tat-2 ta' Diċembru 2013, tali kapaċità 
addizzjonali preżunta kellha diġà tkun newtralizzata mit-tnaqqis ta' 5 % tal-persunal 
uffiċjali fuq ħames snin; josserva, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni diġà teċċedi l-
ottemperanza mal-impenji tagħha, billi qiegħda tnaqqas il-persunal fil-kategoriji kollha, 
kemm jekk iffinanzjat mill-Intestatura 5 kif ukoll minn intestaturi oħrajn;

66. Ireġġa' għaldaqstant l-AB lura għal li kien fil-linji kollha tan-nefqa amministrattiva u tal-
appoġġ u fil-linji kollha tal-Intestatura 5 mnaqqsa mill-Kunsill;

67. Jiddeċiedi li jżomm ċerti approprjazzjonijiet f'riżerva sakemm il-Kummissjoni 
timmodifika r-regoli dwar il-gruppi ta' esperti u tiggarantixxi l-implimentazzjoni totali 
tagħhom fi ħdan id-DĠ kollha;

Aġenziji

68. Jaqbel, bħala regola ġenerali, mal-estimi tal-Kummissjoni fir-rigward tal-ħtiġijiet baġitarji 
tal-aġenziji; josserva li l-Kummissjoni diġà naqqset b'mod konsiderevoli t-talbiet inizjali 
tal-biċċa l-kbira tal-aġenziji;

69. Jikkunsidra, għaldaqstant, li kwalunkwe tnaqqis ulterjuri kif propost mill-Kunsill 
jipperikola l-funzjonament korrett tal-aġenziji u ma jippermettilhomx iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom mill-awtorità leġiżlattiva;

70. Ma jistax jaċċetta, madankollu, l-approċċ adottat mill-Kummissjoni fir-rigward tal-
persunal, li skontu t-tabelli tal-organigramma tal-aġenziji mhux biss se jitnaqqsu b'1 % 
abbażi tal-ftehim politiku dwar il-QFP li japplika għall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha, 
iżda se jikkontribwixxu wkoll 1 % oħra tal-persunal għal riżerva ta' assenjazzjoni mill-
ġdid;

71. Jenfasizza l-fatt li t-tnaqqis miftiehem fin-numru tal-persunal għandu jkun ibbażat fuq il-
persunal u l-kompiti eżistenti fid-data ta' referenza tal-31 ta' Diċembru 2012 u li l-
assenjazzjoni ta' kompiti ġodda lill-aġenziji eżistenti jew l-istabbiliment ta' aġenziji ġodda 
jridu jiġu akkumpanjati minn riżorsi addizzjonali;

72. Jissottolinja li l-objettiv tat-tnaqqis ta' 5 % jeħtieġ li jintlaħaq sa tmiem l-2017, u li l-
aġenziji għandu jkollhom ċerta flessibilità fir-rigward tas-snin eżatti li fihom għandhom 
jimplimentaw tali tnaqqis biex ikunu jistgħu jagħmlu użu mill-oxxillazzjonijiet naturali 
tal-persunal bil-għan li jimminimizzaw il-kostijiet għall-iskema tal-qgħad tal-Unjoni u 
kostijiet oħra relatati mat-terminazzjoni bikrija tal-kuntratti ta' impieg;
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73. Jimmodifika għaldaqstant għadd ta' tabelli tal-organigramma tal-aġenziji b'tali mod biex 
jiġi implimentat it-tnaqqis maqbul ta' 1 %, biex il-karigi ffinanzjati mid-drittijiet jiġu 
ttrattati b'mod differenti jew biex il-persunal jiġi allinjat ma' kompiti addizzjonali;

74. Jiddeċiedi li jżid l-approprjazzjonijiet tal-baġit tal-2015 għat-tliet aġenziji ta' superviżjoni 
finanzjarja; jemmen li dawk l-approprjazzjonijiet għandhom jirriflettu l-bżonn li jitwettqu 
l-kompiti rikjesti peress li dejjem iktar regolamenti, deċiżjonijiet u direttivi ġew u qed jiġu 
adottati biex tingħeleb il-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali li għandha rabta qawwija 
mal-istabbiltà tas-settur finanzjarju;

75. Jiddeċiedi wkoll li jżid l-approprjazzjonijiet għall-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
Marittima u għall-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd kif ukoll għal numru ta' 
aġenziji fl-Intestatura 3 fid-dawl tal-kompiti addizzjonali li ġew fdati lilhom (Frontex, iċ-
Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga u l-Uffiċċju 
Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil);

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji (PP-AP)

76. Wara li wettaq analiżi bir-reqqa tal-proġetti pilota u tal-azzjonijiet preparatorji mressqa – 
fejn eżamina r-rata ta' suċċess ta' dawk għaddejjin bħalissa u eskluda l-inizjattivi diġà 
koperti minn bażijiet ġuridiċi eżistenti, u filwaqt li qies bis-sħiħ il-valutazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-kapaċità ta' implimentazzjoni tal-proġetti – jiddeċiedi li jadotta 
pakkett ta' kompromess magħmul minn għadd limitat ta' PP-AP, anke fid-dawl tal-
marġnijiet limitati disponibbli;

Taqsimiet oħra

77. Ifakkar li n-nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet, tal-pensjonijiet u tal-Iskejjel Ewropej 
kollha hija koperta mill-Intestatura 5 tal-QFP; josserva li n-nefqa totali tal-intestatura fl-
2015, kif proposta fl-AB, hija stmata għal EUR 8 612,2 miljun (+2,5 % meta mqabbla 
mal-baġit tal-2014), li tħalli marġni ta' EUR 463,8 miljun taħt il-limitu massimu, filwaqt li 
n-nefqa amministrattiva totali tal-istituzzjonijiet kollha f'daqqa tammonta għal 
EUR 6 893,1 miljun (żieda ta' +1,6 % fuq il-baġit tal-2014), b'hekk jitħalla sottomarġni ta' 
EUR 457,9 miljun;

78. Jieħu nota tal-pożizzjoni tal-Kunsill rigward l-AB, li naqqas orizzontalment, mingħajr l-
ebda divrenzjar, il-livell tan-nefqa amministrattiva tal-2015 tal-istituzzjonijiet għal 
EUR 6 865,6 miljun (jew b'EUR 27,5 miljun inqas jew -0,4 %), b'hekk għolla 
artifiċjalment is-sottomarġni għal EUR 485,5 miljun;

79. Jinsab sorpriż li għal darb'oħra din is-sena, il-Kunsill jipproponi tnaqqis lineari fin-nefqa 
amministrattiva għall-istituzzjonijiet; itenni li l-baġit ta' kull istituzzjoni tal-Unjoni, 
minħabba l-missjoni u s-sitwazzjoni speċifiċi tagħha, għandu jiġi ttrattat individwalment, 
mingħajr ma jkun hemm soluzzjoni waħda li tgħodd għal kulħadd, filwaqt li jittieħed kont 
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tal-fażi ta' żvilupp partikolari, il-kompiti operattivi, l-objettivi ta' ġestjoni, il-ħtiġijiet tar-
riżorsi umani u l-politiki immobiljari ta' kull istituzzjoni; ma jaqbel xejn mal-approċċ tal-
Kunsill li jgħolli orizzontalment ir-rata ta' postijiet ta' xogħol battala b'punt perċentwali 
wieħed, u b'hekk iżid il-marġni artifiċjalment; jenfasizza li tali żieda, barra mill-postijiet 
ta' xogħol diġà mneħħija bit-tnaqqis ta' 1 % fil-persunal, ikollha l-effett li ġġiegħel lil ċerti 
istituzzjonijiet, diġà milquta mit-tnaqqis fil-persunal imsemmi hawn fuq, jiffriżaw ir-
reklutaġġ għall-postijiet ta' xogħol battala u b'hekk jixxekkel il-funzjonament tagħhom;

80. Josserva li l-AB jinkludi aġġustamenti ta' 0,8 % għar-remunerazzjonijiet u għall-
pensjonijiet tal-persunal għall-2011 u l-2012 għall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha kif ukoll 
l-iffriżar għall-2013 u għall-2014; jilqa' pożittivament il-fatt li l-parti l-kbira tal-
istituzzjonijiet diġà aġġustawhom fl-estimi tagħhom;

81. Jenfasizza li t-tliet istituzzjonijiet, il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament għandhom, 
sforz rispett reċiproku, jaċċettaw iż-żewġ fergħat tal-estimi tal-baġit tal-awtorità baġitarja 
mingħajr ma jkomplu jemendawhom;

82. Isostni li l-Parlament u l-Kunsill, filwaqt li jappoġġaw kull tip ta' ffrankar u titjib fl-
effiċjenza li jirriżultaw mill-evalwazzjoni mill-ġdid kostanti tal-kompiti attwali u ġodda, 
għandhom jistabbilixxu livell suffiċjenti ta' approprjazzjonijiet ħalli jiżguraw il-
funzjonament bla intoppi tal-istituzzjonijiet, ir-rispett tal-obbligi ġuridiċi interni u esterni 
u l-għoti ta' servizz pubbliku ta' livell professjonali għoli liċ-ċittadini tal-Unjoni; ifakkar li 
l-kompiti l-ġodda li jirriżultaw mit-Trattat ta' Lisbona kellhom jiġu implimentati mingħajr 
l-ebda mezz addizzjonali;

83. Ifaħħar lill-istituzzjonijiet l-oħra kollha għall-iffrankar u t-titjib fl-effiċjenza li diġà 
inkorporaw fl-abbozzi tal-baġit tagħhom; jenfasizza li użu preċiż, effiċjenti, trasparenti u 
responsabbli tar-riżorsi tal-Unjoni jikkostitwixxi wieħed mill-mezzi essenzjali sabiex 
terġa' tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadin tal-Unjoni; jilqa' l-isforzi li saru mill-istituzzjonijiet 
biex ikomplu jippromwovu t-trasparenza, l-effiċjenza amministrattiva, il-ġestjoni 
finanzjarja tajba u l-għoti ta' prijorità; iqis li fl-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni għandhom 
jibqgħu jiġu applikati rekwiżiti għoljin ta' trasparenza b'mod ugwali;

84. Jerġa' jistabbilixxi l-livell tar-rati ta' tnaqqis, kif inizjalment mitlub mill-Qorti tal-
Ġustizzja, mill-Qorti tal-Awdituri, mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u mis-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna li l-Kunsill immodifika orizzontalment u jreġġa' 
l-AB lura għal li kien fir-rigward tal-linji baġitarji rispettivi;

Taqsima I – Il-Parlament Ewropew

85. Ifakkar li l-estimi tal-Parlament għall-2015 ġew stabbiliti għal EUR 1 794 929 112, li 
jikkorrispondu għal rata ta' żieda kumplessiva ta' 2,24 % matul l-2014; jenfasizza, 
madankollu, li 0,67 % ta' din iż-żieda hija marbuta mal-allowance eċċezzjonali ta' 
tranżizzjoni ġuridikament vinkolanti għat-tmiem tal-mandat tal-Membri u 0,4 % mal-
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ftehim fuq l-aġġustament tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet għall-2011-2012; 
jenfasizza li l-livell tan-nefqa l-oħra għaldaqstant żdiedet biss b'1,18 % matul l-2014;

86. Jenfasizza li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, sabiex joħolqu ffrankar fit-tul fil-baġit tal-
Unjoni, għandhom jindirizzaw il-bżonn ta' pjan direzzjonali għal sede unika, kif iddikjarat 
mill-Parlament f'bosta riżoluzzjonijiet preċedenti;

87. Jilqa' pożittivament in-nota riveduta tas-Segretarju Ġenerali tas-17 ta' Settembru 2014 li 
tipproponi li d-deċiżjonijiet u l-aġġustamenti tekniċi reċenti tal-Bureau jiġu riflessi fil-
baġit; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li tali modifiki jħallu impatt baġitarju newtrali; 
japprova dawn l-aġġustamenti fl-estimi tiegħu;

88. Inaqqas t-tabelli tal-organigramma tal-Parlament sabiex ikun hemm konformità mat-
tnaqqis fil-persunal li ntlaħaq qbil dwaru fil-qafas tar-riforma tar-Regolamenti tal-
Persunal;

89. Jenfasizza li l-attivitajiet tal-gruppi politiċi ma jikkorrispondux għall-ħidma 
amministrattiva tagħhom; josserva li l-gruppi politiċi ffriżaw ir-riżorsi għall-persunal 
tagħhom mill-2012, u li l-ħtiġijiet tagħhom kienu biss koperti parzjalment fis-snin 
baġitarji preċedenti; jinsisti li l-livell totali tal-persunal fil-gruppi politiċi fl-2015 u s-snin 
segwenti m'għandux ikun anqas mil-livell attwali; ifakkar li tali deċiżjoni diġà ttieħdet 
mill-Parlament fil-leġiżlatura preċedenti1;

90. Jikkonstata li l-ispiża fil-mira tal-proġett KAD hija stmata għal EUR 441,27 miljun fi 
prezzijiet attwali (EUR 406,22 miljun fi prezzijiet kostanti) u li, fl-2005, il-ħtiġijiet 
finanzjarji għall-proġett KAD se jkunu jikkorrispondu għal EUR 128,91 miljun (jew 29 % 
tal-ispiża kumplessiva); jissottolinja li, flimkien mar-riżorsi baġitarji diġà disponibbli u li 
għadhom ma ntużawx, il-bqija tal-ħtiġijiet finanzjarji fl-2015 huma stmati għal 
EUR 84,8 miljun; iqis li dan l-ammont jista' jitnaqqas konsiderevolment permezz ta' 
trasferiment fi tmiem is-sena fl-2014 u li l-parti li jkun fadal għandha tkun iffinanzjata bis-
self; ifakkar li, minħabba l-kostruzzjoni tal-binja KAD, fil-ġejjieni l-pagamenti totali fis-
sena se jkunu ħafna anqas mill-ispejjeż biex tinkera proprjetà immobbli paragunabbli;

91. Jiddeċiedi li jżid l-approprjazzjonijiet għall-finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej b'EUR 3 miljun sabiex jiżgura li l-fondazzjonijiet politiċi wkoll ikunu jistgħu 
iwettqu bis-sħiħ l-attivitajiet tagħhom fir-rigward tal-firxa kollha ta' gruppi politiċi, kif 
ukoll jintensifikaw l-attivitajiet ta' riċerka u pariri tagħhom sabiex jikkomunikaw u 
jippreżentaw l-ideat tagħhom sabiex iħaffu l-proċess tal-integrazzjoni Ewropea; jenfasizza 
li din iż-żieda se tkun newtrali f'sens baġitarju billi din se tiġi kkumpensata mir-riżerva ta' 
kontinġenza; jiffissa għalhekk il-livell kumplessiv tal-baġit tiegħu għall-2015 għal 
EUR 1 794 929 112; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dan jikkorrispondi għal żieda ta' 0 % 
fuq il-livell tal-estimi tiegħu, adottati fis-sessjoni plenarja tas-17 ta' April 2014;

1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-
baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (P7_TA(2013)0437).
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92. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konġunt li jirrakkomanda lill-Membri jużaw titjiriet 
tal-klassi economy għal vjaġġi qosra; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jippreżenta 
valutazzjoni tal-eżitu ta' din ir-rakkomandazzjoni sal-aħħar tal-2015 l-aktar tard;

93. Jilqa' l-eżitu tal-Grupp ta' Ħidma Konġunt dwar l-evalwazzjoni tal-iffrankar possibbli fir-
rigward tan-nefqa fuq il-vetturi u x-xufiera; jistenna li dan iffrankar jidher fil-baġits tas-
snin li ġejjin;
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Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja

94. Jissottolinja li, minkejja ż-żieda bla preċedent fil-volum ta' każijiet, il-Kummissjoni 
ddeċidiet li tneħħi mill-AB tal-Qorti tal-Ġustizzja 12-il pożizzjoni ġdida mmirati li 
jipprevjenu kull restrinġiment u jillimitaw kemm jista' jkun ir-riskju li s-sentenza ma 
tinqatax fi żmien raġonevoli; jisħaq fuq il-fatt li permezz ta' dan il-Kummissjoni poġġiet 
f'riskju l-produttività tat-tliet Qrati fil-kuntest taż-żieda kontinwa u bla preċedent ta' 
każijiet ġodda u b'hekk ħolqot riskju gravi għall-baġit;

95. Japprova l-ħolqien ta' 12-il pożizzjoni ġdida, kif inizjalment mitlub mill-Qorti tal-
Ġustizzja; konsegwentement iżid il-linji baġitarji relatati u jaġġusta t-tabelli tal-
organigramma tal-pjan tal-Qorti tal-Ġustizzja, kif ippreżentat fl-estimi tal-baġit tagħha; 

96. Jaġġusta mill-ġdid ir-rata ta' tnaqqis standard għal-livell inizjali ta' 3 %, sabiex jiżgura li l-
Qorti tal-Ġustizzja tkun tista' tiffaċċja b'mod adegwat il-volum ta' xogħol li dejjem qed 
jiżdied u jkun jista' jsir użu sħiħ mit-tabella tal-organigramma tagħha; jenfasizza li t-
tnaqqis propost mill-Kunsill huwa f'kontradizzjoni totali mal-okkupazzjoni tal-persunal li 
tammonta għal 98 % (98 % - l-ogħla ċifra possibbli jekk dak li jkun iqis l-effett inevitabbli 
ta' ċaqliq tal-persunal matul is-sena) u b'rata ta' eżitu għar-remunerazzjonijiet ta' kważi 
99 % fl-2013;

97. Jissottolinja li l-Qorti Ġenerali, minkejja l-isforzi sostanzjali tagħha, ma għadhiex tiflaħ 
għall-volum ta' xogħol li dejjem qiegħed jiżdied; jisħaq fuq il-fatt li din ix-xejra 
ġeneralment 'il fuq hija totalment ikkonfermata mid-data osservata s'issa fl-2014 u se 
tibqa' minħabba, fost ħwejjeġ oħra, it-tibdiliet li saru mit-Trattat ta' Lisbona (li se jestendi 
l-ġurisdizzjoni tal-Qorti mill-1 ta' Diċembru 2014 fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-
ġustizzja), u l-adeżjoni tal-Kroazja;

98. Jenfasizza li, minkejja l-inizjattivi sostanzjali li ttieħdu sal-lum b'rabta mal-produttività, l-
għadd ta' kawżi pendenti għadu jikber (+25 % fl-2013, +6 % sa tmiem Ġunju 2014), 
filwaqt li issa feġġ ir-riskju ta' proċedimenti minħabba li s-sentenzi ma jinqatgħux fi 
żmien raġonevoli (partikolarment fil-kawżi mressqa quddiem il-Qorti Ġenerali, li issa 
qajla tiflaħ għall-volum ta' każijiet), bl-ewwel ilment ippreżentat abbażi ta' dan 
f'Ġunju 2014, b'responsabilitajiet serji eventwali għall-Unjoni; jenfasizza li d-dewmien fl-
għoti ta' sentenzi fi żmien raġonevoli fil-Qorti tal-Ġustizzja u b'mod partikolari b'rabta 
mal-liġi dwar il-kompetizzjoni, ixekklu bi kbir il-funzjonament tas-suq intern u jistgħu 
jkunu ta' theddida serja għall-baġit tal-Unjoni;

99. Ifakkar fil-ftehim bi prinċipju bejn il-Parlament u l-Kunsill li skontu jrid jiżdied in-numru 
ta' mħallfin; jenfasizza li f'tali ċirkostanzi huwa urġenti li jintlaħaq qbil mill-aktar fis 
possibbli dwar il-ħatra ta' mħallfin supplementari fi ħdan il-Qorti; iqiegħed EUR 2 miljun 
f'riżerva għall-ħatra ta' disa' mħallfin ġodda u jistieden lill-Qorti tippreżenta lill-Kunsill u 
lill-Parlament Ewropew evalwazzjoni aġġornata tal-bżonnijiet finanzjarji addizzjonali 
għall-imħallfin u għall-persunal ġodda; jistenna li fil-Kunsill se jintlaħaq qbil mill-aktar 
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fis possibbli u li l-proċedura leġiżlattiva se tkun finalizzata sal-1 ta' Ottubru 2015; jinsisti 
li l-bżonn ta' persunal addizzjonali li jkun jikkorrispondi mal-ħatra ta' disa' mħallfin 
għandu jiġi evalwat b'mod prudenti;

Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri

100. Jaġġusta mill-ġdid ir-rata ta' tnaqqis standard għal-livell inizjali ta' 2,1 %, bil-għan li l-
Qorti tal-Awdituri tkun tista' tissodisfa l-bżonnijiet tagħha fir-rigward tat-tabella tal-
organigramma;

101. Ireġġa' l-AB lura għal li kien fir-rigward tal-linji baġitarji relatati mar-remunerazzjoni 
ta' persunal ieħor, bil-ħsieb li jiżgura li l-Qorti tal-Awdituri tista' tissodisfa l-obbligi 
ġuridiċi tagħha fil-konfront tal-persunal tagħha;

Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u Taqsima VII – Il-Kumitat tar-
Reġjuni

Implimentazzjoni tal-ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni

102. Ifakkar li, skont il-ftehim ta' kooperazzjoni tal-5 ta' Frar 2014, huwa previst it-
trasferiment ta' massimu ta' 80 pożizzjoni miż-żewġ Kumitati għall-Parlament u li ntlaħaq 
qbil fuq it-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet għaż-żieda fl-attivitajiet politiċi tagħhom u għall-
bżonnijiet addizzjonali għall-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni;

103. Jirrikonoxxi li minimu ta' 60 pożizzjoni mistennijin li jiġu trasferiti lill-Parlament u li 
tali trasferiment se jiġi implimentat f'żewġ fażijiet, l-ewwel fażi mill-1 ta' Ottubru 2014 u 
t-tieni fażi aktar tard fl-2015; jinkludi fil-baġit l-aġġustamenti relatati mat-trasferiment ta' 
42 pożizzjoni (30 pożizzjoni mill-KESE, 12 mill-KtR) li jikkorrispondu mal-
implimentazzjoni tal-ewwel fażi, u jpoġġi nofs l-approprjazzjonijiet li jikkorrispondu mat-
trasferiment tal-pożizzjonijiet addizzjonali mistennija (minimu ta' 6 mill-KESE u minimu 
ta' 12 mill-KtR) f'riżerva, li għandhom jiġu żblukkati ladarba tittieħed id-deċiżjoni 
definittiva dwar it-trasferiment li fadal; jistenna li t-trasferiment finali se jitlesta sa 
Lulju 2015;

104. Jilqa' l-kooperazzjoni li għaddejja bejn iż-żewġ Kumitati fi kwistjonijiet 
amministrattivi u jħeġġiġhom ikomplu jsaħħu tali kooperazzjoni billi jistgħu jintlaħqu 
aktar objettivi komuni u ffrankar; jistieden lill-KESE u lill-KtR jeżaminaw il-mod kif ir-
riformi strutturali u organizzattivi tagħhom ikunu jistgħu jiġu segwiti b'mod koordinat 
billi japprofondixxu l-kooperazzjoni bilaterali tagħhom;
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Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

105. Jaġġusta mill-ġdid ir-rata ta' tnaqqis standard għal-livell inizjali ta' 4,5 %, bil-għan li 
jippermetti lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ilaħħaq mat-tnaqqis kontinwu fil-
persunal;

Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni

106. Jissottolinja li għall-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) il-baġit tal-2015 se jkun ikkaratterizzat 
minn żieda fl-attivitajiet politiċi tiegħu, billi l-mandat politiku il-ġdid (is-sitt wieħed) tal-
KtR se jibda fi Frar 2015, u se tkun l-ewwel sena li fiha se jkun integrat fil-baġit l-effett 
sħiħ tal-ħolqien tal-ħames grupp politiku fil-KtR (il-Grupp ECR);

107. Ma jaqbilx bil-kbir mat-tnaqqis min-naħa tal-Kummissjoni, tan-nefqa direttament 
marbuta mal-attivitajiet politiċi tal-KtR u dik relatata, jew in-nefqa assoċjata mal-
attivitajiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni; iżid, fid-dawl tal-bidu tal-mandat tal-KTR 
il-ġdid, il-linji baġitarji kkonċernati;

Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew

108. Josserva li l-Kunsill naqqas l-abbozz ta' baġit tal-Ombudsman b'1,7 %; jissottolinja li 
tali tnaqqis se jimponi piż qawwi fuq il-baġit ferm limitat tal-Ombudsman u se jħalli 
impatt qawwi fuq l-implimentazzjoni tal-istrateġija l-ġdida tal-Ombudsman u fuq il-
kapaċità tal-istituzzjoni li taqdi liċ-ċittadini Ewropej b'mod effiċjenti u effikaċi; Ireġġa' 
għaldaqstant lura għal li kienu l-linji baġitarji kollha li tnaqqsu mill-Kunsill biex l-
Ombudsman ikun jista' jaqdi l-mandat tiegħu u jonora l-impenji tiegħu;

Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

109. Ifakkar li mingħajr ma jitqiesu l-obbligi ġuridiċi inevitabbli, bħal pereżempju n-nefqa 
relatata mat-tmiem tal-mandat tal-Membri tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data (EDPS) jew mal-aġġustamenti fis-salarji, iż-żieda ewlenija fil-baġit tal-2014 hija 
marbuta mal-ħolqien tat-task force tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data kif ukoll 
mal-attivitajiet speċifiċi l-ġodda identifikati għall-perjodu 2014-2020;

110. Ireġġa' l-AB lura għal li kien fir-rigward tal-linji baġitarji relatati mal-mandat tal-
EDPS il-ġdid, il-ħolqien tat-task force tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, u 
dawk li jiżguraw il-funzjonament tajjeb tal-istituzzjoni, partikolarment fid-dawl tal-
istrateġija l-ġdida tiegħu għall-2014-2020; jissottolinja li t-tnaqqis orizzontali fin-nefqa 
jistgħu jkunu ta' ħsara kbira u jkunu kontroproduċenti, speċjalment għal istituzzjoni 
daqstant żgħira;

Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
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111. Ifakkar lill-Kunsill li l-Istati Membri qablu li jinħoloq is-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna (SEAE), u li dan għandu bzonn biżżejjed riżorsi sabiex iwettaq l-
attivitajiet tiegħu; jistieden lill-Istati Membri jesploraw iżjed is-sinerġiji bejn l-ambaxxati 
nazzjonali u s-SEAE, bħal pereżempju l-użu ta' infrastruttura komuni tal-bini, is-sigurtà, u 
l-kooperazzjoni fi kwistjonijiet amministrattivi;

112. Jaġġusta mill-ġdid ir-rata ta' tnaqqis standard għal-livell inizjali ta' 5,3 % għas-sede 
prinċipali tas-SEAE, 2,7 % għad-delegazzjonijiet u 2,7% għall-esperti nazzjonali militari 
ssekondati u jreġġa' l-approprjazzjonijiet lura għal li kienu kif mitlub fl-abbozz ta' baġit; 
jisħaq fuq il-fatt li tali żieda fir-rati ta' tnaqqis se timplika li l-persunal se jitnaqqas aktar 
mit-tnaqqis mandatorju ta' 1 % fit-tabella tal-organigramma u rispettivament, se xxekkel 
il-funzjonament tiegħu u tostakola l-iżvilupp tiegħu bħala entità ġdida b'kompiti dejjem 
jiżdiedu;

113. Ireġġa' l-AB lura għal li kien fir-rigward tal-linji baġitarji kollha mnaqqsa mill-
Kunsill, partikolarment dawk relatati mal-approprjazzjonijiet għas-sigurtà tal-
komunikazzjonijiet tas-SEAE biex ir-Rappreżentant Għoli u l-persunal ta' livell għoli 
tiegħu jitħallew jipparteċipaw b'mod effiċjenti f'negozjati sensittivi ħafna;

114. Iħeġġeġ li s-sistemi ta' komunikazzjoni tas-SEAE jkunu mħarsa kontra intrużjonijiet u 
li s-sistemi ta' komunikazzjoni ta' bejn is-SEAE u l-Istati Membri minn naħa, u dawk tas-
sede prinċipali u tad-delegazzjonijiet min-naħa l-oħra, ikunu sikuri u moderni;

115. Jappoġġa l-proposta tar-Rappreżentant Għoli biex fil-baġit tas-SEAE jkunu inklużi l-
approprjazzjonijiet meħtieġa biex tinfetaħ delegazzjoni ġdida fil-żona tal-Golf, fejn l-
Unjoni mhijiex rappreżentata biżżejjed1; iżid għalhekk il-linji baġitarji kkonċernati, kif 
mitlub mis-SEAE fl-estimi tiegħu;

116. Jittrasferixxi l-approprjazzjoni dwar l-ispejjeż amministrattivi komuni għall-persunal 
tal-Kummissjoni fid-delegazzjonijiet, minn Taqsima III (il-Kummissjoni) għal Taqsima X 
(SEAE) tal-baġit; jissottolinja li dan it-trasferiment huwa newtrali mil-lat ta' baġit u ma 
għandu l-ebda impatt ieħor fuq l-approprjazzjonijiet amministrattivi tal-Kummissjoni u 
lanqas fuq il-kundizzjonijiet ta' xogħol tal-persunal tal-Kummissjoni fid-delegazzjonijiet u 
se jirrispondi għas-semplifikazzjoni fil-ġestjoni tan-nefqa amministrattiva tad-
delegazzjonijiet tal-UE mitluba mis-SEAE, mill-Kunsill u mqajma minn rapport reċenti 
tal-Qorti tal-Awdituri; jinsisti li t-trasferiment għandu jiġi implimentat f'sens ta' 
kooperazzjoni tajba bejn is-SEAE u l-Kummissjoni; jistieden lill-Kunsill jirrispetta n-
newtralità tal-baġit ta' dan il-ftehim;

1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' April 2014 dwar l-istrateġija tal-UE rigward l-Iran, Testi adottati 
P7-TA(2014)0339.
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117. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet u lill-entitajiet l-oħra kkonċernati kif ukoll lill-
parlamenti nazzjonali.
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ANNESS

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Dati għall-proċedura baġitarja u modalitajiet għall-funzjonament tal-Kumitat ta' 
Konċiljazzjoni fl-2014

A. Skont il-Parti A tal-anness tal-ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni f'materji 
baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni jaqblu fuq id-dati segwenti għall-proċedura baġitarja tal-2015:

1. Jiġi konvokat trilogu fl-10 ta' Lulju qabel l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill;

[Il-Kummissjoni se tagħmel ħiltha biex tippreżenta l-Estimi għall-2015 fil-bidu ta' 
Ġunju.]

2. Il-Kunsill se jagħmel ħiltu sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu u jittrażmettiha 
lill-Parlament Ewropew sal-ġimgħa nru 36 (l-ewwel ġimgħa ta' Settembru), 
bil-għan li jiġi ffaċilitat ftehim fi żmien utli mal-Parlament Ewropew;

[Il-Kummissjoni se tadotta formalment l-Abbozz ta' Baġit fl-24 ta' Ġunju, u l-AB tal-
2015 se jkun disponibbli online bil-lingwi kollha fil-25 ta' Ġunju.]

3. Il-Kumitat għall-Baġits tal-Parlament Ewropew se jagħmel ħiltu biex jivvota l-
emendi rigward il-pożizzjoni tal-Kunsill sa mhux aktar tard mit-tmiem tal-
ġimgħa nru 41 (nofs Ottubru);

[Il-laqgħat tal-Kumitat BUDG huma programmati f'dawn id-dati: 29/9-1/10 u 6-7/10]

4. Fil-15 ta' Ottubru se jiġi konvokat trilogu qabel il-qari tal-Parlament Ewropew;

5. Il-plenarja tal-Parlament Ewropew se tivvota dwar il-qari tagħha fil-ġimgħa 
nru 43;

[Sessjoni plenarja tal-20-23 ta' Ottubru]

6. Il-perjodu ta' konċiljazzjoni se jibda fit-28 ta' Ottubru. B'mod konformi mad-
dispożizzjonijiet tal-punt c) tal-Artikolu 314(4) tat-TFUE, it-terminu 
disponibbli għall-konċiljazzjoni se jiskadi fis-17 ta' Novembru 2014;

[Il-Parti E, punt 13 tal-anness tal-FII, jgħid li: "L-ittra li tikkonvoka l-Kumitat ta' 
Konċiljazzjoni tintbagħat sa mhux aktar tard mill-ewwel jum tax-xogħol tal-ġimgħa ta' 
wara t-tmiem tas-sessjoni parzjali parlamentari li matulha tkun saret il-votazzjoni 
plenarja, u l-perjodu ta' konċiljazzjoni jibda l-għada." 

Huwa neċessarju li l-ittra tintbagħat fis-27 ta' Ottubru, jiġifieri l-aħħar ġurnata utli 
biex jiġi żgurat li t-test konġunt ikun adottat miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja fi 
żmien 14-il jum mill-ftehim, fid-dawl tal-fatt li s-sessjoni plenarja rilevanti ssir fil-
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ġimgħa nru 48.]

7. Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni se jiltaqa' fis-6 ta' Novembru, ospitat mill-
Parlament Ewropew u fl-14 ta' Novembru ospitat mill-Kunsill; is-sessjonijiet 
tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni se jitħejjew minn trilogu/i. Huwa pprogrammat 
trilogu għall-11 ta' Novembru. Jista' jiġi konvokat trilogu addizzjonali wieħed 
jew aktar matul il-perjodu ta' konċiljazzjoni ta' 21 ġurnata.

B. Il-modalitajiet għall-funzjonament tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni huma definiti fil-
Parti E tal-anness tal-ftehim interistituzzjonali hawn fuq imsemmi.

_____________________
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 - it-taqsimiet kollha
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Zigmantas Balčytis

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' ż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament fl-Intestatura 4 meta 
mqabbla mas-sena attwali bħala meħtieġa b'mod urġenti wara tnaqqis kbir iżda jinnota li 
ż-żieda għadha insuffiċjenti biex tilħaq il-ħtiġijiet tal-UE; jenfasizza li huwa importanti 
ħafna li jkun żgurat finanzjament xieraq għall-attivitajiet globali tal-UE jekk għandhom 
jintlaħqu l-miri ambizzjużi stabbiliti fit-Trattat ta' Lisbona;

2. Jinnota bi tħassib speċjali t-tnaqqis applikat għall-Istrument Ewropew ta' Viċinat, li jsegwi 
tnaqqis kbir simili applikat is-sena li għaddiet; filwaqt li jirrikonoxxi li dan huwa 
konformi mal-programmar pluriennali tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat, jenfasizza li s-
sitwazzjoni attwali fil-Viċinat, kemm fil-Lvant kif ukoll fin-Nofsinhar, ma tippermettix li 
l-impenn tal-UE jiddgħajjef u jħeġġeġ b'mod qawwi biex l-ammonti ta' fondi allokati liż-
żewġ reġjuni jiżdiedu b'mod sostanzjali;

3. Jinnota, b'mod partikolari, li għal darb'oħra ma ġiex ibbaġitjat biżżejjed finanzjament 
għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, il-Palestina u l-UNRWA; jenfasizza li fid-dawl 
tal-kriżi umanitarja li għaddejja, iż-żieda fl-għadd ta' rifuġjati, is-sitwazzjoni fuq il-post u 
l-qerda ta' infrastruttura fundamentali fl-Istrixxa ta' Gaża, huwa neċessarju li jiżdiedu l-
fondi;

4. Jenfasizza s-sitwazzjoni inkwetanti fir-rigward tal-krediti ta' pagament fl-Intestatura 4, li 
minkejja ż-żieda sostantiva meta mqabbla mas-sena attwali prevista mill-Kummissjoni, 
tista' ma tissodisfax ir-rekwiżiti fuq l-art; jinnota madankollu b'approvazzjoni, id-
deċiżjoni li l-impenji u l-pagamenti għall-istrument tal-għajnuna umanitarja jkunu ugwali;

5. Jinnota bi tħassib partikolari t-tnaqqis kbir f'approprjazzjonijiet ta' pagament għall-
Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi li qed isofri minn nuqqas sostanzjali 
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fl-approprjazzjonijiet ta' pagament, fatt li diġà qed jillimita l-kapaċità tal-UE li tirrispondi 
għal kriżijiet urġenti fis-sena attwali; jinnota li b'dan it-tnaqqis il-ġdid is-sitwazzjoni tista' 
biss tiggrava; jenfasizza li l-Istrument għall-Istabbiltà u l-Paċi huwa strument 
fundamentali għall-attivitajiet ta' ġestjoni tal-kriżi u ta' riżoluzzjoni tal-kunflitti tal-UE, 
pereżempju fl-Ukraina;

6. Jenfasizza l-importanza li s-servizz tal-Kummissjoni għall-Istrumenti ta' Politika għall-
Affarijiet Barranin ikollu r-riżorsi adegwati sabiex jimplimenta l-Istrument li 
jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi, l-operazzjonijiet PESK, l-Istrument ta' Sħubija u 
l-missjonijiet ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet fil-qafas tal-Istrument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem;

7. Jirrifjuta t-tnaqqis konsiderevoli fl-Intestatura 4 propost mill-Kunsill, li jista' biss jiggrava 
s-sitwazzjoni diġà kritika, b'mod partikolari fir-rigward tal-pagamenti; jopponi bil-qawwi 
kull rabta potenzjali bejn in-negozjati dwar il-baġit 2015 u dawk dwar l-Abbozz ta' Baġit 
Emendatorju 3;

8. Jenfasizza l-importanza li s-SEAE jingħata biżżejjed fondi biex iħejji għall-ftuħ possibbli 
ta' delegazzjoni tal-UE fl-Iran f'każ li n-negozjati jintemmu b'suċċess u b'mod konformi 
mar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' April 2014 dwar l-istrateġija tal-UE lejn 
l-Iran;

9. Jieħu nota tar-rapport speċjali riċenti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-istabbiliment 
tas-SEAE li ġie ppubblikat fit-30 ta' Ġunju 2014, kif ukoll tar-rakkomandazzjonijiet li 
għamlet biex jissaħħu l-valur miżjud u l-effiċjenza tas-SEAE, bħal pereżempju 
kollaborazzjoni mal-Kummissjoni sabiex jittaffa l-impatt tar-riġidità tar-regolamenti 
finanzjarji u tal-persunal tagħha fuq l-effiċjenza tad-delegazzjonijiet tal-UE, bil-ħsieb li 
jiġu ddedikati aktar riżorsi għall-kompiti politiċi;

10. Itenni l-importanza li l-linja baġitarja għar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (RSUE) tiġi 
ttrasferita lill-baġit tas-SEAE bil-ħsieb li tiġi appoġġjata l-integrazzjoni mtejba tagħhom 
fis-SEAE, skont il-proposta li saret mir-RGħ/VP fir-Rieżami tas-SEAE, ir-
rakkomandazzjoni tal-Parlament tat-13 ta' Ġunju 2013, u r-Rapport Speċjali Nru 11/2014 
tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri;

11. Jilqa' l-isforz kontinwu tas-SEAE biex jaġġorna s-sistemi tiegħu tal-IT u jsaħħaħ il-
kapaċitajiet tas-sigurtà tal-informazzjoni tiegħu; jibqa' mħasseb dwar l-għadd 
sproporzjonat ta' karigi għolja fis-servizz;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fuq l-eżempju tas-SEAE, tipprovdi data aġġornata kull sena 
dwar l-għadd ta' persunal intern u estern tal-Kummissjoni fid-delegazzjonijiet, li tkun 
maqsuma skont il-pajjiż u d-direttorat ġenerali u li tkun tindika mil-liema linja baġitarja 
qed jiġu ffinanzjati, biex b'hekk l-awtoritajiet baġitarji jkunu jistgħu jivvalutaw aħjar l-
attivitajiet dinjija tal-Kummissjoni;
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2015 
2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Paul Rübig

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, 
biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar fl-impenji meħudin kollettivament u individwalment tal-Istati Membri tal-UE 
biex jgħollu l-livell tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp sa 0,7 % sal-2015; 

2. Jissottolinja li l-objettiv primarju tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE għandu jkun it-
tnaqqis u, fit-terminu twil, il-qerda tal-faqar u jfakkar li, skont ir-Regolament li 
jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp1, il-pajjiżi l-aktar 
fil-bżonn għandhom jingħataw prijorità fil-proċess tal-allokazzjoni tar-riżorsi;

3. Jesprimi tħassib kbir partikolarment fir-rigward tal-insuffiċjenza tal-finanzjamenti 
ddestinati għal-"linji baġitarji ta' kkompletar" (approprjazzjonijiet ta' pagament għal linji 
baġitarji tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) preċedenti) u jibża' li ż-żieda ta' defiċits 
riportati minn sena finanzjarja għall-oħra se twassal għal telf ta' kredibilità u affidabilità 
fil-konfront tal-pajjiżi sħab u tal-organizzazzjonijiet ta' implimentazzjoni u se xxejjen il-
progress li sar f'termini ta' ġestjoni u ta' effikaċja tal-għajnuna; jappella għalhekk għar-
rinforzar ta' dawn il-linji ta' kkompletar, partikolarment għall-programmi tematiċi (sigurtà 
tal-ikel, żvilupp uman, atturi mhux statali, ambjent u enerġija);

4. Jilqa' favorevolment l-istabbiliment ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn 
f'livelli ndaqs għal-linji baġitarji ddestinati għall-għajnuna umanitarja, fatt li se jgħin biex 
tiġi evitata l-interruzzjoni tal-għajnuna umanitarja osservata fl-2013 u fl-2014; jenfasizza 
li huwa fundamentali li l-ebda defiċit ta' pagament ma jkun riportat mill-2014 għall-2015 
u li jeħtieġ li, minflok, il-bżonnijiet kollha jiġu indirizzati fl-2014 permezz tal-baġits 

1  Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 (ĠU L 77, 
15.3.2014, p. 44-76). 
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emendatorji; jisħaq fuq l-effiċjenza f'termini ta' kostijiet tal-investimenti fil-prevenzjoni 
tad-diżastri u fil-preparazzjoni għalihom;

5. Jappella għal żieda fil-finanzjamenti ddedikati lill-aġenziji umanitarji, pereżempju l-
UNHCR, il-UNRWA u t-Tobba Mingħajr Fruntieri, fi żminijiet ta' kunflitt; iħeġġeġ, f'din 
il-linja, aktar sostenn mill-baġit partikolarment biex jinstab tarf il-kriżijiet fl-Iraq, fis-
Sirja u f'Gaża biex jgħin ħalli tinżamm enfasi b'saħħitha fuq il-bżonnijiet tar-rifuġjati, 
primarjament l-intervent mediku, is-servizzi bażiċi u l-edukazzjoni, kif ukoll biex jiġu 
indirizzati l-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent milquta mill-virus tal-Ebola;

6. Fid-dawl tas-sitwazzjoni drammatika fil-qasam tal-għajnuna umanitarja, jinsisti, bħala 
kwistjoni ta' prijorità, li l-livell tal-approprjazzjonijiet ta' pagament għar-riżerva ta' 
għajnuna f'emerġenza jrid jiżdied notevolment biex jiġu affrontati l-avvenimenti 
imprevisti, ifakkar li l-pagamenti mir-riżerva ta' għajnuna f'emerġenza huma ffinanzjati 
barra mill-QFP, billi hija strument speċjali;

7. Iqis inaċċettabbli t-tnaqqis propost mill-Kunsill, billi l-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE 
għandha bżonn finanzjamenti raġonevoli li jkunu affidabbli għas-sħab.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KUMMERĊ INTERNAZZJONALI

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Reimer Böge

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li għandu jiġi żgurat li l-intestatura baġitarja ddedikata għall-qasam tal-politika 
kummerċjali tal-Unjoni tipprovdi biżżejjed approprjazzjonijiet biex il-Kummissjoni 
ssegwi b'mod effiċjenti u effikaċi l-aġenda kummerċjali ambizzjuża tagħha u b'hekk 
tikkontribwixxi b'mod dirett għall-iżvilupp sostenibbli u ekoloġiku, għat-tkabbir u l-
impjiegi fl-Istati Membri kollha tal-UE, kif ukoll biex tiġi ssorveljata b'mod xieraq l-
implimentazzjoni tal-politika kummerċjali, u b'mod partikolari tal-ftehimiet kummerċjali 
fis-seħħ u l-impatt tagħhom fuq l-ekonomija tal-UE u dik tal-pajjiżi sieħba; għal dan il-
għan, iqis li jekk meħtieġ, l-approprjazzjonijiet għandhom ikunu kkomplementati minn 
riallokazzjoni u tqassim mill-ġdid adegwat tal-persunal;

2. Jilqa' ż-żieda fl-approprjazzjonijiet għall-Istrument għall-Assistenza Makrofinanzjarja 
wara tnaqqis qawwi fl-eżerċizzju tal-baġit preċedenti;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex tinvolvi ruħha mal-pubbliku 
ġenerali u mal-partijiet ikkonċernati kollha fir-rigward tan-negozjati li għaddejjin u l-
attivitajiet tad-DĠ Kummerċ, speċjalment dawk dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta' 
Kummerċ u ta' Investiment; għaldaqstant, jiddeplora l-fatt li n-nefqa tal-baġit relatata 
mal-informazzjoni u l-komunikazzjoni tnaqqset meta mqabbla mas-snin preċedenti;

4. Jiddeplora t-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet għall-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI);  
jindika li tnaqqis bħal dan se jfixkel il-kapaċità tal-Unjoni li tistabilizza u tgħin lill-pajjiżi 
ġirien tagħha, inklużi dawk li magħhom l-Unjoni diġà kkonkludiet ftehimiet ta' kummerċ 
ħieles profondi u komprensivi (DCFTAs) kif ukoll lil dawk li qed tinnegozja magħhom 
bħalissa;
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5. Jinnota ż-żieda marġinali fl-approprjazzjonijiet għall-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp, inkluża l-Għajnuna għall-Kummerċ, u ż-żieda fl-approprjazzjoni modesta tal-
Għajnuna għall-Kummerċ - Azzjoni multilaterali;

6. Ifakkar li fl-2009 il-Parlament introduċa €1 miljun fi kreditu addizzjonali speċifikament 
għal azzjonijiet relatati mal-Kummerċ Ġust fl-intestatura baġitarja mmirata lejn il-
finanzjament ta' proġetti fil-qasam tal-kummerċ barrani, u jitlob lill-Kummissjoni 
tikkunsidra l-introduzzjoni mill-ġdid ta' din l-intestatura baġitarja fl-2015 biex 
tiffinanzja azzjonijiet relatati mal-Kummerċ Ġust, hekk kif definit fil-Komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni tal-5 ta' Mejju 20091;

7. Jemmen li għandha titpoġġa' enfasi akbar fuq il-koerenza politika, speċjalment fir-
rigward tal-kondizzjonalità fil-ftehimiet kummerċjali; jenfasizza li għandha tissaħħaħ il-
kooperazzjoni interna bejn is-SEAE, id-DĠ Żvilupp u d-DĠ Kummerċ biex dawn 
jaħdmu b'mod effettiv. Għalhekk, iħeġġeġ li din il-ħtieġa għall-kooperazzjoni u l-
koerenza politika tiġi riflessa kif xieraq fil-baġit;

8. Jappoġġa l-estensjoni tal-Azzjoni Preparatorja "Innovazzjoni fl-Euromed: imprendituri 
għall-bidla" għall-2015 iżda jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi evalwazzjoni ta' din l-
Azzjoni Preparatorja għall-2013 u l-2014;

9.      Jesprimi xi tħassib dwar il-mod kif iċ-ċentri ta' negozju fl-Indja, iċ-Ċina u t-Tajlandja 
qed iwettqu l-attivitajiet tagħhom, b'mod partikolari rigward is-sensibilizzazzjoni għall-
SMEs, is-sostenibilità, u l-komplementarjetajiet ma' strutturi pubbliċi u privati eżistenti 
tal-UE u tal-Istati Membri; jitlob lill-Kummissjoni tikkummissjona valutazzjoni 
indipendenti tal-attivitajiet ta' dawn iċ-ċentri ta' negozju u tgħaddi r-riżultati tagħha lill-
Parlament; jinsisti li l-Kummissjoni għandha tieħu kont sħiħ tar-riżultati ta' din il-
valutazzjoni fl-ippjanar ta' attivitajiet futuri ta' dawn iċ-ċentri;

1  (COM(2009) 215 finali)
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KONTROLL TAL-BAĠIT

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 - it-taqsimiet kollha
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Markus Pieper

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi f'sitwazzjoni li fiha r-riżorsi huma skarsi minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw bis-sħiħ bil-ħsieb li 
jimplimentaw il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea b'mod effiċjenti u jipproteġuh b'mod 
adegwat permezz ta' azzjonijiet preventivi u korrettivi;

B. billi l-objettiv prinċipali tal-abbozz tal-baġit 2015 se jkun dak li jiżgura li l-baġit tal-
Unjoni jingħata l-mezzi meħtieġa sabiex ikun jista' jagħti l-kontribut imsaħħaħ totali 
tiegħu lit-tkabbir u lill-impjiegi u jrawwem is-solidarjetà bejn l-Istati Membri u r-reġjuni; 

C. billi d-djalogu bejn il-Parlament u l-Kummissjoni previst fl-Artikolu 318 tat-TFUE 
għandu jistimola l-kultura ta' prestazzjoni fi ħdan il-Kummissjoni;

D. billi, filwaqt li ma jikkontestax id-deċiżjoni li tagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-
implimentazzjoni tal-baġit fis-sena finanzjarja 2012, il-Parlament, fir-riżoluzzjoni dwar 
il-kwittanza tiegħu tat-3 ta' April 20141, enfasizza r-riżervi tiegħu fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit ta' ċerti Stati Membri u tal-Kummissjoni fil-politika agrikola u 
fil-politika reġjonali;

E. billi l-Parlament stieden lill-Kummissjoni tieħu impenn vinkolanti rigward azzjonijiet kif 
speċifikat fir-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza msemmija hawn fuq2 bil-għan li titranġa s-
sitwazzjoni;

1. Ifakkar it-tħassib serju tiegħu dwar il-fatt li l-Kummissjoni ssibha dejjem iktar diffiċli 

1 ĠU L 266, 5.9.2014, p. 32.
2 Ara b'mod partikolari l-paragrafi 56 u 57.
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tonora t-talbiet kollha għall-ħlas fis-sena fi ħdan il-limiti tal-approprjazzjonijiet ta' 
pagament oriġinarjament ivvotati u jenfasizza li raġuni waħda għal din is-sitwazzjoni 
tikkonsisti mill-fatt li l-approprjazzjonijiet ta' impenn kienu qrib il-limitu massimu definit 
filwaqt li l-approprjazzjonijiet ta' pagament inżammu sal-minimu matul kull perjodu; 
jistieden lill-Kummissjoni tforni informazzjoni dwar meta hu mistenni li jkun hemm 
dewmien fil-pagamenti;

2. Jibża' li l-Kunsill se jkompli jsegwi l-istrateġija tiegħu matul il-perjodu 2014-2020 bil-
għan li jaqta' l-livell ta' ħlasijiet, mingħajr ma jqis il-bżonnijiet reali li għalihom għandha 
tinstab soluzzjoni sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika l-programmi li ma 
jagħtux valur miżjud Ewropew u li ma kinux effiċjenti sabiex dawn jiġu abbandunati biex 
ir-riżorsi dedikati għalihom jintużaw b'mod effiċjenti;

3. Jisħaq fuq il-fatt li din il-prattika teħtieġ li l-awtorità baġitarja tadotta baġits emendatorji 
u jiddeplora li din il-prattika tikser il-prinċipji baġitarji hekk kif inhuma stabbiliti fir-
Regolament Finanzjarju; 

4. Josserva li l-implimentazzjoni tal-korrezzjonijiet finanzjarji li l-Kummissjoni imponiet 
fuq l-Istati Membri li naqsu milli jimplimentaw sistemi u rkupri sodi ammontaw għal 
madwar EUR 3 362 miljun fl-2013, ċifra aktar baxxa minn dik tal-2012 
(EUR 4 419 miljun)1;

5. Jitlob lill-Kummissjoni tindika biċ-ċar liema ammonti rkuprati fl-2013 ġew irreġistrati 
bħala dħul fil-kontijiet tal-Unjoni jew ġew kumpensati u l-punt safejn il-korrezzjonijiet 
finanzjarji u l-irkupri li ttieħdet deċiżjoni dwarhom fl-2013, jista' jkollhom impatt fuq il-
ħtiġijiet ta' pagament għall-baġits tal-2014 u tal-2015;

6. Ifakkar li jiddependi minn bosta fatturi jekk fil-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid 2014-
2020 il-korrezzjonijiet finanzjarji netti jkunux imposti f'każ ta' nuqqasijiet gravi fl-
implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni u jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta proposta 
mingħajr dewmien dwar il-limitazzjoni, jekk mhux il-projbizzjoni għalkollox, ta' proġetti 
ta' sostituzzjoni;

7. Jitlob lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri neċessarji u, jekk hemm bżonn, tagħmel awditjar 
dirett tal-proġetti bil-għan li tiggarantixxi li ma jiġix sottostimat il-livell ta' riskju u żball 
fl-approprjazzjonijiet ta' finanzjamenti reġjonali;

8. Itenni t-talbiet tiegħu lill-Kummissjoni biex tasal għal ftehimiet vinkolanti u bilaterali 
mal-Istati Membri li jispikkaw b'mod partikolari skont il-mudell tas-Semestru Ewropew;

9. Jilqa' pożittivament id-dikjarazzjonijiet tal-programmi tan-nefqa operazzjonali li 
jakkumpanjaw l-abbozz tal-baġit 2015 li jikkostitwixxu l-istrument prinċipali għall-
ġustifikazzjoni tal-approprjazzjonijiet proposti mill-Kummissjoni fl-abbozz ta' baġit u 
jindika li tali dikjarazzjonijiet huma koerenti mal-bażijiet ġuridiċi korrispondenti u joffru 
dettalji dwar ir-riżorsi ddedikati lil kull programm ta' spiża;

1 Ara l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-11 ta' Ġunju 2014 bl-isem "Sinteżi tal-kisbiet ta' ġestjoni tal-
Kummissjoni fl-2013" (COM(2014)0342), punt 4.1.
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10. Jilqa' partikolarment il-fatt li, kif talab il-Parlament fir-riżoluzzjonijiet tiegħu li 
jakkumpanjaw id-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza tal-Kummissjoni għall-20111 u 
għall-20122, kull dikjarazzjoni tinkludi data numerika relatata mal-valur miżjud Ewropew 
u l-kontribut lill-istrateġija Ewropa 2020 (Miri ewlenin, Inizjattivi emblematiċi);

11. Jinsisti li meta tforni lill-Parlament u lill-Kunsill bil-valutazzjonijiet tal-prestazzjoni tal-
Unjoni previsti fl-Artikolu 318 tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha tirrapporta r-riżultati 
miksuba bin-nefqa operazzjonali kif ippreżentati fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi;

12. Japprezza l-fatt li l-Kummissjoni ddeċidiet li tkompli teżamina u tirrapporta l-impenji li 
annwalment jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' "potenzjalment mhux normali" bil-għan li jiġi 
eliminat kull impenn pendenti (RAL) inġustifikat mill-kontijiet u li l-Kummissjoni 
titħalla tipproċedi għall-irkupri fejn ikun il-każ u taċċelera s-saldu tal-impenji kurrenti 
preċedenti.

1 ĠU L 308, 16.11.2013, p. 27.
2 ĠU L 266, 5.9.2014, p. 32. Ara b'mod partikolari l-paragrafi 310 u 315.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET EKONOMIĊI U MONETARJI

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Nils Torvalds

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' l-preferenza tal-Kummissjoni li tagħmel enfasi qawwija fuq l-innovazzjoni, il-
kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi billi tpoġġi s-subintestatura 1.1 – li tkopri l-politiki 
ewlenin li jippromwovu żviluppi pożittivi f' dawk l-oqsma – fil-quċċata tal-prijoritajiet fl-
abbozz ta' baġit tagħha;

2. Ifakkar li l-Parlament Ewropew appoġġa bil-qawwa u kkontribwixxa b' mod attiv ħafna 
għall-ħolqien tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) u jemmen li jeħtieġ li l-Unjoni 
tkompli ttejjeb il-kwalità tas-superviżjoni fl-Unjoni kollha; jemmen li, minbarra l-BĊE, l-
ASE huma ta' importanza ewlenija għal swieq finanzjarji li jiffunzjonaw kompletament fl-
Unjoni u li huma essenzjali għall-irkupru ekonomiku u għall-ħolqien ta ' impjiegi u 
tkabbir fl-Ewropa, kif ukoll għall-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' kriżijiet futuri fis-settur 
finanzjarju;

3. Fid-dawl tal-miri ta' Ewropa 2020 u l-għan li jiġi stimulat it-tkabbir u l-iżvilupp 
ekonomiku u tissolva l-problema tal-qgħad, speċjalment fost iż-żgħażagħ, jistieden lill-
Kummissjoni biex, fil-ftehimiet ta' sħubija mal-Istati Membri u fil-programmi operattivi 
tagħmel enfasi fuq il-proġetti ta ' żvilupp u l-fatturi ewlenin tat-tkabbir, billi pereżempju 
tiftaħ is-sorsi ta' finanzjament għal intrapriżi żgħar u medji, u b' hekk tindirizza r-riżorsi 
baġitarji b' tali mod li tinħoloq Ewropa innovattiva, kreattiva u kompetittiva;

4. Peress li s-Semestru Ewropew ġie stabbilit bl-iskop li l-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri jiġu kkoordinati fil-livell tal-UE u li, għal dan il-għan, il-Kummissjoni tħejji 
analiżi dettaljata tal-programmi ekonomiċi u ta' riforma strutturali tagħhom u toħroġ 
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rakkomandazzjonijiet maqbula magħhom, jemmen li, matul is-Semestru Ewropew, l-Istati 
Membri jistgħu jitgħallmu mill-esperjenzi ta' xulxin u b' hekk jilħqu l-miri tagħhom aktar 
malajr u b' suċċess akbar; iqis li huwa importanti, għalhekk, li l-baġit tal-UE jintuża għall-
promozzjoni ta' programmi ta' bini ta' kapaċità umana li permezz tagħhom jiġu kondiviżi 
l-għarfien u l-esperjenzi relatati mal-finanzi pubbliċi, is-sistema finanzjarja, ir-riformi 
strutturali, l-impjiegi, u l-politika soċjali; jistieden lill-Kummissjoni biex, flimkien mal-
Istati Membri, tħeġġeġ l-investiment fl-analiżi u fir-riċerka xjentifika u l-innovazzjoni fl-
oqsma msemmija kif ukoll l-iskambju ta' għarfien u esperjenzi permezz tal-proġetti 
ffinanzjati fil-qafas tal-fondi Ewropej strutturali u ta' investiment;

5. Ladarba l-ġestjoni finanzjarja soda hija fundamentali għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-
UE kif ukoll tal-baġits nazzjonali, peress li żżid l-effikaċja tal-infiq, tnaqqas il-possibilità 
ta' żbalji u frodi, u ssaħħaħ it-trasparenza baġitarja, iqis li huwa importanti li l-baġit tal-
UE jintuża għall-promozzjoni ta' programmi mmirati għall-iżvilupp tas-sistemi statistiċi, 
kontabilistiċi u tar-rappurtar tal-Istati Membri, il-proċeduri ta' awditjar u superviżorji, u l-
infurzar tal-ġestjoni finanzjarja u s-sistemi ta' kontroll; jistieden lill-Kummissjoni, 
għalhekk, tagħmel użu rapidu u effettiv mis-Sistema ta' Informazzjoni għal Kontra l-Frodi 
(AFIS) u mill-programm statistiku Ewropew (ESP) u, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
tindirizza l-finanzjament Ewropew strutturali u ta' investiment lejn il-bini tal-kapaċità u l-
iskambju ta' għarfien u esperjenzi fost l-Istati Membri fil-qasam tal-ġestjoni u r-rappurtar 
finanzjarji;

6. Fid-dawl tal-fatt li r-rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri għall-finijiet tas-Semestru 
Ewropew huma relatati ħafna drabi mat-tisħiħ tas-sistema tal-ġbir tat-taxxa, il-prevenzjoni 
tal-evażjoni tat-taxxa, il-ġestjoni soda tad-dħul, u l-kalkolu tan-nefqa tat-taxxa – bl-għan 
ewlieni li tissaħħaħ il-kompetittività, li jimplika l-ħtieġa ta' sistema fiskali stabbli u 
prevedibbli, ġestjoni aħjar u effiċjenza akbar fis-sistema fiskali eżistenti – iqis li huwa 
essenzjali li l-Istati Membri jaqsmu l-għarfien u l-esperjenzi tagħhom fil-qasam tal-
amministrazzjoni tat-taxxa; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tagħmel użu rapidu u 
effettiv mill-programmi Fiscalis u Hercules  III u, f' kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
tindirizza l-finanzjament Ewropew strutturali u ta' investiment lejn il-bini tal-kapaċità u l-
iskambju ta' għarfien u esperjenzi fost l-Istati Membri bil-ħsieb li jinkiseb standard għoli 
ta' implimentazzjoni fil-politika tat-tassazzjoni;

7.  Jenfasizza li kompiti addizzjonali li ġew fdati lill-ASE, partikolarment il-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni xierqa ta' liġijiet ġodda tal-UE u l-konformità ma' atti legali ġodda u l-
mandati l-ġodda li joriġinaw, fost l-oħrajn, mil-leġiżlazzjoni tal-unjoni bankarja, kif ukoll 
ix-xogħlijiet futuri ppjanati fil-proposti leġiżlattivi mressqa, se jirrikjedu mezzi baġitarji 
adegwati sabiex jissodisfaw ir-rwol superviżorju u regolatorju tagħhom u r-rwol 
regolatorju kif previst fir-regolament tal-ASE;

8 Jesprimi, għalhekk, it-tħassib tiegħu rigward il-proposta tal-Kummissjoni għal tnaqqis 
konsiderevoli fl-approprjazzjonijiet tat-tliet ASE, meta mqabbel mal-baġits rispettivi 
tagħhom għall-2014, kif ukoll rigward il-proposta tal-Kummissjoni biex fl-2015 in-numru 
ta' karigi fl-organigramma tal-ASE jinżamm stabbli fil-livell tal-2014; ma jista' jara ebda 
loġika raġonevoli fl-approċċ tal-Kummissjoni, f'dan il-każ, li tnaqqas il-baġits tal-
awtoritajiet imqiegħda fil- kategorija "kompiti ġodda";
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9. Jiddispjaċih li l-Kunsill għażel l-istess linja restrittiva żżejjed tal-Kummissjoni dwar l-
approprjazzjonijiet għall-ASE;

10. Jenfasizza li l-ASE jeħtieġu r-riżorsi umani adegwati biex jissodisfaw ir-rwol superviżorju 
u regolatorju tagħhom b' mod sodisfaċenti; jenfasizza li żidiet fir-riżorsi umani għandhom 
dejjem jiġu preċeduti u/jew akkumpanjati minn sforzi ta' razzjonalizzazzjoni, bħar-
riallokazzjoni biex jinkisbu vantaġġi f' termini ta' effiċjenza; jirrimarka li 
razzjonalizzazzjoni bħal din m' għandhiex taffettwa l-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet 
xjentifiċi, it-twettiq ta' riċerka u analiżi, jew l-edukazzjoni u t-taħriġ u li, għall-kuntrarju, 
l-investiment u l-għadd ta' attivitajiet f' dawn l-oqsma jeħtieġ jiżdiedu;  jinnota li l-ASE 
għandhom diffikultajiet biex iħaddmu persunal ta ' ċertu esperjenza u huma miżmuma 
milli jwettqu l-mandati tagħhom minħabba l-fatt li l-persunal u r-riżorsi l-oħra disponibbli 
ma jirriflettux il-kompiti li jintalbu jitwettqu, partikolarment ix-xogħol li juża ħafna riżorsi 
u limitat fil-ħin tal-provvista ta' ktieb wieħed ta' regoli;

11. Isostni li, fiż-żmien qasir, it-tliet ASE jistgħu u għandhom isaħħu b'mod sostanzjali l-
kapaċità umana tagħhom, b' mod kwantitattiv u kwalitattiv, sabiex jiżguraw li jwettqu l-
kompiti kollha assenjati lilhom skont ir-regolamenti; 

12. Jinnota li l-President, id-Direttur Eżekuttiv u l-membri tal-Bord tas-Superviżuri u l-
Bordijiet ta’ Ġestjoni għandhom ikunu f’pożizzjoni li jaġixxu b’mod indipendenti, 
oġġettiv u fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi; jikkunsidra li kontribuzzjonijiet 
obbligatorji tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jinsabu f' kunflitt mal-
indipendenza tal-ASE; jemmen li l-arranġamenti ta' finanzjament attwali tal-ASE abbażi 
ta' sistema ta' finanzjament imħallta u orjentata fuq bażi nazzjonali għadhom ma ntużawx 
kompletament u li dawn ma jippermettux biżżejjed flessibilità għal perjodi qosra ta' 
domanda qawwija li ma tkunx meħtieġa fuq bażi kontinwa u li tiġi ssodisfata l-aħjar bl-
użu ta' esperti nazzjonali sekondati; 

13. Jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni biex tipproponi, minn issa sal-2017, jekk il-
valutazzjoni tagħha tikkonferma l-ħtieġa tagħha, sistema ta' finanzjament li:

- tkun ibbażata esklussivament fuq l-introduzzjoni ta' ħlasijiet minn parteċipanti tas-suq, 
jew

- tikkombina l-ħlasijiet tal-parteċipanti tas-suq ma' finanzjament bażiku minn linja 
baġitarja separata tal-baġit tal-UE;

14. Jenfasizza, f' dan il-kuntest, li sistema ta' finanzjament ġdida bħal din trid tkun imfassla b' 
tali mod li tissalvagwardja l-integrità tal-ASE vis-à-vis l-atturi fis-settur finanzjarju;

15. Jenfasizza li huwa kruċjali, mhux biss għat-tisħiħ tal-ġlieda kkoordinata kontra l-frodi u l-
evażjoni tat-taxxa, li l-bidu tal-programm Fiscalis 2020 ikun wieħed tajjeb; jinnota li l-
approprjazzjonijiet relattivament modesti proposti mill-Kummissjoni f' dan il-qasam 
jistgħu jitqiesu bħala aċċettabbli; jenfasizza, madankollu, li t-tnaqqis mil-livell tal-
Kummissjoni ssuġġerit mill-Kunsill jista' jdgħajjef l-attivitajiet ippjanati fil-qafas ta' 
Fiscalis 2020 u għaldaqstant m' għandux jiġi aċċettat;

16. Jenfasizza li r-riżorsi allokati għall-istatistika jridu jirriflettu kontinwament l-ammont kbir 
ta' xogħol u d-domanda għal kwalità għolja f'dan il-qasam tematiku, mhux l-inqas fir-
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rigward tal-forniment ta' data ekonomika u finanzjarja kruċjali; jenfasizza li l-
approprjazzjonijiet rilevanti fil-baġit għall-2015 ma jistgħux ikunu iżgħar minn kemm issa 
ġie propost mill-Kummissjoni; ma jaqbilx, għalhekk, mal-linja tal-Kunsill li jnaqqas l-
approprjazzjonijiet taħt il-livell tal-Kummissjoni;

17. Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tikkunsidra, matul ir-rieżami estiż tal-ASE, modi kif 
tippermetti fi ħdan l-ASE kundizzjonijiet ta' impjieg aktar flessibbli li jkunu kapaċi 
jinkludu bl-aħjar mod possibbli l-għarfien espert konsiderevoli tas-superviżuri fi ħdan l-
Istati Membri fuq bażi temporanja, kif ukoll jinkoraġġixxu r-reklutaġġ ta' persunal ta' 
kwalità għolja fuq bażi permanenti;

18. Ifakkar fil-ħtieġa li jibqa' jiġi żgurat il-finanzjament għall-bini tal-kapaċità tas-soċjetà 
ċivili fil-qasam tas-servizzi finanzjarji;

19. Jilqa' l-ewwel passi lejn ir-riforma tal-EFRAG, iżda jenfasizza l-ħtieġa li jiġu implimentati 
bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet ta' Maystadt, inkluż li jillimita l-ħidma tiegħu għall-
istandards tal-IFRS u li jelimina bil-mod il-mod ix-xogħol tiegħu fuq l-intrapriżi żgħar u 
medji u fuq materji ta' taxxa.

20. Iqis li huwa fundamentali li l-finanzjament tal-Eurostat jinżamm fil-livell propost mill-
Kummissjoni.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Maria Arena

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jenfasizza li l-baġit tal-2015 għandu jkollu rwol ewlieni fit-tisħiħ tal-kontribut tal-Unjoni 
għat-tkabbir u l-impjiegi; b'enfasi partikolari fuq il-ħolqien tal-impjiegi biex tkun 
indirizzata l-kwistjoni persistenti tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni;

2. Jinnota ż-żieda minn sena għal sena, proposta mill-Kummissjoni u l-Kunsill, fl-
approprjazzjonijiet tal-intestatura 1 – Tkabbir intelliġenti u inklużiv; jinnota wkoll iż-
żidiet proporzjonalment ogħla fl-intestatura 1a – Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi;

3. Jinnota li l-approprjazzjonijiet tal-impenji fl-intestatura 1b – Koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali għandhom jiżdiedu sal-livell tal-marġni skont il-proposta tal-Kummissjoni; 
jiddeplora, madankollu, it-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet ta' pagamenti f'din l-intestatura, li 
marru għall-agħar minħabba t-tnaqqis ulterjuri propost mill-Kunsill; 

4. Jemmen bis-sħiħ li l-fondi tal-UE, b'mod partikolari dawk fil-qafas tal-Inizjattiva favur l-
Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), m'għandhomx jintużaw biex jissussidjaw approċċi 
nazzjonali iżda biex jipprovdu appoġġ addizzjonali għaż-żgħażagħ b'mod li 
jikkomplementa u jsaħħaħ il-programmi nazzjonali;

5. Jikkunsidra li l-finanzjament mill-UE għandu jkun dirett lejn oqsma li jiffavorixxu t-
tkabbir tal-SMEs, tal-mikrointrapriżi u tan-negozju; jirrikonoxxi, fl-istess ħin, li b'mod 
speċjali intrapriżi żgħar jeħtieġu tnaqqis fir-regolamenti nazzjonali; jikkunsidra li 
programmi tal-UE m'għandhomx iwasslu għall-posponiment tar-riformi strutturali 
nazzjonali meħtieġa;
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6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirranġa għall-ħlas fil-pront tat-talbiet għal pagament mhux 
imħallsa li jirriżultaw mit-tlestija ta' programmi tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), sabiex 
jiġi żgurat li l-impenji tal-2015 jiffinanzjaw proġetti ġodda tal-FSE u biex jiġi evitat li x-
xogħol b'lura jkollu effett ta' diżinċentiv fuq il-prefinanzjament nazzjonali ta' 
operazzjonijiet ġodda fl-Istati Membri;

7. Jenfasizza l-importanza ta' finanzjament suffiċjenti u ġestjoni baġitarja tajba tal-
programmi fi ħdan il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020, bil-għan li jkunu indirizzati 
l-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali, bħall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, il-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), l-assi differenti tal-
Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD); għal dawn tal-aħħar, iqis l-approprjazzjonijiet li ġew 
adottati finalment fil-Baġit Emendatorju Nru 3/2014.

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu użu sħiħ mill-fondi ddedikati 
biex jappoġġaw il-popolazzjoni qiegħda żagħżugħa; ifakkar fil-ftehim politiku konness 
mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 dwar il-konċentrazzjoni fil-bidu tal-perjodu 
tal-fondi taħt l-Inizjattiva favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ kif ukoll tal-ammonti 
korrispondenti programmati fi ħdan il-Fond Soċjali Ewropew sabiex tiġi pprovduta l-
għajnuna meħtieġa fl-ewwel snin tal-perjodu ta' programmazzjoni; jilqa' l-fatt li l-
Kummissjoni u l-Kunsill jirrispettaw dan il-ftehim fiċ-ċifri proposti; jesprimi t-tħassib 
tiegħu dwar il-kapaċità ta' assorbiment ta' xi Stati Membri fir-rigward tal-Inizjattiva favur 
l-Impjiegi taż-Żgħażagħ; ifakkar li abbażi tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 
Nru 1311/20131, il-marġnijiet li għadhom disponibbli u li huma anqas mil-limiti tal-QFP 
għall-approprjazzjonijiet ta' impenn għas-snin 2014-2017 għandhom jikkostitwixxu 
Marġni Globali tal-QFP għall-impenji, li għandu jkun disponibbli lil hinn mil-limiti 
stabbiliti fil-QFP għas-snin 2016-2020 għall-objettivi politiċi relatati mat-tkabbir u l-
impjiegi, partikolarment l-impjiegi fost iż-żgħażagħ;

9. Jenfasizza l-fatt li sabiex jiġu implimentati tibdiliet fit-tul u effettivi fis-suq tax-xogħol, 
jeħtieġ jiġu żgurati kundizzjonijiet ospitabbli għall-ħolqien u l-iżvilupp tal-SMEs, li 
joħolqu 65 % tal-impjiegi kollha fl-UE u jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jiżguraw l-effiċjenza tal-finanzjament tal-programmi li jappoġġaw l-SMEs, 
inklużi, intrapriżi tal-ekonomija soċjali, l-intraprenditoriji soċjali u l-finanzjament tal-
istart-ups;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta, mingħajr ebda dewmien, programmi operazzjonali 
FEAD imħejjija mill-Istati Membri u tippreżenta atti delegati u ta' implimentazzjoni fil-
qafas tal-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn;

11. Jitlob biex jiżdied il-finanzjament tal-EURES peress li dan l-istrument għandu rwol 
importanti fil-mobbiltà transkonfinali tal-impjiegi u jista' jikkontribwixxi, għalhekk, għall-
ġlieda kontra l-qgħad fl-Ewropa;

12. Jipproponi li jitnieda proġett pilota dwar e-card għall-ħaddiema Ewropej biex jiġu 
investigati l-benefiċċji mill-introduzzjoni, u – jekk xieraq – it-tqegħid għad-dispożizzjoni 
ta' dokument elettroniku Ewropew li ma jistax jiġi ffalsifikat u li jkun fih dettalji tas-

1  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).
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sigurtà soċjali ta' ħaddiem; il-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-karta huwa distint minn dak 
tal-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea u din m'għandhiex tiġi konfuża 
magħha; bħala pedament għall-proġett pilota u biex jiġi stabbilit l-għarfien meħtieġ għall-
proġett pilota, il-Kummissjoni għandha tibda analiżi komparattiva dwar is-sistemi ta' 
sigurtà soċjali differenti fi ħdan l-Istati Membri tal-UE-28;

13. Jipproponi li jitnieda proġett pilota dwar il-faqar enerġetiku bil-għan li jiġi vvalutat l-
impatt tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fuq il-faqar enerġetiku fl-Unjoni, b'mod 
partikolari f'dawk l-Istati Membri fejn din il-kwistjoni għadha sal-lum ma ġietx eżaminata 
u/jew indirizzata permezz ta' miżuri ta' politika; 

14. Jipproponi li titnieda azzjoni preparatorja intitolata "Lejn postijiet tax-xogħol ħielsa mill-
asbestos fl-Unjoni Ewropea" biex jiġu pprovduti għodod għall-iskrinjar u l-irreġistrar ta' 
materjali li fihom l-asbestos, f'konformità mal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2009/148/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 u biex jitfassal pjan direzzjonali għall-eradikazzjoni 
totali tal-asbestos fil-postijiet tax-xogħol, filwaqt li jiġi żgurat li l-pubbliku jkun konxju 
tar-riskju u l-ħtieġa li jittieħdu wkoll azzjonijiet fil-livell tal-postijiet tax-xogħol. l-azzjoni 
għandha tiġi applikata fi strateġija prospettiva għall-projbizzjoni tal-forom kollha ta' 
asbestos u ta' kull tip ta' użu marbut mal-fibri tal-asbestos, fosthom rekwiżiti ta' 
esportazzjoni xierqa skont ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill2 filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-prossimità kif stabbilit fid-
Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, billi l-asbestos għadu jaħti 
għal għadd sostanzjali ta' mardiet marbuta mal-espożizzjoni għall-fibri tal-asbestos;

15. Jipproponi li titnieda azzjoni preparatorja dwar l-appoġġ tal-inklużjoni attiva ta' migranti 
żvantaġġati bil-għan li jiġu vvalutati benefiċċji u possibiltajiet tal-ittestjar biex jinħolqu 
ċentri lokali għall-integrazzjoni soċjali u ekonomika.

1 Id-Direttiva 2009/148/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol (ĠU L 330, 
16.12.2009, p. 28).
2 Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar 
vjeġġi ta' skart (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).
3  Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart 
(ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-
SIKUREZZA TAL-IKEL

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropa għas-sena 
finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Giovanni La Via

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li l-Abbozz ta' Baġit tal-UE għall-2015 propost mill-Kummissjoni jammonta -
inklużi l-istrumenti speċjali - għal EUR 145 599,3 miljun f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn (AI) u EUR 142 137,3 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament (AP) u li ż-
żieda fl-AI tammonta għal +2,1 % u f'AI għal + 1,4 % b'paragun mal-Baġit tal-2014 
kif ġie mmodifikat mill-Abbozzi ta' Baġits Emendatorji 2/14 u 3/14;

2. Ifakkar fil-ftehim reċenti dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 (QFP) 
inklużi strumenti ta' flessibbiltà ġodda, li jiddefinixxi l-parametri ewlenin għall-baġits 
annwali sal-2020; jistenna li l-Kunsill mhux se jipprova jimponi interpretazzjonijiet 
ristretti ta' dispożizzjonijiet speċifiċi; jenfasizza l-fatt li kull baġit annwali għandu jkun 
konformi mar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/20131 u mal-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-
kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba2 u ma għandux 
jintuża bħala skuża għan-negozjar mill-ġdid tal-QFP; huwa konvint li livell għoli ta' 
ħarsien ambjentali fl-Unjoni Ewropea, is-saħħa bħala prekondizzjoni għall-prosperità 
ekonomika, mekkaniżmu ta' sikurezza fl-ikel u fl-għalf biex jgħinu jipproteġu kontra 
d-diżastri naturali u artifiċjali huma ta' valur ċentrali għaċ-ċittadini Ewropej kollha;

1 Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1311/2013tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).
2 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
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3. Jenfasizza li, bħala t-tieni sena tal-QFP il-ġdid, l-2015 se tkun sena importanti għall-
implimentazzjoni b’suċċess tal-programmi pluriennali ġodda 2014-2020; jenfasizza l-
fatt li, sabiex ma jfixklux l-implimentazzjoni tal-politiki ewlenin tal-UE, il-programmi 
kollha jeħtieġ ikunu operattivi u għaddejjin b’ritmu tajjeb kemm jista’ jkun malajr; 

4. Jenfasizza li simplifikazzjoni fl-effiċjenza tal-klima u tar-riżorsi hija ta' importanza 
orizzontali fil-politiki tal-Unjoni kollha biex jintlaħqu l-għanijiet stipulati mill-
istrateġija Ewropa 2020;

5. Huwa konxju tal-fatt li l-2015 se tkun sena importanti għall-implimentazzjoni ta' 
suċċess tal-programmi pluriennali ġodda (it-tielet Programm għall-azzjoni tal-Unjoni 
fil-qasam tas-saħħa (2014-2020), il-Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika 
(LIFE), u l-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (2014-2020)) taħt ir-
responsabbiltà tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; 
għaldaqstant jenfasizza li huwa essenzjali li jiġu pprovduti l-approprjazzjonijiet 
meħtieġa sabiex jintlaħaq il-potenzjal kollu ta' dawk il-programmi ġodda;

6. Jenfasizza li għandu jinstab bilanċ tajjeb bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 
pagament biex jintlaħqu r-rekwiżiti benefiċjarji kollha;

7. Jinnota li l-approprjazzjoni ta' pagament disponibbli għal LIFE tirrappreżenta, meta 
mqabbla ma' ċifri fil-Baġit 2014, żieda ta' EUR 23,3 miljun (+ 7,67 %) għal ENV u 
EUR 7,2 miljun (+7,13 %) għal CLIMA; jinnota li, filwaqt li approprjazzjonijiet għal 
CLIMA għandhom ikunu suffiċjenti biex ikopru l-ħtiġijiet tal-2015, il-linji ENV 
jistgħu jaffaċċjaw nuqqas ta' approprjazzjonijiet għal pagamenti f'Ottubru 2015; 
għalhekk jistenna li l-Kummissjoni u l-Kunsill jiżguraw li riżorsi suffiċjenti jsiru 
disponibbli f'każ ta' nuqqas ta' pagamenti;

8. Jenfasizza li huwa neċessarju li l-Ewropa tkun megħjuna biex tirkupra mill-kriżi; 
jinnota li l-pjan tan-nefqa jfittex li jinkoraġġixxi l-implimentazzjoni u l-integrazzjoni 
tal-objettivi ambjentali u klimatiċi f'politiki oħra u jistabbilixxi Ewropa aktar konxja 
mill-ambjent; huwa konxju li dawn il-politiki u l-istrumenti ta' finanzjament fil-
kompetenza tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel huma 
żgħar u ma jirċievux l-istess attenzjoni daqs programmi u fondi oħra; għalhekk ġie 
mwissi biex ma jaċċettax xi tnaqqis ulterjuri fil-linji baġitarji minħabba li l-impatt ma 
jkunx tollerabbli; jistieden speċjalment lill-Istati Membri u r-reġjuni biex iħarsu lejn l-
implimentazzjoni ta’ politiki, azzjonijiet u proġetti ambjentali u favur il-klima, bħala 
opportunità biex jitrawwem it-tkabbir u mhux bħala piż;

9. Jinnota li l-baġit 2015 se jkun inqas f’termini reali mill-baġit 2013; iħeġġeġ, f’dan il-
kuntest, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex 
jiżguraw l-adozzjoni fil-pront tal-ftehimiet ta’ sħubija u l-programmi operazzjonali 
kollha, sabiex ma jintilifx aktar żmien fl-implimentazzjoni tal-programmi ta’ 
investiment il-ġodda; jenfasizza l-importanza tal-appoġġ sħiħ tal-Kummissjoni lill-
amministrazzjonijiet nazzjonali fl-istadji kollha tal-proċess;

10. Ifakkar li Orizzont 2020 se jikkontribwixxi għall-objettivi fil-kompetenza tal-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel bi proġetti ta' riċerka fl-oqsma 
tal-klima, is-saħħa, l-ambjent u b'mod partikolari l-produzzjoni tal-enerġija 
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rinnovabbli permezz ta' soluzzjonijiet innovattivi; jafferma l-impenn tiegħu li 
jimmonitorja l-allinjament tal-proġetti mal-objettivi korrispondenti u l-progress tal-
implimentazzjoni;

11. Jenfasizza l-importanza tal-aġenziji deċentralizzati (Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà 
fl-Ikel, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, iċ-
Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, l-Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi), li huma vitali għall-implimentazzjoni ta' politiki u programmi tal-
Unjoni; jenfasizza l-ħtieġa li l-aġenziji kollha jiġu vvalutati individwalment f’termini 
tar-riżorsi baġitarji u umani, u li fil-baġit 2015 u fis-snin ta’ wara jkunu pprovduti bil-
mezzi finanzjarji u l-persunal xierqa sabiex ikunu jistgħu jilħqu l-kompiti assenjati 
lilhom mill-awtorità leġiżlattiva; 

12. Jemmen li l-aġenziji deċentralizzati għandhom iġarrbu s-sehem ġust ta’ tfaddil fuq l-
ispejjeż tagħhom kif jagħmlu istituzzjonijiet oħra; jappoġġa bis-sħiħ it-tnaqqis 
gradwali tal-persunal b'5% sal-aħħar tal-2017, li tibda bil-pjanijiet ivvotati mill-
1 ta' Jannar 2013 bħala data ta' referenza;

13. Jirrimarka li, il-ġestjoni tal-għotjiet, parti kbira tal-programm LIFE, se tiġi ddelegata 
lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME); jinnota li l-
esternalizzazzjoni ta' din il-parti tal-programm LIFE (+/- EUR 206 miljun) hija s-
suġġett ta' Memorandum ta' Qbil mal-EASME li jinsab fl-istadju finali ta' negozjati; 
jenfasizza li ladarba l-Memorandum jiġi ffirmat l-approprjazzjonijiet operazzjonali 
korrispondenti se jiġu ddelegati lill-EASME;

14. Huwa konxju li l-Abbozz ta' Baġit 2015 jindika sussidju mill-Kummissjoni ta' 
EUR 5.5 miljun lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) għal attivitajiet 
fil-qasam tal-bijoċidi u PIC (leġiżlazzjoni dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' 
kimiki perikolużi) abbażi ta' teħid ta' EUR 3.25 miljun f'tariffi li tħallsu mill-industrija 
lill-ECHA; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li riżorsi suffiċjenti jkunu disponibbli 
f'każ ta' nuqqas fl-approprjazzjonijiet ta' tariffi għall-2015; jitlob lill-grupp ta' ħidma 
interistituzzjonali dwar l-aġenziji biex iqis regoli ċari u trasparenti dwar il-
finanzjament ta' aġenziji;

15. Jinnota, li l-kontribuzzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għall-2015, kif 
mitluba mill-Aġenzija u kif adottata mill-Kummissjoni tammonta għal EUR 31,516 
miljun; huwa konxju li ma' dan l-ammont, irid jiżdied l-eżitu ta' EUR 1,499 miljun, 
għal kontribuzzjoni totali ta' EUR 33,015 miljun fl-2015; jirrimarka li l-kontribuzzjoni 
proposta ma tkoprix kwalunkwe kontribuzzjoni addizzjonali relatata mal-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Farmakoviġilanza, minħabba li l-ispejjeż ta' din l-
attività għandhom ikunu koperti mit-tariffi; ifakkar li r-Regolament (UE) 
Nru 658/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 daħal fis-seħħ f'Lulju 2014 u li l-
Aġenzija se jkollha tadatta r-riżorsi umani u finanzjarji eżistenti tagħha biex tkopri l-
attivitajiet tal-Farmakoviġilanza; jenfasizza li l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi hija waħda mill-aġenziji mmexxija mill-industrija li, fl-aħħar erba' snin, ma 

1 Regolament (UE) Nru 658/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar tariffi 
pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għat-twettiq ta' attivitajiet ta' farmakoviġilanza fir-rigward ta' 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 189, 27.6.2014, p. 112).
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rċevietx post wieħed addizzjonali għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
Farmakoviġilanza u dan irriżulta fi tnaqqis fir-ritmu tal-immaniġġjar.

16. Jenfasizza li l-Proġetti Pilota u l-Azzjonijiet Preparatorji huma għodda ta’ valur għall-
bidu ta’ attivitajiet u politiki ġodda; jteni li diversi ideat tal-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel ġew implimentati b'suċċess fil-passat; għalhekk 
se jagħmel aktar użu minn dawk l-istrumenti; jinkoraġġixxi l-użu sħiħ tal-marġini 
disponibbli taħt kull intestatura;

17. B’mod ġenerali mhuwiex konvint li l-esternalizzazzjoni tas-servizzi bil-għan li 
jitnaqqas il-persunal fil-pjanijiet tal-istabbiliment se tkun aktar kosteffiċjenti fit-tul 
peress li l-kuntratturi ta’ servizz jeħtieġu superviżjoni u gwida waqt li jfittxu l-profitt 
fl-istess ħin.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2015
2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Jerzy Buzek

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jinsab verament imħasseb dwar it-tnaqqis sinifikanti fl-Abbozz ta' Baġit tal-2015 tal-
Kummissjoni propost mill-Kunsill speċjalment f'oqsma ewlenin bħall-innovazzjoni, 
inkluża l-innovazzjoni ta' natura soċjali, ir-riċerka, l-infrastrutturi, l-SMEs u l-enerġija, 
partikolarment is-sigurtà tal-enerġija, li teħtieġ livell għoli ta' investiment fl-infrastruttura 
tal-enerġija, l-effiċjenza enerġetika, l-interkonnessjonijiet, u l-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli; jemmen bis-sħiħ li minflok tnaqqis dan huwa ż-żmien għal żieda sinifikanti 
u kuraġġuża li tkun aktar mill-abbozz ta' baġit propost mill-Kummissjoni sabiex 
tingħeleb il-kriżi ekonomika malajr kemm jista' jkun; iqis li t-tnaqqis propost jista' jkun 
ta' detriment għall-kompetittività u t-tkabbir tal-UE; 

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li somom konsiderevoli – li kien intlaħaq qbil dwarhom 
qabel mill-Kunsill fin-negozjati tal-QFP – issa diġà huma neqsin fil-Baġit tal-2015 u li t-
tnaqqis propost se jkompli jaggrava s-sitwazzjoni u jikkomprometti l-abilità tal-
programmi tal-UE li jiffunzjonaw b'mod adegwat; jenfasizza li għandhom jittieħdu l-
miżuri kollha xierqa biex jiġu ssodisfati l-obbligi legali tal-Unjoni u jiġi evitat dewmien 
fil-pagamenti lill-partijiet terzi importanti bħar-riċerkaturi, l-universitajiet, l-SMEs u l-
intraprendituri; jitlob għalhekk li l-abbozz ta' baġit tal-Kummissjoni jerġa' jiġi 
kompletament kif kien, u jiġi pprovdut aktar finanzjament f'oqsma strateġikament 
importanti għall-kompetittività, is-sostenibilità, it-tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi;
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3. Jinsab sorpriż li l-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern qed ikomplu jħabbru f'kull summit l-
importanza tal-baġit tal-UE fir-rigward tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, filwaqt li fl-
istess ħin il-Kunsill qed ikompli jnaqqas il-baġit tal-UE proprju f'dawn l-oqsma; ifakkar 
lill-Kunsill li fin-negozjati tal-QFP sar qbil biex jiġu fornuti qabel il-fondi għal numru ta' 
programmi; jinsab konvint li t-tnaqqis kbir fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u pagament 
taħt l-Intestatura 1a jmorru kontra l-kompromess li sar qbil dwaru fil-QFP;

4. Jinsab allarmat bit-tnaqqis tal-Kunsill ta' 1.85 % fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 
8.57 % fl-approprjazzjonijiet ta' pagament taħt l-Intestatura 1a; iqis dan it-tnaqqis 
kompletament inaċċettabbli peress li l-marġini tal-QFP għandhom jintużaw kollha biex 
jappoġġaw l-irkupru tal-ekonomija u biex jitħallsu l-kontijiet pendenti lill-benefiċjarji;

5. Iqis li huwa essenzjali, peress li jikkostitwixxu 99 % tal-impriżi kollha tal-UE u 80 % tal-
impjiegi fl-UE, li jingħata aktar appoġġ lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
(MSMEs) sabiex tissaħħaħ  il-kompetittività tagħhom fi ħdan ambjent ta' negozju stabbli, 
jitnaqqas l-effett ta' pożizzjonijiet tas-suq dominanti okkupati minn kumpaniji kbar u 
konglomerati, titrawwem il-kultura tal-intraprenditorija, u l-SMEs tingħatalhom l-
għajnuna biex jistabbilixxu ruħhom u biex jikbru;  

6. Jitlob li jiżdiedu r-riżorsi għall-intestaturi baġitarji li jipprovdu sussidji lill-MSMEs u lill-
kooperattivi u li 40 % tal-ammonti mniżżlin taħt dawk l-intestaturi jiġu allokati bħala 
appoġġ dirett għall-promozzjoni tat-tkabbir sod u żvilupp sostenibbli tal-MSMEs u l-
kooperattivi sabiex ilaħħqu mal-ispejjeż tal-fatturi ta' produzzjoni li dejjem qed jiżdiedu u 
jżommu pass mas-soċjetà tal-għarfien li qed tevolvi u mal-iżvilupp ibbażat fuq tkabbir 
ekonomiku bbilanċjat, speċjalment fl-Istati Membri fejn il-kriżi kellha impatt akbar fir-
rigward tal-għeluq ta' MSMEs; 

7. Jindika l-importanza li jitnaqqas id-distakk bejn l-entitajiet meqjusa eċċellenti u dawk li 
mhumiex, sabiex jiġi żgurat li x-xjenza u r-riċerka jistgħu wkoll ikunu appoġġati fl-
istituti li, għalkemm mhumiex meqjusa eċċellenti, qed jagħmlu progress lejn l-eċċellenza 
jew jistgħu jilħqu dak il-livell bil-kooperazzjoni ta' oħrajn li diġà jitqiesu li kisbu dan il-
livell; jemmen li l-kisba ta' kondiviżjoni aktar bilanċjata tal-approprjazzjonijiet tal-
Orizzont 2020 hija mira li għandha tibqa' tiġi segwita bil-ħsieb li jitjieb l-istatus quo li 
nħoloq taħt il-programmi preċedenti tal-qafas ta' riċerka;

8. Ifakkar li programmi pluriennali bħall-Orizzont 2020, il-COSME, is-CEF u l-EaSI huma 
kruċjali għall-kisba tal-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 u, b'hekk, għall-
assigurazzjoni ta' perkors ta' tkabbir stabbli għall-UE; jemmen li l-funzjonament tajjeb 
tal-programmi huwa wkoll essenzjali għall-assorbiment effiċjenti tal-fondi mill-QFP 
kollu; jindika li diversi programmi kruċjali għadhom fil-fażi inizjali tagħhom u li l-iskalar 
tagħhom għandu jiġi aċċelerat; jenfasizza l-valur miżjud li l-programmi Ewropej jistgħu 
jikkontribwixxu; jemmen li l-Baġit 2015 se jkun deċiżiv għas-suċċess tal-programmi 
pluriennali l-ġodda għall-2014-2020; jissottolinja li l-Baġit 2015 għandu għalhekk 
jipprevedi l-miżuri neċessarji kollha bħall-antiċipazzjoni tal-investimenti billi jiġu fornuti 
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minn qabel l-impenji sabiex jiġi żgurat li l-programmi jilħqu r-rata operattiva kollha 
tagħhom mingħajr aktar dewmien;

9. Jenfasizza r-rwol tal-innovazzjoni tal-SMEs biex tmexxi l-irkupru ekonomiku tal-UE; 
jistenna li l-Kummissjoni twettaq l-impenji legali u baġitarji tagħha fir-rigward tal-
Istrument tal-SMEs fl-Orizzont 2020 u jistieden lill-Kunsill jippermetti dan billi jipprovdi 
baġit xieraq; jitlob lill-Kummissjoni biex mill-2016 tistabbilixxi linja baġitarja unika 
għall-Istrument tal-SMEs, sabiex tippermetti sorveljanza u kontroll baġitarji aktar ċari, u 
tiżgura approċċ ġenwin minn isfel għal fuq għall-implimentazzjoni tiegħu;

10. Jissottolinja l-importanza ta' programmi spazjali Ewropej ewlenin bħal Galileo u 
Copernicus biex isaħħu l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-kompetittività u bħala fornituri 
futuri tas-servizzi ta' kuljum liċ-ċittadini tal-UE; jindika l-potenzjal kbir tas-settur tal-
ispazju għall-SMEs;

11. Jemmen li l-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020, li hija vitali biex jinkisbu l-
għanijiet klimatiċi tagħna filwaqt li jiġu stimulati t-tkabbir u l-impjiegi fis-setturi tal-
enerġija rinnovabbli u t-teknoloġiji b'użu baxx tal-karbonju, teħtieġ governanza aħjar u 
koordinazzjoni eqreb bejn l-UE, l-Istati Membri u r-reġjuni u konsultazzjoni mar-
rappreżentanti tal-korpi bbażati fuq l-industrija u r-riċerka; jitlob l-ogħla sinerġija 
possibbli bejn il-fondi tal-UE u l-istrumenti ta' finanzjament flessibbli u rilevanti għall-
industrija kif ukoll bejn in-nefqa Ewropea u dik nazzjonali;

12. Jindika li l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid, li tgħaqqad il-kompetittività mal-inklużjoni 
soċjali u s-sostenibilità, hija essenzjali għat-tisħiħ tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi u li 
l-industrija għandha tikkostitwixxi 20 % tal-PDG sal-2020, għan li għandu jinkiseb billi 
jitjieb l-ambjent tan-negozju, speċjalment għall-SMEs, u għall-appoġġ tal-iżvilupp ta' 
bażi industrijali qawwija u sostenibbli kapaċi li tikkompeti fuq livell globali; jinnota li l-
fondi tal-UE jistgħu jikkontribwixxu għaż-żamma tal-investiment fl-industrija Ewropea 
billi jippromwovu l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid u l-irkupru, u għalhekk aktar tnaqqis 
addizzjonali fl-investimenti tar-riċerka, l-innovazzjoni u l-infrastruttura għall-industrija 
Ewropea jdewwem serjament l-irkupru ekonomiku tal-UE; 

13. Jissottolinja l-importanza tal-enerġija rinnovabbli u tat-teknoloġiji b'użu baxx ta' karbonju 
u effiċjenti fir-riżorsi billi l-Ewropa titpoġġa fuq quddiem fir-riċerka u l-innovazzjoni kif 
ukoll fil-produzzjoni ta' tali teknoloġiji filwaqt li tissaħħaħ il-kompetittività fit-tul tal-
Ewropa; jenfasizza l-importanza li jsir biżżejjed investiment fit-teknoloġiji msemmija 
hawn fuq biex jgħinu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, li jista' wkoll jgħin biex jinħolqu 
negozji sostenibbli ġodda u impjiegi ta' kwalità u mħallsin tajjeb f'setturi b'rata għolja ta' 
tkabbir;

14. Jilqa' l-pakkett dwar l-ekonomija ċirkolari ppubblikat mill-Kummissjoni fit-2 ta' 
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 Lulju 20141; jitlob li jiġu allokati riżorsi adegwati għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet 
tiegħu; 

15. Jitlob finanzjament xieraq għall-korpi kollha rilevanti tal-UE li jikkontribwixxu għall-
kompetittività u t-tkabbir tal-Ewropa, pereżempju l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija fost oħrajn, kif ukoll għall-aġenziji eżekuttivi biex ikunu jistgħu jwettqu kif 
xieraq il-kompiti li ġew assenjati lilhom mill-awtorità leġiżlattiva.

1  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-2 ta'  Lulju 2014: Tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari: Programm ta' 
skart żero għall-Ewropa (COM(2014)0398).
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAS-SUQ INTERN U L-ĦARSIEN TAL-
KONSUMATUR

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Catherine Stihler

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li s-Suq Uniku huwa politika ewlenija u qasam ta' prijorità għat-tkabbir 
ekonomiku; iqis li biex l-Unjoni Ewropea tinħareġ mill-kriżi, huwa essenzjali li jkun 
hemm Suq Uniku integrat u aktar b'saħħtu b'allokazzjoni baġitarja adegwata;

2. Iqis li l-politika tal-konsumaturi hija prijorità ewlenija għall-UE; jenfasizza li għandu jiġi 
previst baġit adegwat għal dan il-qasam ta' politika u jemmen li għandu jintuża biex 
tiżdied il-kunfidenza tal-konsumaturi f'Suq Uniku aktar trasparenti billi: tissaħħaħ is-
sikurezza tal-konsumatur; jiżdied l-għarfien kif ukoll jiġu allinjati d-drittijiet u l-politiki 
tal-konsumatur mal-bidliet fis-soċjetà u fl-ekonomija;

3. Jitlob għal mezzi finanzjarji adegwati mmirati biex jappoġġjaw strateġija għal tkabbir u 
impjieg intelliġenti u sostenibbli;

4. Jisħaq fuq il-bżonn ta' pakkett ibbilanċjat biex jappoġġja l-funzjonament tal-unjoni 
doganali u l-ġlieda kontra l-frodi kemm biex jiġu protetti l-konsumaturi kif ukoll biex jiġi 
ggarantit l-irkupru finanzjarju għar-riżorsi proprji;

5. Jirrikonoxxi l-importanza li jiġi ffinanzjat il-"Forum tas-Suq Uniku" u jitlob għal 
estensjoni tal-Azzjoni Preparatorja tiegħu sas-sena 2015; jistieden lill-Kummissjoni biex 
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tipproponi bażi legali li trid tiġi stabbilita fil-leġiżlazzjoni sekondarja sabiex tiġi żgurata l-
kontinwazzjoni tal-Forum tas-Suq Uniku wara l-2015;

6. Jisħaq fuq il-bżonn li jitħeġġeġ, u għall-Istati Membri li jallokaw, iffinanzjar adegwat 
għas-SOLVIT peress li kemm iċ-ċittadini tal-UE kif ukoll in-negozji tal-UE jistgħu 
jirċievu gwida utli dwar kwistjonijiet varji bħall-istabbiliment ta' negozji, drittijiet ta' viżi 
u ta' residenzi, kummerċ u servizzi kif ukoll benefiċċji familjari u ħafna oħrajn;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex jaġġorna lill-Parlament dwar il-livell ta' implimentazzjoni 
tal-proġett pilota "l-Applikazzjoni Your Europe Travel għal Apparat Mobbli" (YET); 
jisħaq fuq l-importanza li tiżdied il-kuxjenza tal-konsumaturi dwar dawn it-tipi ta' 
servizzi; jilqa' f'dan ir-rigward l-azzjonijiet preċedenti tan-Netwerk ta' Ċentri Ewropej tal-
Konsumaturi; jinnota li l-applikazzjoni għandha tkun integrata f'kampanja eżistenti fil-
livell tal-Unjoni biex tqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet u l-interessi tal-konsumaturi; 
jirrakkomanda li l-finanzjament jiġi rrilaxxat wara riżultat pożittiv tal-istudju tal-
fattibilità;

8. Jinnota l-bżonn li jiġi żgurat iffinanzjar adegwat għall-programm COSME, kif ukoll għan-
Netwerk Enterprise Europe fl-2015 sabiex jitqiesu b'mod speċifiku d-diffikultajiet li 
jaffaċċjaw l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (SMEs) minħabba l-limiti ekonomiċi u 
finanzjarji tal-UE;

9. Jilqa' l-impenn imtejjeb biex tiġi ffinanzjata l-innovazzjoni miżjuda fl-SMEs taħt il-linja 
baġitarja 02 04 02 03 għax jinsab konvint li l-SMEs għandhom rwol importanti xi jwettqu 
fir-rigward tal-modernizzazzjoni, it-tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi u jilqa' l-istrument tal-
SMEs inkluż fl-Orizzont 2020, li huwa approċċ ġdid, iffukat fuq il-kumpaniji u mmexxi 
mis-suq, biex jiġu appoġġjati l-attivitajiet tal-innovazzjoni tal-SMEs u jkollhom impatt 
ekonomiku pożittiv;

10. Jitlob għall-iffinanzjar ta' proġett pilota ġdid intitolat "Taħriġ għall-SMEs dwar id-
Drittijiet tal-Konsumaturi fl-Era Diġitali"; jenfasizza li dan għandu jgħin lill-SMEs biex 
jikkonformaw mal-liġi tal-ħarsien tal-konsumaturi fl-ambjent online; jenfasizza li s-
servejs urew li ħafna SMEs huma nieqsa minn għarfien essenzjali dwar il-leġiżlazzjoni 
tal-UE relevanti kif inhi trasposta fil-liġi nazzjonali; iqis li konformità aħjar mar-regoli 
tnaqqas il-problemi tal-konsumaturi u tibbenefika l-kummerċjanti billi jiġu evitati l-
problemi mal-awtoritajiet tal-infurzar;

11. Jenfasizza li l-istandards huma għodod importanti għall-kompetittività tal-intrapriżi u 
speċjalment l-SMEs, fejn il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċess ta' standardizzazzjoni hija 
essenzjali għall-progress teknoloġiku fl-Unjoni; Għalhekk, iqis li hija importanti li jiġu 
ffinanzjati b'mod xieraq l-inizjattivi mmirati biex jappoġġjaw l-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni mwettqa mis-CEN, is-Cenelec u l-ETSI;

12. Ifakkar fil-bżonn li tiġi ffinanzjata l-għodda multilingwa għall-pjattaforma tas-soluzzjoni 
online għat-tilwim (ODR); Jenfasizza li din il-faċilità multilingwa ġiet adottata fir-
Regolament (UE) Nru.524/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Mejju 2013 dwar soluzzjoni online għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi 
(Regolament dwar l-ODR tal-konsumaturi)1; jenfasizza li s-sistemi tal-ODR li 

1 ĠU L 165, 18.6.2013, p. 1.
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jiffunzjonaw tajjeb mal-UE jħeġġu lill-konsumaturi biex ifittxu soluzzjonijiet għall-
problemi li jaffaċċjaw meta jixtru prodotti u servizzi fis-Suq Uniku u jżidu x-xiri online, 
b'mod partikolari minn kummerċjanti fi Stati Membri oħrajn; ifakkar li aktar kummerċ 
online u bejn il-fruntieri fl-UE jipprovdi wkoll lin-negozji b'opportunitajiet ġodda u jgħin 
biex ikun hemm tkabbir ekonomiku.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Roberts Zīle

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li s-settur tat-trasport huwa s-sinsla tas-suq intern u l-bażi għall-moviment 
ħieles tal-persuni u ta' merkanzija, li jgħin itejjeb il-kwalità tas-servizzi u jiffaċilita l-
koeżjoni territorjali madwar l-UE; 

2. Jirrimarka li l-investiment fit-trasport huwa vitali sabiex isaħħaħ ir-rwol u l-iskop tal-baġit 
tal-UE biex jistimula t-tkabbir, il-kompetittività u l-impjieg u jimxi lejn il-miri tal-
"Istrateġija Ewropa 2020", saħansitra sabiex jagħmel is-safar aktar sigur, b'hekk jitnaqqas 
l-għadd ta' inċidenti u diżgrazzji relatati, u għaldaqstant jilqa' l-fatt li l-programm CEF 
jitqies bħala wieħed mill-programmi ewlenin tal-Intestatura 1a "Kompetittività għat-
tkabbir u l-impjiegi";

3. Jinnota li l-2015 se tkun it-tieni sena tal-QFP 2014-2020 u li jkun importanti li jkun hemm 
dħul fis-seħħ xieraq tal-implimentazzjoni tat-TEN-T u l-programm finanzjarju CEF u li 
jopera bla xkiel wara t-tnedija fl-2014; jinnota barra minn hekk li huwa indispensabbli li 
jingħataw l-approprjazzjonijiet meħtieġa (kemm ta' impenji kif ukoll ta' pagamenti) għal 
dawn il-programmi l-ġodda biex l-infrastruttura tat-trasport ewlenija tibda tintuża 
mingħajr dewmien; 

4. Jiġbed l-attenzjoni, madankollu, għad-diffikultajiet finanzjarji li ċerti Stati Membri qed 
jesperjenzaw bħala riżultat tal-kriżi ekonomika u li qed jagħmluha estremament diffiċli 
għalihom li jressqu proġetti, kif jidher mis-sejħa riċenti għal proposti stabbiliti b'rabta 
mal-programm Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport, u għalhekk, bil-għan li tkun żgurata 
parteċipazzjoni aktar bilanċjata, jitlob għal aktar flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-
programm CEF;
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5. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jiffoka fuq il-proġetti tal-infrastruttura li jwasslu għal 
valur miżjud Ewropew għoli, billi jitneħħew ir-restrinġimenti u tinbena/titjieb l-
infrastruttura transkonfinali kif ukoll billi tiġi aġġornata l-infrastruttura eżistenti, bħar-
rabtiet ferrovjarji, sabiex jiżviluppa s-suq intern tal-UE u titjieb il-kompetittività tal-UE 
b'mod ġenerali; jinnota li fil-kuntest tas-sitwazzjoni internazzjonali attwali dwar il-
fruntieri tal-Lvant tal-UE, huwa ta' importanza partikolari li l-Istati Membri jkunu 
konnessi fin-netwerk tat-trasport tal-UE b'parametri tekniċi Ewropej, inkluża l-wisa' 
standard Ewropea bejn il-binarji, biex b'hekk ikunu jistgħu jintegraw aħjar fis-suq komuni 
tal-UE; jiġbed l-attenzjoni, fl-istess ħin, għall-problemi kbar ta' interoperabbiltà li 
għandhom jeżistu fin-netwerk ferrovjarju kollhu tal-UE, inklużi d-differenzi fil-wisa' 
standard bejn il-binarji, u jitlob li l-isforzi jkunu ffukati fuq l-armonizzazzjoni, bil-għan li 
tinbena żona ferrovjarja Ewropea ġenwinament interoperabbli, u jenfasizza wkoll il-ħtieġa 
li jkunu żviluppati konnessjonijiet ferrovjarji intermodali b'modi oħra tat-trasport;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li l-Istati Membri eleġibbli għall-finanzjament mill-Fond 
ta' Koeżjoni permezz tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa jkunu megħjuna mill-
Kummissjoni biex jiżviluppaw u jħejju sensiela ta' proġetti ta' maturità suffiċjenti u/jew 
kwalità, u biex il-fondi tal-UE jintużaw b'mod effiċjenti; jenfasizza għalhekk li huwa 
importanti li jkunu implimentati azzjonijiet ta' sostenn għall-programmi mmirati lejn it-
tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u l-effiċjenza tal-amministraturi pubbliċi kkonċernati, kif 
ukoll li jkunu organizzati sejħiet addizzjonali għal proposti, sabiex ikun żgurat l-ogħla 
assorbiment possibbli tal-fondi trasferiti fl-Istati Membri eleġibbli għall-finanzjament 
mill-Fond ta' Koeżjoni; barra minn hekk, is-sejħiet għal proposti organizzati mill-
Kummissjoni għandhom jindirizzaw taqsimiet transkonfinali bħala kwistjoni ta' prijorità 
hekk kif dawn it-taqsimiet spiss ikollhom nuqqas kbir ta' finanzi minkejja li f'bosta 
każijiet jinkludu restrinġimenti;

7. Itenni l-importanza li l-finanzjament tal-UE jintuża permezz tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għal proġetti u tagħmir ta' interess komuni li jissodisfaw il-faċilità tal-
interoperabbiltà transkonfinali;

8. Jenfasizza l-importanza tal-ħolqien u l-funzjonament effettiv ta' żona ferrovjarja unika 
Ewropea mingħajr fruntieri billi jitjieb il-livell tal-interoperabbiltà u s-sikurezza tas-
sistemi ferrovjarji, u b'hekk titjieb il-pożizzjoni kompetittiva tas-settur ferrovjarju; f'dan 
ir-rigward jinnota li r-Raba' Pakkett Ferrovjarju jipprevedi ċerti funzjonijiet ġodda, 
kompiti u responsabbilitajiet li għandhom jiġu assenjati lill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea; 
jemmen li kwalunkwe riżorsi proprji li l-industrija tuża għandhom ikunu vvalutati b'mod 
realistiku u m'għandhomx, għaldaqstant, jikkompromettu l-kompiti l-ġodda tal-Aġenzija, 
kompiti li għandhom ikunu bbażati fuq ħtiġijiet definiti b'mod ċar u skont iż-żmien li 
qablu dwaru l-koleġiżlaturi fi tmiem in-negozjati;

9. Jenfasizza li l-allokazzjonijiet baġitarji tal-aġenziji tal-UE għad fadlilhom biex jikkonsistu 
nfiq amministrattiv waħdu, iżda minkflok jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-UE, 
filwaqt li għandhom l-għan li jagħmlu tfaddil fil-livell nazzjonali u li l-baġit tagħhom 
għandhu jkollu mezzi xierqa u biżżejjed biex iwettaq il-kompiti tagħhom; ifakkar kemm 
huwa importanti li, fi ħdan l-Unjoni, ikun żgurat l-ogħla livell ta' sikurezza, sigurtà, u 
interoperabbiltà fil-qasam tat-trasport filwaqt li tkun żgurata komunikazzjoni u 
koordinazzjoni aħjar, li l-EASA, l-EMSA u l-ERA jipprovdu fil-livell tal-UE u li kienet 
qabel trattata minn 28 amministratur nazzjonali;
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10. Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol kruċjali tal-aġenziji li r-responsabbiltà ewlenija tagħhom hi 
li jiżguraw is-sikurezza ta' bosta modi tat-trasport, u għaldaqstant jiċħad it-tnaqqis propost 
fil-baġits operattivi tal-aġenziji u ma jaqbilx mat-tnaqqis propost li jista' jfixkel is-
sikurezza fit-trasport;

11. Jenfasizza li l-EMSA għandha tkun mgħammra bil-mezzi neċessarji biex tikkontrolla s-
sikurezza u tipprevjeni t-tniġġis minn installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass offshore, kif 
deċiż fir-Regolament il-ġdid dwar il-Finanzjament tal-EMSA; 

12. Jisħaq, b'rabta mal-EASA, li aktar minn żewġ terzi tal-infiq tal-aġenzija huwa kopert minn 
ħlasijiet u taxxi imposti fuq l-industrija u li l-ebda tnaqqis m'għandu jsir lill-għadd ta' 
persunal ta' ċertifikazzjoni tal-EASA, li ma jaqax taħt il-baġit tal-UE u m'għandhu l-ebda 
impatt fuq dak il-baġit; 

13. Jenfasizza l-importanza tal-investiment fl-iżvilupp tal-kurituri tal-merkanzija sabiex 
jippermetti li l-merkanzija tkun trasferita mit-triq għall-ferrovija, biex titjieb is-
sostenibbiltà tal-ġarr tal-merkanzija bil-ferrovija billi jitnaqqas l-istorbju eżistenti minn 
vetturi ferrovjarji inadegwati u biex titjieb l-ekonomija tat-trasport b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju;

14. Ifakkar l-importanza tal-programm NAIADES imġedded għall-2014 - 2020 li għandu l-
għan li jnaqqas il-konġestjoni u jimxi lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 
karbonju, billi l-merkanzija tkun trasferita għal trasport fl-ilmijiet navigabbli interni, u 
jemmen li dan il-programm għandu jkollu finanzjament adegwat; jenfasizza li politika 
strutturata tajjeb b'miri konkreti u li jistgħu jinkisbu tgħin tiżgura l-aħjar użu possibbli ta' 
finanzjament permezz ta' fondi bħal "Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa" u "Orizzont 2020";

15. Jenfasizza li, skont l-Artikolu 195 tat-Trattat, l-UE għandha kompetenzi addizzjonali dwar 
il-politika tat-turiżmu; għaldaqstant iqis li għandhom ikunu allokati biżżejjed fondi 
baġitarji biex jiżviluppaw politika Ewropea ġenwina dwar it-turiżmu; jistieden lill-
Kummissjoni, għaldaqstant, li żżid l-involviment tagħha fil-qasam u tippromwovi it-
tlestija ta' proġetti ewlenin tat-turiżmu, netwerks ta' rotot għaċ-ċikliżmu bħal EuroVelo, u 
l-ħarsien tal-wirt naturali, kulturali, storiku u industrijali; jinnota wkoll li, bl-għajnuna tar-
riżorsi mogħtija permezz tal-programm COSME, l-UE tista' tagħti rispons rapidu u b'mod 
effettiv għal bidliet li jseħħu fl-industrija tat-turiżmu, iżda li jinħtieġu programmi mmirati 
u proġetti sperimentali; josserva li, b'dan il-mod, jista' jintlaħaq tkabbir ekonomiku, 
filwaqt li aktar impjiegi sostenibbli se jinħolqu u l-UE tkun l-ewwel destinazzjoni fit-
turiżmu internazzjonali;

16. Jenfasizza r-rwol tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-setturi tat-trasport u tat-turiżmu u 
jirrimarka li l-iżvilupp fil-ħin ta' teknoloġiji intelliġenti tat-trasport kif ukoll l-għarfien 
ekosoċjali, inkluża l-mobilità urbana sostenibbli, SESAR u oħrajn, notevolment se 
jikkontribwixxu għal iffrankar ekonomiku, soċjali, tas-sikurezza u ambjentali; 
għaldaqstant għandhom ikunu allokati riżorsi xierqa għal dawn it-teknoloġiji tat-trasport u 
l-għarfien taħt Orizzont 2020 u CEF; 

17. Jenfasizza l-ħtieġa għal finanzjament preċiż għall-implimentazzjoni tal-komponenti ta' 
SESAR sabiex jiżgura l-użu tal-funzjonalitajiet tal-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru li huma 
meqjusa bħala essenzjali għat-titjib tal-prestazzjoni tas-sistema tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
tal-Ajru tal-Unjoni;
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18. Jenfasizza l-importanza tal-investiment f'ajruporti reġjonali hekk kif dan se jkollu impatt 
pożittiv fuq firxa wiesgħa ta' attivitajiet bħall-esportazzjonijiet, l-effiċjenza kummerċjali u 
l-produttività, l-investiment esoġenu, u għaldaqstant se jsaħħaħ is-suq tal-UE;

19. Jinnota li l-infiq amministrattiv u operattiv b'mod ġenerali qed jiżdied gradwalment; 
jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni, fid-dawl ta' aktar restrizzjonijiet baġitarji, tiżgura 
li l-kunċett tal-valur għal flus huwa mnaqqax fil-programmi kollha ħalli l-infiq ikun 
għaldaqstant analizzat bir-reqqa għall-vijabbiltà, l-effiċjenza u l-effikaċja, u li l-flus tal-
kontribwenti tal-UE jintefqu għall-implimentazzjoni effettiva u l-ġestjoni tal-politiki tal-
UE, jikkonċentraw riżorsi fuq attivitajiet tal-investiment bil-kapaċità operazzjonali 
meħtieġa u funzjonament xieraq tal-programmi;

20. Jenfasizza l-ħtieġa li l-proġetti ewlenin għall-iżvilupp tar-Reġjun tad-Danubju jkunu 
inklużi fil-Programmi Operazzjonali żviluppati mal-Istati Membri; barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-Programmi Operazzjonali jkopru l-finanzjament tal-
proġetti ewlenin bil-għan li jiżviluppaw trasport fuq passaġġi tal-ilma interni fil-qafas tal-
Istrateġija tad-Danubju;

21. Jinnota l-importanza tat-trasport sostenibbli bħala parti mill-miri aktar wiesa' għas-
sostenibbiltà tat-tibdil fil-klima u l-enerġija tal-Ewropa 2020; jisħaq li l-politika tat-
trasport tal-UE għandha tinkorpora miri ambizzjużi għall-ħarsien tal-klima; jirrimarka 
għaldaqstant li finanzjament xieraq għat-trasport huwa importanti ħafna biex jgħin jiżgura 
li politiki ambjenali tat-trasport huma implimentati b'suċċess;

22. Jenfasizza li l-politika tat-trasport tal-UE għandha tqis l-aspettattivi rigward l-ugwaljanza, 
speċjalment permezz tal-aċċess għat-trasport għal persuni b'diżabbiltà u li dan għandu 
jintlaħaq permezz ta' investiment sostanzjali fit-trasport pubbliku fl-UE kollha.
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Introduzzjoni

L-abbozz tal-baġit 2015 jiffoka fuq l-appoġġ għall-impjiegi, il-kummerċi, l-edukazzjoni u r-
riċerka. Il-Kummissjoni pproponiet baġit li jammonta għal EUR 145.6 biljun f'impenji u 
EUR 142.1 biljun f'pagamenti. Dan jirrappreżenta żieda ta' 2.1 % f'impenji u 1.4 % 
f'pagamenti meta mqabbel mal-2014. Il-biċċa l-kbira tal-impenji hija għal proġetti futuri 
filwaqt li madwar 40 % tal-pagamenti għadhom ikopru proġetti ffinanzjati mill-UE mill-
perjodu finanzjarju 2007-2013. Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi wkoll tnaqqis ulterjuri ta' 
1 % fl-għadd ta' membri tal-persunal tagħha.

Il-parti l-kbira tas-sehem ta' approprjazzjonijiet ta' pagament tmur f'oqsma li jsaħħu t-tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi tal-Ewropa (+29.5 % meta mqabbel mal-2014) bħar-riċerka 
(Orizzont 2020), in-netwerks trans-Ewropej għall-enerġija, it-trasport u l-ICT (Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa) jew l-Inizjattiva favur l-Impjieg għaż-Żgħażagħ.

I. Baġit għat-Trasport

Titolu 6 - Mobilità u trasport tal-abbozz tal-baġit tal-Kummissjoni għall-2015 għandu linji 
baġitarji relatati mal-politika tat-trasport tal-UE. L-abbozz tal-baġit jipproponi żieda ta' 14 % 
f'aproprjazzjonijiet ta' impenn (żieda minn EUR 2 867 184 572 fl-2014 għal 
EUR 3 279 502 992 fl-2015) u żieda ta' 107 % f'approprjazzjonijiet ta' pagament (żieda minn 
EUR 1 003 421 856 fl-2014 għal EUR 2 075 861 835 fl-2015). Iż-żieda f'pagamenti hija 
bażikament kawża tal-ħtieġa tal-programmi l-ġodda "Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa" u 
"Orizzont 2020". 

B'mod partikolari, ir-Rapporteur jixtieq jiġbed l-attenzjoni lil:

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (06 02 01)

Din hija linja baġitarja essenzjali għat-trasport. L-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-proġetti 
tat-trasport CEF huma stabbiliti għal EUR 2 844 miljun (+16 % meta mqabbla mal-2014) u l-
approprjazzjonijiet ta' pagament għal EUR 1 040 miljun (0 pagamenti għal proġetti ġodda fl-
2014). Il-baġit tas-CEF se jkun implimentat permezz ta' sejħiet għal proposti skont il-
programmi ta' ħidma annwali u multiannwali. Barra minn hekk, huwa propost ukoll li jintefqu 
EUR 634 miljun f'pagamenti għat-tlestija tal-programmi TEN-T (06 02 51).

Attivitajiet ta' appoġġ għall-politika Ewropea tat-trasport u d-drittijiet tal-passiġġieri li 
jinkludu l-attivatijiet ta' komunikazzjoni (06 02 05)

Hemm tnaqqis fl-abbozz tal-baġit fl-approprjazzjonijiet ta' impenn (tnaqqis minn 
EUR 20 019 000 fl-2014 għal EUR 12 363 000 fl-2015) u żieda ta' pagamenti (żieda minn 
EUR 13 894 437 għal EUR 17 447 683) għal din il-linja. Huwa intenzjonat li jkopri nefqa 
dwar informazzjoni u komunikazzjoni, konferenzi u avvenimenti li jippromwovu attivitajiet 
fis-settur tat-trasport.

Sigurtà tat-trasport (06 02 06)
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Hemm żieda kemm fl-impenji (minn EUR 2 510 000 għal EUR 2 582 000) kif ukoll fl-
approprjazzjonijiet ta' pagamenti (minn EUR 1 514 026 għal EUR 1 706 036). Din l-
approprjazzjoni hija maħsuba b'mod partikolari biex tkopri nefqa fuq l-istabbilment u l-operat 
ta' korpi ta' spetturi li jikkontrollaw il-konformità mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
dwar is-sigurtà tal-ajruporti, il-portijiet u l-faċilitajiet tal-portijiet.

Orizzont 2020 – Riċerka u innovazzjoni fir-rigward tat-trasport (06 03)

L-abbozz tal-baġit għar-riċerka dwar it-trasport jammonta għal EUR 234 117 242 
(EUR 212 585 039 fl-2014) f'impenji u EUR 178 377 220 (EUR 27 847 732 fl-2014) 
f'pagamenti. Din l-approprjazzjoni tkopri, fost l-oħrajn, l-impriżi konġunti SESAR u 
Shift2Rail.

Aġenżiji

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni (06 02 02)

Il-kontribuzzjoni tal-UE għall-baġit tal-EASA tiżdied minn EUR 34 174 000 għal 
EUR 36 370 000, żieda ta' 6 %. L-abbozz tal-baġit ġenerali tal-EASA (kontribuzzjoni tal-UE 
+ riżorsi oħra) jammonta għal EUR 149 532 000 (EUR 149 059 000 fl-2014). Għadhom ma 
ġewx ikkunsidrati effetti tal-emendi proposti għal-leġiżlazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew. L-
għadd totali ta' persunal jonqos għal 797 fl-2015 minn 804 awtorizzati fil-baġit tal-2014. Fi 
ħdan dik iċ-ċifra ġenerali, il-persunal iffinanzjat mill-UE jiżdied minn 280 għal 284. Persunal 
ġdid ikun assenjat għall-approvazzjoni tal-operaturi tal-pajjiż terz u possibbilment iċ-
ċertifikazzjoni tas-sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod.

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (06 02 03)

L-abbozz tal-kontribuzzjoni tal-UE għall-baġit tal-EMSA jirrappreżenta żieda fl-
approprjazzjonijiet ta' impenn ta' 4.37 %, żieda għal EUR 52 656 000 u f'approprjazzjonijiet 
ta' pagament ta' 1.09 %, żieda għal EUR 51 256 000. L-abbozz ta' baġit ġenerali tal-EMSA 
(kontribuzzjoni tal-UE + riżorsi oħra) jammonta għal EUR 54 611 675 (EUR 52 410 475 fl-
2014) f'approprjazzjonijiet ta' impenji u EUR 53 169 255 (EUR 52 669 145 fl-2014) 
f'approprjazzjonijiet ta' pagamenti. Iż-żieda hija prevista prinċipalment għall-iżvilupp ta' 
bażijiet ta' dejta u t-titjib tal-għodod tal-IT.  Huwa propost li jitnaqqas l-għadd ta' persunal 
minn 258 awtorizzati fil-baġit tal-2014 għal 255. 

L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (06 02 04)

Huwa propost li s-sussidju tal-UE għall-ERA jiżdied għal EUR 25 613 000 (EUR 25 007 400 
fl-2014), kemm fl-approprjazzjonijiet ta' impenn kif ukoll ta' pagament. Ir-riżorsi finanzjari 
addizzjonali għandhom ikopru spejjeż relatati mal-kompiti l-ġodda tax-Shift2Rail. L-abbozz 
tal-baġit ġenerali tal-ERA (kontribuzzjoni tal-UE + riżorsi oħra) jammonta għal 
EUR 26 379 500 (EUR 25 715 600 fl-2014), kemm fl-approprjazzjonijiet ta' impenn kif ukoll 
ta' pagament. Huwa propost li jitnaqqas l-għadd ta' aġenti temporanji minn 140 awtorizzati 
fil-baġit tal-2014 għal 137, filwaqt li t-total ta' riżorsi umani li jinkludu l-aġenti kuntrattwali u 
l-esperti nazzjonali sekondati jibqa' l-istess bħal fl-2014, ugwali għal 161 kariga.

II. It-Turiżmu
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Il-baġit tat-turiżmu jaqa' taħt Titolu 2 - Intrapriża. Hemm mira speċifika tat-turiżmu fil-
Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME) għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 (Regolament Nru 1287/2013). Fi ħdan il-linja 02 02 01, huwa 
propost li jintefaq EUR 11 000 000 għal proġetti tat-turiżmu, premijiet, stħarriġ u 
avvenimenti.

III. Proġetti pilola u azzjonijiet preparatorji

Hemm tliet proġetti u azzjonijiet għaddejjin bħalissa relatati ma' TRAN fil-baġit tal-UE: 
Bastimenti li jaħdmu bl-LNG (gass naturali likwifikat) (EUR 0 f'impenji, EUR 436 192 
f'pagamenti), ir-rwol tal-vetturi ferrovjarji fl-interoperabbiltà Ewropea (EUR 0 f'impenji, 
EUR 0 f'pagamenti), u Avjazzjoni ġenerali — Statistika u Ċifri ewlenin (EUR 0 f'impenji, 
EUR 87 238 f'pagamenti). L-azzjonijiet preparatorji fir-rigward tat-turiżmu laħqu l-objettivi 
tagħhom u t-turiżmu ġie rikonoxxut fil-baġit tal-UE. Ir-Rapporteur għaldaqsant mhu se 
jipproponi l-ebda azzjoni ġdida rigward it-turiżmu.  

IV. Emendi possibbli

Ir-Rapporteur jitlob għall-adozzjoni ta' baġit responsabbli, realistiku u orjentat lejn ir-riżultati. 
Fl-istess ħin, ir-Rapporteur jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jirrappreżenta investiment 
dirett lejn politiki li juru valur miżjud tal-UE u jappoġġja t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-
impjiegi. Il-livell ġenerali tal-abbozz tal-baġit tal-Kummissjoni, inkluż il-finanzjament tal-
Aġenziji jidher li huwa proporzjonat mal-ħtieġa li jiġu implimentati politiki tal-UE u jwasslu 
għal valur miżjud tal-UE.

Fir-rigward tat-tliet azzjonijiet preparatorji li għaddejjin bħalissa, ir-Rapporteur jenfasizza 
b'mod speċjali l-importanza tal-azzjoni preparatorja dwar il-bastimenti li jaħdmu bl-LNG fil-
kuntest tal-limiti l-ġodda tal-kubrit f'żoni ta' kontroll tal-emissjonijiet li tidħol fis-seħħ fl-
1 ta' Jannar 2015. 

Jiddependi mill-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit, ir-Rapporteur jista' jikkunsidra 
li jreġġa' lura l-abbozz tal-baġit f'linji baġitarji individwali sabiex jitqiesu l-prijoritajiet tal-
Parlament għall-azzjoni. Dan jikkonċerna speċjalment il-linji baġitarji dwar CEF, SESAR u r-
riċerka dwar it-trasport. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 
2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Derek Vaughan

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Hu tal-opinjoni li l-ammonti mniżżla fl-Abbozz tal-Baġit (DB) 2015 għall-intestatura 1b 
biex ikopru l-ħtiġijiet minimi u l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni kif stabbiliti mill-Unjoni 
fit-Trattat u fil-qafas leġiżlattiv ta' politika għall-2014-2020 għandhom jerġgħu jiddaħħlu;

2. Jinnota bi tħassib id-dikjarazzjoni ċara tas-6 Rapport ta' Koeżjoni dwar id-disparitajiet 
kbar partikolarment matul is-snin tal-kriżi 2008-2011, u dan ifisser li isforzi tal-politika ta' 
koeżjoni se jkollhom jiżdiedu b'mod sinifikanti sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali kif stipulat fl-Artikolu 174 TFUE;

3. Jinnota li l-2015 se tkun it-tieni sena tal-implimentazzjoni taċ-ċiklu l-ġdid tal-fondi tal-
ESI; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm biżżejjed approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 
pagament biex jiġi żgurat li l-programmi jilħqu n-numru maħsub ta' benefiċjarji u 
għaldaqstant l-impatt maħsub;

4. Jinnota bi tħassib it-tnaqqis ta' 5,0 % fl-approprjazzjonijiet ta' pagament taħt l-intestatura 
1b għal EUR 51 601,9 miljun fuq l-2014, filwaqt li l-hekk imsejħa żieda fl-
approprjazzjonijiet ta' impenn ta' +3,6 % ġejja mill-mobilizzazzjoni proposta tal-Istrument 
ta' Flessibbiltà biex fl-2015 tkun indirizzata s-sitwazzjoni f'Ċipru;

5. Jinnota bi tħassib li, filwaqt li l-livell propost ta' approprjazzjonijiet ta' pagament se jkunu 
prinċipalment iddedikati biex ikopru impenji pendenti u l-għeluq ta' programmi, il-
Kummissjoni qed tiddikjara li x-xogħol b'lura tal-pagamenti se jkompli jikber u hu 
mistenni li jkun ta' madwar EUR 18-il biljun fi tmiem l-2015, anke jekk id-DAB 
Nru 3/2014 ikun approvat;
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6. Jitlob informazzjoni preċiża u fil-ħin dwar l-estimi fir-rigward tal-evoluzzjoni ta' talbiet ta' 
pagament fl-2014 u kjarifika ulterjuri dwar kif il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li 
tindirizza l-livell mhux sostenibbli ta' pagamenti pendenti diġà previsti għal tmiem l-2014 
għall-intestatura 1b;

7. Jinnota bi tħassib li l-Kummissjoni tidher li mhux se tkun tista' tonora t-talbiet ta' 
pagament kollha, jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi d-dettalji kollha meħtieġa jekk dan id-
dewmien fil-pagament iseħħ; 

8. Jitlob lill-Kummissjoni tindika liema miżuri se tadotta fil-futur biex tevita diskrepanza 
bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn u l-approprjazzjonijiet ta' pagament kif ukoll tevita 
arretrati regolari fil-pagamenti.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Peter Jahr

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jinnota li, fid-dawl tal-limitu massimu impost mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-
2014-2020 (QFP) għall -Intestatura 2, hu previst, fil-prattika li l-kategoriji ewlenin tal-
infiq tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) huma mistennija, ser jitnaqqsu fl-2015, 
inklużi l-pagamenti diretti, il-miżuri tas-suq u l-iżvilupp rurali;

2. Jinnota li skont l-Abbozz ta' Baġit (AB) l-Intestatura 2 tal-baġit se jkollha tnaqqis ta'   
0.1% f'impen ji u tnaqqis żgħir ta'   0.5% f'pagamenti, rispettivament, fl-2015 meta 
mqabbel mal-2014;

3. Jinnota li skont l-AB 2015 il-finanzjament għall-iżvilupp rurali taħt il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) se jkollu tnaqqis ta' 0.8% f'pagamenti;

4. Jinsisti, f'dan il-kuntest, li l-Kunsill jirrispetta l-weg ħdiet tiegħu li jipprovdi 
approprjazzjonijiet ta' pagament adegwati fil-proċedura baġitarja għall-2015, li 
tippermetti lill-Unjoni tirrispetta l-impenji pendenti tagħha, jekk ikun hemm bżonn 
permezz tat-tielet abbozz ta' baġit emendatorju li għandu jiġi preżentat mill-
Kummissjoni;

5. Jindika li l-allokazzjoni tal-QFP ma tagħtix kont ta' kwalunkwe inflazzjoni; jitlob li l-
Intestatura 2 għandha tiġi aġġustata abbażi tad-deflatur;

6. Itenni li l-miżuri meħuda biex il-livell ta' impenji mhux mħallsa jinżamm taħt kontroll 
huma prekundizzjoni għat-tnedija b'suċċess tal-perjodu ta' pprogrammar għall-2014-
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2020; jitlob b'qawwa, għalhekk, lill-Kunsill u l-Istati Membri jadottaw il-passi kollha 
meħtieġa biex ikopru klejms ta' pagamenti pendenti, partikolarment għall-adozzjoni tal-
BE 3/14 b'mod sħiħ; jenfasizza li l-BE 3/14 ġie propost abbażi tal-aħħar stimi ta' 
ħtiġijiet ta' pagamenti pprovduti mill-Istati Membri nfushom;

7. 7. Jinnota li, filwaqt li l-baġit għall-pagamenti diretti u għall-miżuri tas-suq skont il-
Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) se jkollu żieda ta' 0,2 % fl-2015, meta 
mqabbel mal-2014, kemm fir-rigward tal-impenji kif ukoll għall-pagamenti, il-
Kummissjoni għandha tispjega kif se tiffaċċja ż-żieda fil-bżonnijiet assoċjati mal-
introduzzjoni gradwali ta' pagamenti diretti fil-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Kroazja u l-
ħolqien ta' riżerva għall-kriżijiet agrikoli;

8. Jiddispjaċih għat-tnaqqis fil-fondi operazzjonali għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi 
li jaqbżu l-EUR 3.3 miljun kemm f'impenji kif ukoll f'pagamenti, u ukoll f'għajnuna lill-
gruppi ta' produtturi għal rikonoxximent preliminari ta' EUR 1 miljun; josserva li 
minħabba l-iżbilanċ kontinwu tal-poter fil-katina, il-pożizzjoni tan-negozji tal-familja 
tinsab taħt pressjoni; jenfasizza li l-gruppi ta' produtturi jtejbu ħafna l-pożizzjoni tal-
produtturi primarji billi jingħaqdu flimkien; jitlob li jkun garantit baġit ambizzjuż għall-
fondi operazzjonali għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi; jinsisti li dan it-tnaqqis 
għandu jitreġġa lura; jistieden lill-Kummissjoni tuża tali fondi operazzjonali żejda għal 
programmi ta' taħriġ, il-bini ta' sħubiji u l-iskambju ta' prattiki tajbin għall-
organizzazzjonijiet tal-produtturi.

9. Jiddispjaċih għat-tnaqqis ta' EUR 481 289 għall-programm tal-ħalib fl-iskejjel, u għat-
tnaqqis ta' EUR 900 073 għall-programm tal-frott fl-iskejjel, peress li dawn iż-żewġ 
programmi taw prova tal-utilità u l-effikaċja tagħhom fi ħdan l-Istati Membri u 
jikkunsidra dan it-tnaqqis bħala estremament mhux xieraq meta wieħed iqis il-kriżi 
attwali u l-livelli ta' malnutrizzjoni tat-tfal fl-UE; jitlob li l-fond għaż-żewġ programmi 
jiżdied tal-anqas sal-livelli preċedenti; jitlob li ż-żewġ programmi jitfasslu biex ikunu 
anqas burokratiċi u biex isiru aktar faċli biex jintużaw;

10. Jinsab mħasseb li, minħabba l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' "dixxiplina 
finanzjarja", bdiewa b'pagamenti ogħla minn EUR 2 000 se jsofru tnaqqis f'pagamenti 
diretti mħallsa għas-sena finanzjarja 2015; jiddispjaċih dwar l-effett preżunt tal-
applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' "dixxiplina finanzjarja" fejn hemm il-probabilità li 
dan ma jwassalx għal infiq aktar effikaċi u responsabbli;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-fondi allokati għar-Riżerva 
għall-kriżijiet fis-settur agrikolu fil-baġit għall-2015 u li sussegwentement jitħallew 
mhux minfuqa, jiġu magħmula disponibbli bis-sħiħ bħala pagamenti diretti għas-sena 
baġitarja ta' wara;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jimmonitorjaw il-volatilità 
sinifikanti tal-prezzijiet tal-prodotti agrikoli, li għandha effett negattiv fuq l-introjtu tal-
bdiewa, u biex jirreaġixxu fil-pront u b'mod effikaċi meta jkun hemm bżonn;

13. Jiddispjaċih għat-tnaqqis fil-fondi ta' appoġġ għat-trobbija tan-naħal, dan peress li l-
Parlament konsistentement jikkunsidra t-trobbija tan-naħal bħala prijorità għall-futur 
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tal-agrikoltura u għall-konservazzjoni tal-bijodiversità;

14. Jinnota li r-riżorsi pprovduti għandhom iwettqu l-objettivi ta' żieda fil-kompetittivit à u 
fis-sostenibilità tal-agrikoltura Ewropea;

15. Jitlob, malajr kemm jista' jkun, l-allinjament sħiħ fl-ammont ta' pagamenti diretti u 
f'pagamenti għall-iżvilupp rurali fl-UE-28. jinnota li d-differenza kbira f'pagamenti 
diretti fi Stati Membri differenti ixxekkel il-kompetittività, u għalhekk jitlob lill-
Kummissjoni tikkunsidra l-UE-28 bħala unità waħda għas-suq agrikolu globali;

16. Jiddispjaċih dwar it-tnaqqis suġġerit fil-programmi ta' żvilupp rurali. Jitlob lill-Kunsill 
jerġa' jikkunsidra dan it-tnaqqis minħabba l-atmosfera attwali dovuta għall-insigurtà 
kontinwa u d-depopolazzjoni f'diversi komunitajiet rurali;

17. Jiddeplora b'qawwa l-proposta tal-Kunsill biex iwettaq tnaqqis fl-approprjazzjonijiet tal-
pagamenti fl-abbozz tal-baġit tal-2015; huwa tal-fehma li l-abbozz tal-baġit tal-2015 tal-
Kummissjoni huwa l-minimu strett biex tiġi indirizzata l-problema rikorrenti u fit-tul ta' 
impenji pendenti (RAL) li qed jiżdiedu.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAS-SAJD

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
għas-sena finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: António Marinho e Pinto

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' d-deċiżjoni adottata mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), 
primarjament li EUR 6.39 biljun ġew allokati għas-settur tas-sajd u l-politika marittima 
għall-perjodu 2014–2020; jindika madankollu li, minkejja l-importanza tas-sajd għal 
ħafna ekonomiji taż-żoni kostali, il-finanzjament għall-politika tas-sajd – waħda mill-
politiki komuni tal-UE – jirrappreżenta biss 0.7 % tal-baġit tal-UE; dawn il-fondi se 
jgħinu lis-settur tas-sajd jikseb attività tas-sajd sostenibbli, jingħata sostenn lill-
komunitajiet kostali u tal-gżejjer dipendenti ħafna fuq l-industrija tas-sajd biex l-
ekonomiji tagħhom jiġu diversifikati, jitjieb is-sostenn mogħti lis-sajd fuq skala żgħira u 
lir-reġjuni dipendenti ħafna fuq is-sajd, bħala mod kif jinkisbu l-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020.

2. Jiddispjaċih mill-fatt li, kuntrarju għal dak li kien ġie approvat mill-Parlament, il-Kunsill 
naqqas il-perjodu ta' sostenn possibbli tal-FEMS għal waqfien temporanju tal-attivitajiet 
tas-sajd matul il-perjodi ta' rkupru bijoloġiku, bejn l-2014 u l-2020, għal massimu ta' sitt 
xhur kull bastiment; hu tal-fehma li l-perjodi ta' rkupru bijoloġiku huma għodda 
importanti għall-ġestjoni sostenibbli ta' ċertu sajd; jargumenta għalhekk li r-restrizzjoni 
għandha tiġi abolita u li għandu jkun hemm approprjazzjonijiet biżżejjed biex ikopru l-
perjodi ta' rkupru bijoloġiku;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iħejju b'mod urġenti l-atti legali 
meħtieġa ħalli jitħaffu l-programmi operazzjonali tal-Istati Membri sabiex jiġu 
implimentati l-prijoritajiet tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), primarjament is-
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sostenibbiltà ekonomika u soċjali tas-settur tas-sajd, il-konservazzjoni ta' riżorsi 
bijoloġiċi u l-isfruttar sostenibbli tas-sajd u l-akkwakultura. 

4. Jenfasizza l-importanza ta' riċerka rigoruża u indipendenti li tevalwa l-qagħda eżatta tal-
istokkijiet tal-ħut li tikkalkula r-rendiment massimu sostenibbli, li huma l-indikaturi ta' 
attività tas-sajd sostenibbli, huma meħtieġa wkoll studji dwar l-impatt soċjoekonomiku 
tal-miżuri adottati għal komunitajiet dipendenti fuq is-sajd; jaċċentwa li r-regolament 
bażiku l-ġdid tal-PKS adottat is-sena l-oħra jpoġġi enfasi speċjali fuq is-sostenibbiltà biex 
jinkiseb ir-rendiment massimu sostenibbli (MSY). ifakkar li dan l-objettiv jikkostitwixxi 
wieħed mill-elementi ewlenin tal-PKS il-ġdida u jimplika għarfien eżatt u affidabbli tal-
istat tal-istokkijiet u tal-implikazzjonijiet soċjali u ekonomiċi tal-miżuri adottati; huwa tal-
fehma li din ir-riċerka għandha tkun iffinanzjata b'mod xieraq mill-baġit tal-UE.

5. Jenfasizza l-ħtieġa għal żieda fil-fondi għal organizzazzjonijiet ta' riċerka xjentifika 
internazzjonali u tal-Istati Membri biex jinkisbu l-għarfien u l-valutazzjoni tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar.

6. Ifakkar li l-kontroll tal-attività tas-sajd abbord u fil-portijiet huwa essenzjali biex jinkisbu 
l-objettivi ta' attività tas-sajd sostenibbli. Nuqqas ta' appoġġ finanzjarju jista' jipperikola 
l-għanijiet tar-Riforma. Ifakkar li l-PKS l-ġdida tirrikjedi żieda fl-impenji operazzjonali 
tal-EFCA biex tingħata għajnuna lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni Ewropea fl-
iżvilupp ta' strumenti ta' kontroll prattiku u ta' sorveljanza, (operazzjonijiet marbuta mal-
governanza tas-sajd, is-sistemi ta' ġestjoni tad-data, l-obbligi ta' żbark u l-ġlieda kontra s-
sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (sajd IUU)).

7. Jitlob għal żieda fil-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) għall-
għodod operattivi u għar-riżorsi umani biex l-implimentazzjoni tar-riforma PKS tkun 
żgurata b'mod xieraq, u biex jitjiebu l-kontrolli, l-ispezzjonijiet, s-sorveljanza u l-
kooperazjoni fil-livell nazzjonali sabiex ir-regoli tal-PKS ikunu osservati u applikati 
b'mod effikaċi u koerenti, li jipprovdu kundizzjonijiet ekwi għall-industrija tas-sajd, u li 
jkun hemm trattament ugwali għall-partijiet kollha tas-settur.

8. Jenfasizza li ladarba aktar minn 60 % tal-provvista ta' prodotti tas-sajd għall-EU tiġi minn 
ibħra internazzjonali u miż-żoni ekonomiċi esklussivi tal-pajjiżi terzi, għandhom jiġu 
kkunsidrati dispożizzjonijiet baġitarji adegwati u affidabbli fil-baġit annwali għall-2015. 
Id-dimensjoni esterna tal-PKS teħtieġ l-inklużjoni kontinwa ta' miżuri baġitarji speċifiċi li 
għandhom l-għan li jsaħħu u jiżviluppaw il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u fil-finanzjament tal-konklużjoni ta' 
ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi terzi, partikolarment jittieħed kont tat-tiġdid previst tal-
protokolli mal-Mawritanja, mal-Możambik, mal-Madagaskar, ma' Greenland, mal-Kap 
Verde jew ma' Kiribati.

9. Jiddispjaċih mill-fatt li l-Kummisssjoni naqqset l-ammonti tal-partita għall-proġett pilota 
dwar il-miżuri ta' appoġġ għas-sajd fuq skala żgħira (11 06 77 08);  iħeġġeġ lill-
Kummissjoni terġa' ġġib kif kienu l-ammonti approvati; hu tal-fehma li l-proġett pilota 
huwa importanti ħafna u, b'rikonoxximent tal-importanza u tal-karatteristiċi speċifiċi tas-
settur, għandu jkun il-bażi għall-istabbiliment ta' programm ta' għajnuna tal-UE għas-sajd 
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fuq skala żgħira, kif kien ġie diskuss f'diversi riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar din il-
kwistjoni.

10. Jilqa' d-dispożizzjonijiet tal-FEMS allokati għall-Kummissjoni għal azzjonijiet diretti 
fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014–2020, ta' EUR 647 miljun. Jitlob lill-Kummissjoni 
tħaffef il-miżuri meħtieġa biex jitwettqu l-proġetti tagħhom stess.

11. Jiddeplora t-tnaqqis li sar fi ħdan it-Titolu 11 mill-Kunsill fil-qari tiegħu tal-abbozz tal-
baġit; jinsab imħasseb dwar il-konsegwenzi fuq il-miżuri ffinanzjati taħt l-intestatura 
baġitarja ikkonċernata u dwar l-impatt negattiv fuq il-kisba tal-objettivi tal-PKS u tal-
PMI; jirrimarka, b'mod aktar speċifiku fir-rigward tal-approprjazzjonijiet ta' pagament, li 
din is-sena diġà hemm tnaqqis fihom u li għalhekk huwa essenzjali li jiġi żgurat livell 
suffiċjenti ta' approprjazzjonijiet.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KULTURA U L-EDUKAZZJONI

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Silvia Costa

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li fl-2015, il-programmi pluriennali fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-
żgħażagħ, l-isport, il-kultura, il-midja u ċ-ċittadinanza jidħlu fit-tieni sena tagħhom. 
jissottolinja l-ħtieġa għal biżżejjed approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament sabiex 
ikun żgurat li l-programmi kollha jilħqu lin-numru ta' benefiċjarji ppjanat; jirrimarka li 
– billi numru kbir ta' ċittadini huma affettwati b'dawn il-programmi – huwa kruċjali li l-
UE ma terġax twaqqaf il-pagamenti, billi fis-snin riċenti dan it-twaqqif diġà kellu impatt 
kbir, pereżempju fuq l-għotjiet għall-mobilità ta' Erasmus;

2. Jinnota ż-żieda żgħira fl-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-programm Erasmus+ meta 
mqabbla mal-2014; jirrimarka li minħabba r-rata għolja ta' implimentazzjoni ta' dan il-
programm u d-domanda għolja għalih, approprjazzjonijiet ta' pagament suffiċjenti huma 
essenzjali biex l-impenji addizzjonali jkunu jgħoddu u biex jiġi garantit il-funzjonament 
bla xkiel tal-programm, speċjalment meta jitqies il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea trid 
iżżid il-mobilità tal-istudenti għal 20 % sa tmiem id-deċennju; jissottolinja l-fatt li l-
għotjiet li jappartjenu għall-programm Erasmus+ għandhom ikunu eżenti mit-
tassazzjoni u l-imposti soċjali;

3. Ifakkar, fir-rigward tal-Faċilità ta' Garanzija fuq is-Self għall-Istudenti li ngħatat 3.5 % 
tal-baġit, li din għandha ssir "skont termini favorevoli għall-istudenti", "irrispettivament 
mill-isfond soċjali tagħhom" u li "din l-għodda addizzjonali u innovattiva għall-mobilità 
għat-tagħlim la m'għandha tissostitwixxi xi sistema attwali ta' għotjiet jew self u lanqas 
m'għandha timpedixxi l-iżvilupp futur ta' tali sistema li tappoġġa l-mobilità tal-istudenti 
f'livell lokali, nazzjonali jew tal-Unjoni";



RR\1036764MT.doc 85/96 PE537.406v04-00

MT

4. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni pproponiet livell aktar baxx ta' approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Programm Ewropa Kreattiva meta mqabbel mal-2014, minkejja r-rwol 
importanti tiegħu fl-appoġġ tal-industriji kulturali u kreattivi u minkejja l-ħtieġa li tiġi 
organizzata l-faċilità ta' garanzija futura b'miżuri mwiegħda bħat-taħriġ ta' intermedjarji 
finanzjarji; fid-dawl ta' dan, iqis li t-tnaqqis addizzjonali propost mill-Kunsill kemm 
għas-sottoprogrammi Culture u MEDIA kif ukoll għall-faċilità ta' garanzija huwa 
inaċċettabbli, billi se jkompli jipperikola l-implimentazzjoni effettiva tal-Programm; 
ifakkar ukoll fl-ewwel preokkupazzjonijiet tal-Parlament dwar il-fużjoni tal-oqsma 
Culture u Media u l-kwistjonijiet sussegwenti ta' politika u bilanċ tal-finanzjament;

5. Ifakkar li l-pakkett finanzjarju totali għall-Programm L-Ewropa għaċ-Ċittadini għall-
2014-2020 tnaqqas b'madwar 20 % meta mqabbel mal-2007-2013; jikkritika l-fatt li l-
Abbozz ta' Baġit 2015 tal-Kummissjoni jipprevedi livell aktar baxx ta' 
approprjazzjonijiet ta' impenn minn dak tal-2014; jirrakkomanda kunsiderazzjoni 
speċjali ta' dan il-programm li jibqa' uniku fir-rigward tal-kuntatt maċ-ċittadini u l-
appoġġ tal-azzjonijiet tagħhom minn isfel għal fuq; jirrimarka li l-livell attwali ta' 
finanzjament huwa baxx iżżejjed u huwa saħansitra kontroproduttiv għall-immaġni tal-
Unjoni; għalhekk, huwa preokkupat ferm dwar il-proposta tal-Kunsill li jitnaqqsu aktar 
l-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament għall-programm u jiddeplora l-fatt li qed 
jintbagħat tali sinjal liċ-ċittadini tal-Ewropa;

6. Jissottolinja l-fatt li l-politika ta' komunikazzjoni tal-Unjoni għandha tittejjeb sabiex 
issir għodda importanti sabiex iċ-ċittadini jifhmu aħjar il-funzjonament, il-politiki u l-
proċessi tal-Unjoni u jipparteċipaw fihom, b'mod partikolari fid-dawl tal-fatt li, kif urew 
l-elezzjonijiet Ewropej reċenti b'rata ta' parteċipazzjoni baxxa, iċ-ċittadini tal-UE jafu 
ftit wisq dwar il-leġiżlazzjoni u l-programmi tal-UE; għalhekk jirrifjuta l-proposti tal-
Kunsill għal tnaqqis fil-fondi għal azzjonijiet ta' komunikazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa 
urġenti li titħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, il-parlamenti 
nazzjonali, u l-partijiet rilevanti l-oħra kollha fi kwistjonijiet ta' komunikazzjoni sabiex 
jiġi massimizzat l-impatt tal-fondi investiti u biex jiżdied u jingħata l-appoġġ għall-
kooperazzjoni bejn in-netwerks multimedjatiċi Ewropej, bl-għan tal-espansjoni tal-għoti 
ta' aħbarijiet dwar l-Ewropa;

7. Jirrimarka dwar l-importanza tal-pjattaformi diġitali, bħal Europeana, li jgħinu d-
diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali u artistiku tal-Ewropa u biex jitwettqu proġetti 
bbażati fuq netwerks u sħubijiet transnazzjonali li jwessgħu l-aċċess pubbliku għall-
materjal disponibbli, biex b'hekk tiġi promossa l-kultura Ewropea u tingħata spinta lill-
industriji kulturali u kreattivi;

8. Jiġbed l-attenzjoni għall-impenn meħud mill-Kummissjoni, fuq talba tal-Parlament, 
biex, fost affarijiet oħra, iżżid il-profil tan-netwerks Ewropej tal-volontiera u l-
volontarjat;

9. Jenfasizza l-fatt li għandha tingħata aktar attenzjoni lill-azzjonijiet Marie Skłodowska-
Curie li jappoġġaw il-karrieri tar-riċerkaturi permezz ta' għotjiet għall-mobilità u 
għalhekk jiżvolġu rwol kruċjali fit-tisħiħ tar-riċerka fl-Ewropa; jiddispjaċih li l-Kunsill 
jipproponi tnaqqis sostanzjali kemm fl-approprjazzjonijiet ta' impenn kif ukoll fl-
approprjazzjonijiet ta' pagament għal dan il-programm u huwa determinat li jerġa' 
jdaħħal iċ-ċifri proposti mill-Kummissjoni;
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10. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tinforma lill-Parlament Ewropew dwar il-qsim tal-
fondi bejn l-Istati Membri għall-programmi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-
żgħażagħ, l-isport, il-kultura, il-midja u ċ-ċittadinanza sabiex jittejbu t-trasparenza u l-
monitoraġġ tal-allokazzjoni tal-fondi pubbliċi;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tal-Programm Kultura tas-
Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fid-dawl tal-ġrajjiet traġiċi reċenti fl-Ukraina, u l-
kooperazzjoni Ewro-Mediterranja fil-futur; jirrimarka li l-għoti ta' appoġġ finanzjarju 
mill-UE għal proġetti kulturali konġunti li fihom jieħdu sehem artisti żgħażagħ minn 
pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u minn Stati Membri tal-UE, se jżid il-profil u s-sinifikat 
politiku ta' tali proġetti u sa jagħti spinta lill-isforzi biex tiġi żgurata l-paċi fl-Ewropa;

12. Jinnota li l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Evalwazzjoni tal-istrateġija tal-
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv", tagħti attenzjoni speċjali 
għall-qgħad fost iż-żgħażagħ li jlaħħaq id-59.2 % fil-Greċja u l-55.7 % fi Spanja u li "s-
sehem dejjem akbar ta' żgħażagħ li la huma impjegati u lanqas qed jieħdu xi 
edukazzjoni jew taħriġ (NEETs) ta’ 13.2 % fl-2012, huwa sors ieħor ewlieni ta’ 
tħassib"; għalhekk jirrimarka li l-aċċess għall-għarfien huwa prerekwiżit għall-impjieg u 
t-tkabbir u li l-aspetti soċjali u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi jridu jkunu fiċ-ċentru ta' kull 
politika implimentata;

13. Jirrimarka li l-miżuri ta' awsterità li qed jeqirdu s-servizzi pubbliċi qed jipperikolaw il-
possibilità li s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jikkontribwixxu għall-irkupru ekonomiku 
u li t-tagħlim tul il-ħajja għandu jkun prijorità għolja sabiex jiġu miġġielda l-faqar u l-
inugwaljanzi.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAL-LIBERTAJIET ĊIVILI, IL-ĠUSTIZZJA U L-
INTERN

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Tomáš Zdechovský

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jikkunsidra t-tnaqqis ta' 1,9 % f’impenji fl-Intestatura 3 dwar is-sigurtà u ċ-ċittadinanza 
meta mqabbel mal-baġit tal-2014, l-aktar minħabba t-tmiem tal-Faċilità ta’ Schengen 
għall-Kroazja, skont it-Trattat ta' Koeżjoni tagħha u jilqa' ż-żieda ta' 12,2 % f'pagamenti, li 
se jikkontribwixxu biex jiżguraw li l-approprjazzjonijiet ta' pagament huma suffiċjenti 
biex il-politiki f'dan il-qasam jiġu implimentati;

2. Ifakkar li l-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja daħal f’fażi ġdida wara l-adozzjoni tal-
linji gwida strateġiċi fil-Kunsill Ewropew tas-26 u s-27 ta’ Ġunju 2014; jenfasizza li l-
implimentazzjoni tal-linji gwida tista’ tinkludi, f’xi oqsma verament speċifiċi, il-bżonn li 
l-mezzi finanzjarji allokati għall-dawk l-oqsma jissaħħu; jenfasizza li, f’dan il-każ, ir-
riżorsi li diġà ġew allokati m’għandhomx jitqiegħdu taħt pressjoni u jistenna li l-
Kummissjoni tressaq proposti konkreti jekk ikun hemm bżonn ta’ rinfurzar finanzjarju 
matul l-2015;

3. Jinsisti li l-Aġenziji taħt ir-responsabbiltà tiegħu għandhom ikollhom riżorsi xierqa biex 
jissodisfaw il-mandat tagħhom u huwa konxju tal-Ftehim interistituzzjonali biex il-livelli 
tal-persunal jitnaqqsu b'5% fil-ħames snin li ġejjin, jinsisti, madankollu, li dan it-tnaqqis 
jiġi implimentat fuq bażi ta'każ b'każ filwaqt li jiġu rrispettati r-riżorsi meħtieġa mill-
Aġenziji biex jissodisfaw il-ħidmiet assenjati lilhom; 

4. Jappella għal żieda ikbar tal-baġit tal-EASO, peress li din l-Aġenzija hija kruċjali biex 
jiġu indirizzati l-kwistjonijiet urġenti rigward l-asil u se jkollha rwol msaħħaħ fil-
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promozzjoni tal-applikazzjoni uniformi tal-Pakkett dwar l-asil; għaldaqstant jitlob żieda 
xierqa fil-baġit sabiex l-Aġenzija tkun tista’ twettaq il-kompiti u l-operati tagħha b’mod 
effettiv, bl-inklużjoni tal-promozzjoni tal-aħjar prattiki u kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri; 

5. Jilqa’ ż-żieda tal-linji baġitarji “Żgurar tal-protezzjoni tad-drittijiiet u l-għoti tas-setgħa 
liċ-ċittadini” u “Promozzjoni tan-nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza", filwaqt li 
jimplimenta l-programm Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 2014-2020; 

6. Ma jinsabx totalment sodisfatt biż-żieda fil-baġit tal-Frontex peress li trid issaħħaħ l-
assistenza operazzjonali tagħha b'mod partikolari lill-Istati Membri li qed jaffaċċaw 
pressjoni kbira fil-fruntieri esterni u biex iżżid ir-reattività tagħha għal evoluzzjonijiet 
rapidi fil-flussi migratorji; iqis li l-Frontex għandha jkollha persunal addizzjonali biex 
tissodisfa l-ħidmiet tagħha u timplimenta s-sistema EUROSUR;

7. Jisħaq l-importanza ta’ baġit adegwat tal-UE fil-qasam tal-asil u l-migrazzjoni u għall-
ġestjoni komuni tal-fruntiera esterna unika tal-UE u biex jiġu indirizzati l-isfidi li qed 
tippreżenta, speċjalment fir-rigward tas-sitwazzjoni attwali li qed taffettwa lill-fruntiera 
tan-Nofsinhar tal-UE u jitlob impenn ċar min-naħa tas-sħab kollha tal-Unjoni f’dik id-
direzzjoni;

8. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex il-baġit annwali tal-Europol jiżdied, ukoll fir-
rigward tar-Regolament tal-Europol il-ġdid li jrid jiġi adottat mill-koleġiżlaturi; 
jirrikonoxxi li ż-żidiet fil-baġits tal-aġenziji biex ikunu jistgħu jwettqu l-funzjonijiet 
tagħhom kif suppost għandhom ikunu akkumpanjati minn livell xieraq ta' persunal għal 
dawk l-aġenziji; iqis li l-pjan ta ' stabbiliment tal-Aġenzija għandu jiġi aġġustat biex 
jippermettilha timpjega persunal addizzjonali, fid-dawl tad-domanda li kulma jmur dejjem 
qed tiżdied għall-appoġġ fil-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità u l-kriminalità internazzjonali 
serja u t-terroriżmu u biex il-valutazzjoni u l-analiżi ta' dawn ir-riskji jissaħħu;

9. Jappoġġa ż-żieda tal-baġit tal-eu.LISA sabiex jiġu żgurati sistemi tal-IT sikuri u li 
jiffunzjonaw sew fl-Affarijiet Interni, primarjament is-sistemi SIS II, VIS u Eurodac taħt 
it-tmexxija tal-Aġenzija kif ukoll l-implimentazzjoni tal-evalwazzjonijiet neċessarji 
maħsuba għas-sistemi rispettivi; jappoġġa l-iżvilupp ulterjuri tal-Aġenzija, fir-rigward ta’ 
kompiti ulterjuri possibbli, li jistgħu jiġu fdati lilha bħalma huma d-disinn, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ sistemi ġodda; 

10. Jikkontesta l-eżistenza tal-linja baġitarja “Twaqqif ta' sistemi ġodda tal-IT li jappoġġaw il-
ġestjoni tal-flussi migratorji bejn il-fruntieri esterni tal-Unjoni” avolja l-pakkett tal-
“Fruntieri Intelliġenti” għad irid jiġi adottat mill-koleġiżlaturi; jenfasizza li l-ebda 
finanzjament speċifiku ma ġie allokat għal dik il-linja baġitarja minn meta ġiet stabbilita; 
jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi linji baġitarji għal tali azzjonijiet biss wara li l-
koleġiżlaturi jkunu approvaw dawk l-azzjonijiet permezz tal-att leġiżlattiv xieraq;

11. Jinsab iddiżappuntant bit-tnaqqis tal-baġit iddedikat għall-EMCDDA peress li ċ-Ċentru 
jkollu jaffaċċa l-adozzjoni possibbli tar-Regolament dwar sustanzi psikoattivi ġodda 
(2013/0305(COD)), li tipprevedi kompiti addizzjonali għaċ-Ċentru;

12. Ifakkar li d-distribuzzjoni ġusta u trasparenti tal-finanzjament bejn l-għanijiet differenti 
tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni kienet prijorità għall-Parlament matul 
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in-negozjati li wasslu għall-adozzjoni ta' dak il-fond; jistieden lill-Kummissjoni żżid in-
numru ta' linji baġitarji kif meħtieġ taħt il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-
Integrazzjoni biex tiffaċilità leġġibiltà aħjar u trasparenza ta’ kif se jintnefqu r-riżorsi 
finanzjarji allokati għall-għanijiet differenti u għaldaqstant għal dawk il-linji baġitarji; 
jistieden, b’mod partikolari, lill-Kummissjoni tissepara n-nefqa għat-tisħiħ ta' strateġiji ta' 
ritorn ġusti u effettivi min-nefqa għall-migrazzjoni legali u l-promozzjoni tal-integrazzjoni 
effettiva ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-abbozzi tal-baġits futuri kollha;

13. Jisħaq dwar il-ħtieġa u l-importanza ta’ evalwazzjonijiet kontinwi tal-mod kif il-fondi u l-
programmi kollha qed jiġu implimentati u ta’ kif ir-riżorsi tagħha qed jintużaw sabiex jiġu 
identifikati n-nuqqasijiet possibbli fi stadju bikri kif ukoll l-effikaċja tagħhom.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2015
(2014/2040(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Danuta Maria Hübner

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li l-proċedura għall-adozzjoni tal-baġit għas-sena 2015 għandha karatteristiċi 
speċifiċi minħabba l-perjodu ta' waqfien elettorali: l-elezzjoni ta' Parlament ġdid timplika 
li l-kompożizzjoni ta' waħda mill-istituzzjonijiet ta' awtorità baġitarja se tkun 
sostanzjalment differenti1; il-Kummissjoni li fasslet l-abbozz ta' baġit waslet fi tmiem il-
mandat tagħha u huwa probabbli ħafna li l-proċedura se titlesta matul il-mandat tal-
Kummissjoni attwali;

2. Jisħaq fuq il-fatt li, barra minn hekk, il-proċedura ġarrbet dewmien serju, minħabba l-fatt 
li l-Kummissjoni ppreżentat l-abbozz ta' baġit fil-11 ta' Ġunju 2014 u l-Kunsill, wara li 
laħaq ftehim fil-livell tal-COREPER fil-15 ta' Lulju 2014, se jadotta l-pożizzjoni tiegħu 
b'mod formali biss fil-bidu ta' Settembru 2014 permezz ta' proċedura bil-miktub;

3. Jiddispjaċih li deċiżjoni politika fundamentali bħall-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill 
dwar l-abbozz ta' baġit għas-sena 2015 tittieħed permezz ta' proċedura bil-miktub; iqis li 
din tmur kontra t-trasparenza u l-attitudni miftuħa li għandhom jikkostitwixxu 
karatteristika essenzjali fit-teħid ta' deċiżjonijiet baġitarji mill-istituzzjonijiet tal-UE 
kollha;

4. Jinnota li l-Kunsill ipproċeda billi jagħmel tnaqqis ulterjuri fl-Intestatura 3, is-Sigurtà u ċ-
Ċittadinanza, li għaliha l-abbozz ta' baġit diġà wettaq tnaqqis ta' 1,9 % 

1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Marzu 2014 dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 
2015, Taqsima III – Kummissjoni (P7_TA(2014)0247); u r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-
17 ta' April 2014 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2015 
(P7_TA(2014)0450). 
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f'approprjazzjonijiet ta' impenn, meta mqabbel mal-baġit tal-2014 (minn EUR 2 171,998 
miljuni fl-2014 għal EUR 2 130,721 miljuni fl-abbozz ta' baġit għas-sena 2015). 
Tabilħaqq, fil-pożizzjoni tal-Kunsill, l-Intestatura 3 titnaqqas bi 3,3 % f' impenji meta 
mqabbel mal-baġit tal-2014. Ifakkar li l-marġni li tħalla mill-Kummissjoni fl-Intestatura 3 
kien ta' EUR 115,3 miljuni. Jinnota li, fir-rigward tal-ħlas, il-Kunsill naqqas iż-żieda 
proposta mill-Kummissjoni għall-Intestatura 3 minn +12.2 % għal + 10,5 %; 

5. Jinsab konxju bil-fatt li, minkejja s-sinjali żgħar ta' rkupru li diġà qed turi l-ekonomija 
Ewropea din is-sena, ħafna Stati Membri għadhom jagħmlu sforzi ta' konsolidazzjoni 
fiskali kbar, u b'hekk jagħmluha aktar diffiċli biex isiru investimenti fi proġetti li jistgħu 
jistimulaw l-irkupru. Għaldaqstant iqis li l-fondi Ewropej se jkunu importanti ħafna fl-
2015 sabiex jikkumpensaw għal dawn id-diffikultajiet. Iqis li, naturalment, huwa 
importanti ħafna wkoll li jiġi provdut finanzjament adegwat għal proġetti li jikkonċernaw 
direttament liċ-ċittadini u maħsuba apposta biex itejbu l-kwalità tad-dibattitu pubbliku 
Ewropew;

6. Jisħaq fuq il-fatt li n-numru baxx ta' ċittadini li ħarġu jivvutaw għall-elezzjonijiet Ewropej 
juri l-ħtieġa li jkompli jsir investiment fil-kampanji ta' informazzjoni għaċ-ċittadini dwar 
l-impatt tal-Unjoni fuq il-ħajja kwotidjana tagħhom u dwar ir-rwol tal-Parlament 
Ewropew, u dan matul il-leġiżlatura kollha u mhux meta jkunu qed joqorbu l-elezzjonijiet 
Ewropej biss; iqis li huwa kruċjali li ssir valutazzjoni tal-kampanja ta' informazzjoni 
istituzzjonali tal-Parlament li saret dan l-aħħar;

7. Huwa tal-fehma li proġetti ta' komunikazzjoni jistgħu jbatu biex juru l-effikaċja tagħhom 
meta jkunu evalwati, primarjament minħabba nuqqas ta' metriċi miftehma jew xierqa li 
fuqhom tiġi ġġudikata l-prestazzjoni tagħhom;

8. Jemmen fl-importanza tal-istrumenti ta' demokrazija parteċipattiva għaċ-ċittadini, kif 
definit fit-Trattat ta' Lisbona; jiddispjaċih, f'dan il-kuntest, għad-diffikultajiet marbuta 
mal-implimentazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
provdut finanzjament adegwat mhux biss għall-inizjattivi stess, iżda wkoll għat-twassil 
tal-informazzjoni dwarhom, sabiex jittejbu l-viżibbiltà u l-affidabbiltà tal-inizjattiva taċ-
ċittadini Ewropej; jissottolinja, f'konformità mat-trattati, li kwalunkwe finanzjament ta' 
dan it-tip huwa indipendenti mis-suġġett tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, u l-
inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej kollha li jikkwalifikaw, irrispettivament mill-kontenut 
tagħhom, huma trattati bl-istess mod;

9. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jsir finanzjament adegwat tad-diversi strumenti ta' demokrazija 
elettronika bil-għan li jintensifika l-proċessi ta' demokrazija parteċipattiva permezz tal-użu 
ta' teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

10. Iqis li, fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej, jeħtieġ li jsir finanzjament adegwat u ġust sabiex dan ikun jista' jiġi implimentat 
b'mod effikaċi.

11. Jitlob li l-linji baġitarji fir-rigward tal-infrastruttura, l-ispejjeż u partiti oħra tal-Parlament 
Ewropew li jikkorrispondu mal-postijiet tax-xogħol tal-Parlament jinqasmu biex jirriflettu 
fejn iseħħu l-ispejjeż (Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu);
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12. Jinnota t-tnaqqis fin-nefqa fuq relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-parlamenti 
nazzjonali, u jesprimi dispjaċir li mhux qed isiru aktar sforzi biex l-involviment tal-
leġiżlaturi nazzjonali jkun prijorizzat;
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