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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Abbozz ta' rapport interim
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
tal-Kumitat għall-Baġits

(abbozz ta’ rapport PE 496.558v01-00)

Emenda

D. billi, skont l-Artikolu 311 tat-TFUE, l-
Unjoni trid tipprovdi għaliha nnifisha l-
mezzi meħtieġa sabiex tikseb l-għanijiet 
tagħha u twettaq b' suċċess il-politika 
tagħha, u għandha tkun iffinanzjat 
kompletament minn riżorsi proprji;

D. billi, skont l-Artikolu 311 tat-TFUE, l-
Unjoni trid tipprovdi għaliha nnifisha l-
mezzi meħtieġa sabiex tikseb l-għanijiet 
tagħha u twettaq b'suċċess il-politika 
tagħha, u għandha tkun iffinanzjat 
kompletament minn riżorsi proprji, u billi 
l-Kunsill meħtieġ jikkonsulta mal-
Parlament qabel jadotta deċiżjoni ġdida 
dwar ir-riforma tar-riżorsi proprji, u 
huwa meħtieġ ukoll jikseb l-approvazzjoni 
tal-Parlament qabel jadotta regolamenti 
dwar miżuri għall-implimentazzjoni tas-
sistema ta' riżorsi proprji;

Emenda 2
Abbozz ta' rapport interim
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
tal-Kumitat għall-Baġits

(abbozz ta’ rapport PE 496.558v01-00)

Emenda

J. billi jeħtieġ li l-UE jkollha kemm baġit u 
kemm proċedura baġitarja li jirriflettu 
kompletament l-essenza trasparenti u 
demokratika tal-proċess parlamentari għat-
teħid ta' deċiżjonijiet u għall-kontroll, 
abbażi ta' rispett għall-prinċipji ta' unità u 
universalità, li jirrikjedu li d-dħul u l-infiq 
kollu jiddaħħal sħiħ mingħajr ebda 
aġġustament fil-konfront ta' xulxin, u li 
jkun hemm dibattitu u votazzjoni pubbliċi

J. billi jeħtieġ li l-UE jkollha kemm baġit u 
kemm proċedura baġitarja li jirriflettu 
kompletament l-essenza trasparenti u 
demokratika tal-proċess parlamentari għat-
teħid ta' deċiżjonijiet u għall-kontroll, 
abbażi ta' rispett għall-prinċipji ta' unità u 
universalità, li jirrikjedu li d-dħul u l-infiq 
kollu jiddaħħal sħiħ mingħajr ebda 
aġġustament fil-konfront ta' xulxin, u li 
jkun hemm dibattitu pubbliku u votazzjoni 
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kemm dwar id-dħul, kif ukoll dwar l-infiq; parlamentari kemm dwar id-dħul, kif ukoll 
dwar l-infiq;

Emenda 3
Abbozz ta' rapport interim
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
tal-Kumitat għall-Baġits

(abbozz ta’ rapport PE 496.558v01-00)

Emenda

7. Ifakkar li skont l-Artikolu 310 tat-TFUE, 
id-dħul u l-infiq li jidhru fil-baġit tal-UE 
iridu jkunu bbilanċjati u, għalhekk, il-baġit 
ma jistax jiġġenera dejn pubbliku;

7. Ifakkar li skont l-Artikolu 310 tat-TFUE, 
id-dħul u l-infiq li jidhru fil-baġit tal-UE 
jridu jkunu bbilanċjati u, għalhekk, il-baġit 
ma jistax jiġġenera defiċit pubbliku;

Emenda 4
Abbozz ta' rapport interim
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
tal-Kumitat għall-Baġits

(abbozz ta’ rapport PE 496.558v01-00)

Emenda

8. Jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-UE hu 
wieħed ta' investiment, u li 94 % tar-
redditu totali tiegħu jiġi investit fl-Istati
Membri nnifishom jew għall-prijoritajiet 
esterni tal-Unjoni; jenfasizza li, għar-
reġjuni u l-Istati Membri, l-investiment 
pubbliku jkollu jiġi mminimizzat jew isir 
impossibbli mingħajr il-kontribut tal-baġit 
tal-UE; jemmen li kwalunkwe tnaqqis fil-
baġit tal-UE inevitabbilment ixekkel it-
tkabbir u s-saħħa kompetittiva tal-
ekonomija kollha tal-Unjoni;

8. Jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-UE hu 
primarjament wieħed ta' investiment, u li 
94 % tar-redditu totali tiegħu jiġi investit fi 
ħdan l-Istati Membri nnifishom jew għall-
prijoritajiet esterni tal-Unjoni; jenfasizza li, 
għar-reġjuni u l-Istati Membri, l-
investiment pubbliku jkollu jiġi 
mminimizzat jew isir impossibbli mingħajr 
il-kontribut tal-baġit tal-UE; jemmen li 
kwalunkwe tnaqqis fil-baġit tal-UE 
inevitabbilment ixekkel it-tkabbir u s-saħħa 
kompetittiva tal-ekonomija kollha tal-
Unjoni;

Emenda 5
Abbozz ta' rapport interim
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
tal-Kumitat għall-Baġits

(abbozz ta’ rapport PE 496.558v01-00)

Emenda

22. Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu li fid-dawl 
tal-firxa wiesgħa ta' kompiti, sfidi u 
objettivi li l-PAK mitluba tirreaġixxi 
għalihom, l-ammonti allokati lill-PAK fil-
baġit għas-sena 2013 għandhom tal-anqas 
jinżammu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni finanzjarja li jmiss; 
jenfasizza f'dan il-kuntest, ir-rwol
importanti li għandu t-tieni pilastru tal-
PAK, li jikkontribwixxi b'mod sinifikanti 
lejn l-investiment u l-ħolqien ta' impjiegi 
f'żoni rurali u li jsaħħaħ l-effikaċja u l-
kompetittività tal-industrija agrikola;

Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu li fid-dawl tal-
firxa wiesgħa ta' kompiti, sfidi u objettivi li 
l-PAK mitluba tirreaġixxi għalihom, l-
ammonti allokati lill-PAK fil-baġit għas-
sena 2013 għandhom tal-anqas jinżammu 
matul il-perjodu ta' programmazzjoni 
finanzjarja li jmiss; jenfasizza f'dan il-
kuntest, l-importanza tal-agrikoltura 
għas-sigurtà tal-ikel fl-Istati Membri 
kollha u r-rwol importanti li għandu t-tieni 
pilastru tal-PAK, li jikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti lejn l-investiment u l-ħolqien ta' 
impjiegi f'żoni rurali u li jsaħħaħ l-effikaċja 
u l-kompetittività tal-industrija agrikola;

Emenda 6
Abbozz ta' rapport interim
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
tal-Kumitat għall-Baġits

(abbozz ta’ rapport PE 496.558v01-00)

Emenda

24. Huwa tal-fehma li l-ammont totali 
ddedikat min-naħa tal-Kummissjoni lill-
Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja ma 
jirriflettix adegwatament it-tisħiħ ta’ dan l-
ispazju fil-konfront tat-Trattat ta’ Lisbona 
u l-kompiti u l-isfidi tiegħu li dejjem qed 
jiżdiedu;

24. Huwa tal-fehma li l-ammont totali 
ddedikat min-naħa tal-Kummissjoni lill-
Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja ma 
jirriflettix adegwatament it-tisħiħ ta’ dan l-
ispazju fil-konfront tat-Trattat ta’ Lisbona 
u l-kompiti u l-isfidi tiegħu li dejjem qed 
jiżdiedu, b’mod partikolari fil-ġlieda 
kontra l-kriminalità u fil-qasam tal-
politiki tal-immigrazzjoni u tal-asil;

Emenda 7
Abbozz ta' rapport interim
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
tal-Kumitat għall-Baġits

(abbozz ta’ rapport PE 496.558v01-00)

Emenda

26. Itenni mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu li 
r-resonsabilitajiet il-ġodda konferiti lill-UE 
mit-Trattati se jeħtiġilhom finanzjament 
addizzjonali adegwat meta mqabbel mal-
QFP 2007-2013, sabiex l-Unjoni tkun tista' 
taqdi r-rwol tagħha bħala attur globali 
filwaqt li żżomm l-impenji li diġà 
kkommettiet ruħha għalihom, 
partikolarment l-ilħuq tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp tal-Millennju sal-2015; jenfasizza 
n-natura komplementari tal-assistenza tal-
UE għal dik mogħtija mill-Istati Membri u 
l-effett ta' katalista li għandha fir-rigward 
tal-intervent f'reġjuni fejn ma tingħatax 
assistenza bilaterali; jappoġġa b'mod 
partikolari, il-programmazzjoni konġunta 
bejn l-azzjonijiet tal-Istati Membri u dawk 
tal-UE;

26. Itenni mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu li 
r-resonsabilitajiet il-ġodda konferiti lill-UE 
mit-Trattati se jeħtiġilhom finanzjament 
addizzjonali adegwat meta mqabbel mal-
QFP 2007-2013, sabiex l-Unjoni tkun tista' 
taqdi r-rwol tagħha bħala attur globali u 
tiżgura l-ilħuq tal-ambizzjonijiet tagħha 
fil-promozzjoni tad-demokrazija, il-paċi, 
is-solidarjetà, l-istabilità u t-tnaqqis tal-
faqar f’pajjiżi tal-viċinat u sħab, filwaqt li 
żżomm l-impenji li diġà kkommettiet ruħha 
għalihom, partikolarment l-ilħuq tal-
Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju sal-
2015; jenfasizza n-natura komplementari 
tal-assistenza tal-UE għal dik mogħtija 
mill-Istati Membri u l-effett ta' katalista li 
għandha fir-rigward tal-intervent f'reġjuni 
fejn ma tingħatax assistenza bilaterali; 
jappoġġa b'mod partikolari, il-
programmazzjoni konġunta bejn l-
azzjonijiet tal-Istati Membri u dawk tal-
UE; jenfasizza ż-żieda fir-
responsabilitajiet internazzjonali tal-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ strumenti ġodda 
inkluż dak tas-Servizz għall-Azzjoni 
Esterna; jinsisti dwar il-bżonn li l-livell 
ta’ aspirazzjoni tiegħu biex jiżviluppa 
politiki komuni barranin, ta’ sigurtà u ta’ 
difiża jaqbel mar-riżultati;

Emenda 8
Abbozz ta' rapport interim
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 62

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
tal-Kumitat għall-Baġits

(abbozz ta’ rapport PE 496.558v01-00)

Emenda

62. Jesprimi r-rieda tiegħu li jidħol 
f'diskussjonijiet sostantivi mal-Kunsill 

62. Jesprimi r-rieda tiegħu li jidħol 
f'diskussjonijiet sostantivi mal-Kunsill 
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kemm dwar ir-Regolament dwar il-QFP kif 
ukoll dwar il-FII, u jitlob lill-Kunsill biex 
jintensifika l-kuntatti tiegħu fil-livelli 
kollha bħala tħejjija għall-Kunsill 
Ewropew tat-22 u t-23 ta' Novembru 2012;

kemm dwar ir-Regolament dwar il-QFP kif 
ukoll dwar il-FII, u jitlob lill-Kunsill biex 
jintensifika l-kuntatti tiegħu fil-livelli 
kollha bħala tħejjija għall-Kunsill 
Ewropew tat-22 u t-23 ta' Novembru 2012; 
jenfasizza l-bżonn li kemm jista’ jkun 
malajr jintlaħaq ftehim finali dwar il-
QFP, peress li kull dewmien ikollu effett 
negattiv fuq il-possibilità li jsir użu 
effikaċi min-nefqa tal-baġit tal-UE fid-
dawl tal-isfidi li fil-preżent l-ekonomiji 
Ewropej qed iħabbtu wiċċhom magħhom 
u li huma l-frott tal-kriżi finanzjarja;
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