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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:

A. billi l-baġit tal-Unjoni huwa strument uniku biex ikunu kkatalizzati l-investimenti li jridu 
jissaħħu waqt perijodu ta’ kriżi,

B. billi qies ir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta’ Marzu 2012 dwar l-orjentamenti ġenerali dwar 
il-preparazzjoni tal-baġit 2013 – taqsima III – Kummissjoni1 u tat-8 ta’ Ġunju 2011 jismu: 
‘Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa 
kompetittiva, sostenibbli u inklużiva"2,

1. Jemmen li s-sena 2013 tista’ tkun il-bidu tal-ħruġ mill-kriżi u li l-politika baġitarja ma 
għandhiex tikkostitwixxi fiha nnifisha rallentament għall-prospettiva ta’ rkupru tat-tkabbir; 
iqis, għalhekk, li l-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss 2014-2020 għandu jipprevedi 
bilanċ aktar ekwilibrat bejn il-miżuri restrittivi u dawk li jistimulaw il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-ritorn lura lejn ix-xogħol;

2. Jissottolina li l-2013 hija sena ta' qabel l-elezzjonijiet li titlob komunikazzjoni Ewropea 
msaħħa għall-fini li ċ-ċittadini jkunu mgħarrfin dwar il-jeddijiet elettorali tagħhom u l-
kwestjonijiet marbutin mal-elezzjonijiet Ewropej; jemmen li ċ-ċittadini għandu jkollhom 
ukoll l-opportunità jieħdu kuxjenza mir-rwol u mill-azzjonijiet ġa meħudin mill-Unjoni u 
dawk li x'aktarx se jittieħdu biex jindirizzaw il-kriżi;

3. Jiddispjaċih li s-sena 2013, bħala s-Sena Ewropea taċ-Ċittadini, ma setgħetx tibbenefika 
mill-fondi addizzjonali mill-baġit tal-Unjoni u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li jkun 
hemm kunsiderazzjoni effikaċi tal-objettivi tas-sens fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni;

4. Jissottolinja li biex tkun żgurata implimentazzjoni effikaċi tal-inizjattiva Ewropea taċ-
ċittadini, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew għandhom jagħtu finanzjarment adegwat 
u ġust għas-smigħ pubbliku;

5. Jikkunsidra li l-partiti politiċi f’livell Ewropew u l-fondazzjonijiet Ewropew għandhom 
jibbenefikaw minn finanzjament biżżejjed għall-fini li jaqdu l-funzjoni li t-Trattati jagħtu 
lill-partiti f'termini ta' espressjoni tal-volontà taċ-ċittadini.

                                               
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2012)0077.
2 Testi adottati, P7_TA-PROV(2011)0266.


