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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta’ Baġit 2012
(2011/2019(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit għas-sena finanzjarja 2012, li l-Kummissjoni adottat 
fl-20 ta' April 2011 (SEC(2011)0498), 

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni 
finanzjarja solida (IIA)1,

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

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Marzu 2011 dwar il-linji gwida ġenerali 
għat-tħejjija tal-baġit 20122,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-linji gwida tal-
baġit għall-2012,

– wara li kkunsidra t-Titolu II, Kapitolu 7 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-Kumitati għal 
........ (A7–0000/2011),

A. billi l-proċedura baġitarja tal-2012 hija t-tieni proċedura mwettqa fuq il-bażi tat-Trattat ta' 
Lisbona, u hemm tagħlim importanti li wieħed jista' jislet mill-esperjenza tas-sena 
preċedenti, 

B. billi t-trilogu li se jiġi organizzat f'Lulju għandu jippermetti li ż-żewġ fergħat tal-awtorità 
baġitarja jiddiskutu l-prijoritajiet li identifikaw fir-rigward tal-baġit annwali tal-2012 u 
possibbilment isibu bażi komuni għal ftehim qabel il-qari rispettiv tagħhom,

C. billi l-Presidenza Pollakka u dik Ungeriża impenjaw ruħhom pubblikament li jistabbilixxu 
djalogu miftuħ, kostruttiv u politiku mal-PE fuq kwistjonijiet baġitarji, 

D. billi l-Kunsill kollu kemm hu huwa għalhekk mistenni jaġixxi bħala sieħeb politiku 
affidabbli matul il-proċedura, u b'hekk jevita tnaqqis arbitrarju jew tnaqqis purament 
matematiku fil-linji baġitarji, 

Abbozz tal-baġit 2010 – valutazzjoni ġenerali

1. Ifakkar li fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Marzu 2011, il-PE poġġa l-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fiċ-ċentru tal-istrateġija baġitarja tal-
UE għall-2012 ħalli l-Unjoni toħroġ mill-kriżi ekonomika u soċjali attwali; 

                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0114.
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2. Ifakkar li l-promozzjoni ta' impjiegi u impjiegi ta' kwalità għolja permezz tat-twettiq tas-
seba' inizjattivi emblematiċi tal-istrateġija Ewropa 2020 hija objettiv approvat b'mod 
konġunt tas-27 Stat Membru tal-UE; ifakkar li l-implimentazzjoni ta' din l-istrateġija 
teħtieġ ammont kbir ta' investiment orjentat lejn il-futur sal-2020, investiment li hu stmat 
għal mhux anqas minn EUR 1 800 biljun mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 
bit-titlu “Ir-reviżjoni tal-Baġit tal-UE”1; jenfasizza, għalhekk, li l-investiment neċessarju 
fl-edukazzjoni, fil-promozzjoni ta' soċjetà msejsa fuq l-għarfien, fir-riċerka u l-iżvilupp, 
fl-innovazzjoni, fl-SMEs u fit-teknoloġiji ħodor u ġodda għandu jsir issa u ma jistax 
jiddewwem aktar;

3. Huwa mħasseb sew, f'dan il-kuntest, bit-tnaqqis allarmanti fl-investiment pubbliku fl-Istati 
Membri f'xi wħud minn dawn l-oqsma u jemmen bis-sħiħ li rridu nerġgħu lura minn din 
it-tendenza jekk l-UE, fit-totalità tagħha, trid twettaq progress fir-rigward tal-istrateġija 
UE 2020; huwa tal-opinjoni li l-baġit tal-UE għandu rwol xi jwettaq bħala strument bl-
effett ta' lieva fuq il-politiki ta' rkupru tal-Istati Membri billi jqanqal u jappoġġa l-
investiment nazzjonali għat-tisħiħ tat-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza li dan huwa 
kompletament konformi mad-dinamika tas-Semestru Ewropew, li, bħala mekkaniżmu 
ġdid għall-governanza ekonomika Ewropea msaħħa, huwa intiż biex iżid il-konsistenza, 
is-sinerġiji u l-kumplimentaritajiet bejn l-UE u l-baġits nazzjonali fit-twettiq tal-objettivi li 
kien hemm ftehim konġunt fuqhom tal-Ewropa 2020; 

4. Josserva li l-abbozz tal-Baġit tal-UE (AB) għall-2012, kif propost mill-Kummissjoni, 
jammonta għal EUR 147 435 miljun f'approprjazzjonijiet għall-impenji (AI) (EUR 147 
435 miljun mingħajr il-Fond Ewropew għall-Globalizzazzjoni (FEG) u r-Riżerva għal 
Għajnuna ta' Emerġenza (EAR) u EUR 132 738 miljun f'approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet 
(AĦ); jinnota li dawn l-ammonti jirrappreżentaw rispettivament 1.12% u 1.01% tad-dħul 
nazzjonali gross (DNG) tal-UE previst għall-2012 u jenfasizza li din il-perċentwali 
baqgħet notabbilment stabbli bejn l-2011 u l-2012, filwaqt li l-Kummissjoni pprevediet 
tkabbir tad-DNG ta' mhux anqas minn +3.6% fl-2012 (skont prezzijiet attwali)

5. Jirrikonoxxi li jekk il-baġit tal-UE se jikkontribwixxi għall-isforz kollettiv tal-Istati 
Membri fi żminijiet ta' awsterità dan l-isforz għandu jikkorrispondi mad-daqs, il-
karatteristiċi speċifiċi u l-impatt ekonomiku reali tiegħu; ifakkar lill-Kunsill li taħt id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-UE, il-baġit tal-UE ma jistax jippreżenta defiċit u li tnaqqis 
fih, fid-dawl tad-daqs limitat tiegħu, mhux se jkollu impatt sinifikattiv fit-tul fl-affrontar 
tal-kwistjoni urġenti tad-defiċit pubbliku nazzjonali akkumulat, li fl-2009 ammonta għal 
EUR 801 biljun għall-UE kollha kemm hi;

6. Josserva li r-rata ta' inflazzjoni annwali tal-UE 27 għall-2011 hija stmata għal 2.7%, li 
jfisser li ż-żidiet nominali għall-2011 ta' 3.7% fl-AI u 4.9% fl-AĦ jikkorrispondu, meta 
mqabbla mal-Baġit 2011, f'valur reali, għal 1% u 2.2%; jenfasizza l-fatt li ħafna Stati 
Membri qed jippjanaw żidiet fil-baġits nazzjonali tagħhom li huma akbar minn dik 
proposta mill-Kummissjoni Ewropea għall-baġit tal-UE;

7. Jenfasizza l-fatt li ċ-ċifri proposti fil-baġit annwali 2012 tal-UE huma konsistenti mal-
profil tan-nefqa tal-UE stabbilit fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) 2007 - 2013; 
jenfasizza li kwalunkwe żieda (jew tnaqqis) imqabbla mal-Baġit 2011 għandha għalhekk 

                                               
1 COM(2010)0700.
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tiġi vvalutata fid-dawl tal-impatt tagħha fuq it-twettiq tal-programmi multiannwali; 
jenfasizza li din hija kwistjoni ta' kredibbiltà u koerenza istituzzjonali tal-proġett tal-UE 
meta r-responsabbiltajiet u l-impenji tal-UE jibqgħu jikbru; jiddispjaċih immens minn dan 
l-aspett li l-Kummissjoni ma pproponitx li l-politiki u l-kompetenzi l-ġodda stabbiliti fil-
livell tal-UE wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona jingħataw kapaċità finanzjarja 
sinifikattiva u tanġibbli;

8. Josserva li skont l-AB 2012 hemm marġni ġenerali ta' EUR 1 603 fl-AI taħt il-limitu 
massimu tal-2012 miftiehem fl-MFF; huwa determinat li jagħmel użu sħiħ ta' din il-
marġni disponibbli kif ukoll – jekk meħtieġ – ta' mekkaniżmi ta' flessibbiltà oħra previsti 
mill-IIA sabiex jiġu appoġġati u msaħħa ċerti objettivi politiki mmirati;  jistenna l-
kooperazzjoni sħiħa tal-Kunsill fir-rigward tal-użu ta' dawn il-mekkaniżmi;

9. Ifakkar li diġà seħħet l-ewwel sensiela ta' diskussjonijiet dwar il-prijoritajiet baġitarji fil-
Parlament fil-forma tal-konsultazzjoni estensiva tal-kumitat speċjalizzat tiegħu mir-
rapporteur ġenerali tiegħu għall-Baġit 2012; jenfasizza li l-proċess issa għandu jiġi 
aġġustat għal aktar preċiżjoni f'kull kumitat għall-qasam rispettiv tiegħu sabiex jiġu 
identifikati l-prijoritajiet pożittivi u negattivi għall-Baġit 2012;

10. Jinnota li l-istima tal-Kummissjoni li l-perċentwali ta' 43.5% tal-AB 2012 (fl-AI) 
tikkontribwixxi globalment għall-objettivi tal-istrateġija tal-UE 2020; jirrikonoxxi li l-
prijoritajiet stabbiliti mill-Kummissjoni għalhekk jidhru konsistenti ma' dawk definiti 
mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-linji gwida ġenerali għall-Baġit 2012; huwa, 
madankollu, determinat li janalizza aktar dawn iċ-ċifri flimkien mal-kumitati speċjalizzati 
tiegħu;

11. Huwa tal-opinjoni li, barra mill-implimentazzjoni tal-istrateġija UE 2020, l-
approprjazzjonijiet fil-Baġit 2012 tal-UE għandhom jinżammu f'livell xieraq sabiex tiġi 
żgurata l-kontinwazzjoni tal-politiki tal-UE u l-ilħiq tal-objettivi tal-UE; jenfasizza b'mod 
partikolari l-bżonn li l-UE tkun tista' terfa' r-responsabbiltà tagħha fuq ix-xena globali, 
speċjalment wara r-rebbiegħa Għarbija u l-kunflitti fil-Lvant Nofsani;

12. Josserva li l-Kummissjoni pprovat għall-ewwel darba tidentifika l-prijoritajiet negattivi u 
t-tifdil f'xi oqsma ta' politiki meta mqabbla ma' dak li ġie previst inizjalment fl-
ipprogrammar finanzjarju, b'mod partikolari, f'dawk ikkaraterizzati minn livell baxx ta' 
prestazzjoni u rati baxxi ta' implimentazzjoni fil-passat riċenti; jitlob lill-Kummissjoni 
tipprovdi informazzjoni addizzjonali li jsostnu l-valutazzjonijiet tagħha; jirrimarka wkoll 
li, għall-kuntrarju tas-snin preċedenti, il-Kummissjoni tbegħdet mill-ipprogrammar 
finanzjarju indikattiv tagħha ppreżentat f'Jannar 2011;  huwa determinat li jiċċekkja u 
janalizza aktar dawn il-proposti qabel ma japprovahom;

13. Jinnota ż-żieda proposta fl-AĦ ta' 4.9% meta mqabbla mal-2011; huwa konvint li l-
Kummissjoni qed tipproponi ċifri bħal dawn fuq il-bażi ta' analiżi prudenti u kritika tal-
previżjonijiet ipprovduti mill-Istati Membri, li huma stess jimmaniġjaw b'mod konġunt 
80% tal-baġit tal-UE; jinnota li l-biċċa l-kbira ta' din iż-żieda hija marbuta mal-bżonnijiet 
legali li jirriżultaw mis-7 Programm għar-Riċerka u l-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni; 
huwa konvint li l-livell propost tal-ħlas jirrappreżenta l-minimu strett meħtieġ sabiex jiġu 
osservati l-impenji legali tal-UE li saru fis-snin preċedenti u li huwa d-dmir tal-UE li 
tirrispetta l-obbligi legali li jirriżultaw minn dawn l-impenji; iħeġġeġ bil-qawwa lill-
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Kunsill, għalhekk, biex joqgħod lura milli jnaqqas il-livell propost tal-ħlasijiet;

14. Josserva, madankollu, li l-marġni ġenerali fl-AĦ taħt il-limitu massimu tal-MFF li hi ta' 
EUR 8 815 miljun għadha għolja; jenfasizza l-fatt li, min-naħa l-oħra, kwalunkwe tnaqqis 
taħt iċ-ċifra proposta mill-Kummissjoni jista' jaggrava s-sitwazzjoni fir-rigward tal-bżonn 
urġenti li jitnaqqas il-livell mingħajr preċedent tal-impenji pendenti (RALs) u fir-rigward 
tal-iżgurar tal-implimentazzjoni korretta tal-politiki u l-programmi tal-UE;

Intestatura 1a

15. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni fl-AB 2012 li jiżdiedu l-AI b'12.6% (għal EUR 15 223 
miljun) u l-AĦ b'8.1% (għal EUR 12 566 miljun) meta mqabbla mal-Baġit 2011, peress li 
l-Intestatura 1a hija l-intestatura prinċipali tal-MFF 2007-2013 f'termini tal-ilħiq tal-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020, minħabba l-kontribuzzjoni diretta u indiretta tagħha 
għall-finanzjament tal-ħames objettivi primarji kollha tagħha u s-seba' inizjattivi 
emblematiċi; 

16. Jiddispjaċih, madankollu, li l-biċċa l-kbira miż-żidiet previsti taħt din l-intestatura għall-
2012 ma jmorrux lil hinn minn sempliċi analiżi annwali tal-ammonti globali multiannwali 
li kien hemm ftehim fuqhom bejn il-Parlament u l-Kunsill meta dawn il-programmi ġew 
adottati;  jenfasizza għalhekk li l-Kummissjoni ġeneralment ma tipproponiex li jiġi 
xprunat – lil hinn minn dak li kien ippjanat fil-bidunett – l-appoġġ għall-investimenti 
meħtieġa b'mod urġenti sabiex jiġu implimentati s-seba' inizjattivi emblematiċi, u jinnota 
li sfortunatament għandha t-tendenza li tipposponi l-pass kbir neċessarju fir-rigward tal-
isforz finanzjarju konġunt għal wara l-MFF 2013; huwa konvint li din l-attitudini se 
tipperikola b'mod gravi l-ilħiq tal-objettivi primarji sal-2020;

17. Jenfasizza li, bl-AB 2012 u l-ipprogrammar finanzjarju aġġornat għall-2013, l-ammont 
totali tal-fondi impenjati sal-2013 għall-programmi prinċipali għall-ilħiq tal-istrateġija tal-
UE 2020, bħas-Seba' Programm Qafas għar-Riċerka tal-KE (FP7 TAL-KE), il-miżuri 
kontra t-tniġġis, Marco Polo II, PROGRESS, Galileo u l-GMES, ikun inqas mill-ammont 
ta' referenza miftiehem bejn il-Parlament u l-Kunsill meta dawn il-programmi ġew 
adottati;  jinnota li, għall-kuntrarju, dawn l-ammonti ta' referenza jkunu xi naqra maqbuża 
fil-każ ta' dawn il-programmi ewlenija tal-Ewropa 2020:  il-Pragramm Qafas għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP), in-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport, in-
Netwerk Trans-Ewropew tal-Enerġija, Erasmus Mundus u t-Tagħlim Tul il-Ħajja; 
jiddispjaċih, madankollu, li dawn iż-żidiet proposti huma anqas sew mill-flessibbiltà 
leġiżlattiva ta' 5% permessa taħt il-Punt 37 tal-IIA; 

18. Jinnota, barra minn hekk, li parti importanti taż-żieda nominali fl-Intestatura 1a fl-AB 
2012 meta mqabbel mal-Baġit 2011 hija marbuta mal-fondi addizzjonali ta' EUR 750 
miljun (fl-AI) meħtieġ mill-ITER fl-2012, li minnhom EUR 650 miljun huma verament 
addizzjonali u EUR 100 miljun riassenjati mil-linji baġitarji kollha tal-FP7 TAL-KE; 
itenni b'mod qawwi l-oppożizzjoni tiegħu għal kull forma ta' riassenjazzjoni mill-FP7 
TAL-KE peress din tnaqqas b'mod sinifikattiv l-kontribuzzjonijiet tiegħu għall-ilħiq tal-
objettivi primarji u l-implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenija tal-istrateġija Ewropa 2020;

19. Ifakkar li, sabiex jiġi ffinanzjat l-ITER, huwa neċessarju għall-awtorità baġitarja li taqbel 
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mal-proposta parallela tal-Kummissjoni1 li temenda l-MFF 2007-13, li tissuġġerixxi li jiġi 
ffinanzjat l-ITER billi jingħataw EUR 1 300 miljun nieqsin fl-2012 u l-2013 billi jintużaw 
il-marġni tal-2011 disponibbli u mhux użati taħt l-Intestatura 2 u 5 tal-MFF 2007-13 għal 
ammont totali ta' EUR 840 miljun u jiġu riassenjati fl-2012 u l-2013 EUR 460 miljun 
mill-FP7 TAL-KE;  jenfasizza r-rieda tiegħu li jidħol f'negozjati mal-Kunsill sabiex tiġi 
emendata l-proposta tal-Kummissjoni permezz tal-mezzi differenti previsti mill-IIA 
attwali tas-17 ta' Mejju 2006;

20. Jinnota bi tħassib, flimkien mar-riassenjazzjoni proposta ta' EUR 100 miljun għall-ITER, 
it-tnaqqis ieħor ta' EUR 64 miljun fl-FP7 TAL-KE meta mqabbel mal-ipprogrammar 
finanzjarju; jiddispjaċih li l-Kummissjoni mhijiex qed tipproponi li tuża t-tifdil kollu (li 
jammonta għal EUR 190 miljun) li se jkun hemm fl-2012 permezz tar-riassenjazzjoni tal-
bżonnijiet tal-persunal u t-tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet finanzjarji lil xi wħud mill-Impriżi 
Konġunti sabiex tiġi ffinanzjata n-nefqa operattiva taħt l-FP7 TAL-KE;

21. Jirrimarka f'dan ir-rigward fuq il-bżonn li jittejbu l-kundizzjonijiet tal-iffinanzjar għall-
prijoritajiet dwar l-enerġija sostenibbli, it-teknoloġiji ta' ħażna tal-enerġija u prijoritajiet 
oħra taħt il-Pjan tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika (Pjan SET), inkluża l-effiċjenza fl-
enerġija, li huma vitali sabiex jiġu affrontati l-isfidi ekonomiċi, tal-enerġija u tal-klima; 
jemmen li objettivi ċari għall-politika tal-enerġija sostenibbli u l-effiċjenza fl-enerġija 
jistgħu jipprovdu soluzzjonijiet kost-effettivi li minnhom tista' tgawdi l-ekonomija tal-
Ewropa kollha; jinnota wkoll li mezzi innovattivi għall-kisba ta’ investimenti u għat-
trawwim tar-riċerka u l-innovazzjoni, bħall-Faċilità ta' Finanzjament għall-Kondiviżjoni 
tar-Riskji (RSFF) jistgħu jiġu kkunsidrati fil-qafas tal-proċedura baġitarja tal-2012;

22. Jiddispjaċih li maż-żieda limitata prevista għall-programm PROGRESS fl-AB 2012 meta 
mqabbel mal-Baġit 2011, il-Kummissjoni mhux se tkun tista' tistabbilixxi mill-ġdid l-
ammont ta' EUR 20 miljun għall-perjodu 2011-2013 li hija stess impenjat fl-2010 ħalli 
tikkumpensa parzjalment għar-riassenzjazzjoni ta' PROGRESS favur il-Faċilità ta' 
Mikrofinanzjament;  ifakkar li l-programm PROGRESS huwa pilastru essenzjali tal-
istrateġija Ewropa 2020 minħabba b'mod partikolari l-kontribut tiegħu liż-żewġ inizjattivi 
emblematiċi "Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar" u "Żgħażagħ Attivi"; 

23. Jilqa' ż-żieda (+ EUR 5.7 miljuni) fil-livell ġenerali tal-approprjazzjonijiet għall-impenji 
għall-Programm Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni meta mqabbla ma' dik 
inizjalment prevista; jispera li din iż-żieda se tikkontribwixxi għat-titjib fl-aċċess tal-
SMEs għal dan il-programm u għall-iżvilupp ta' programmi speċifiċi u mekkaniżmi 
finanzjarji innovattivi;

24. Jenfasizza li l-valur miżjud Ewropew tal-investimenti fit-trasport transkonfinali, b'mod 
partikolari l-programm TEN-T, li jtejbu l-konnessjonijiet transkonfinali u intermodali, u 
b'hekk jippromwovu l-iżvilupp ekonomiku u l-impjiegi; ifakkar fil-finanzjament 
insuffiċjenti rikorrenti tat-TEN-T u jħeġġeġ li jsiru disponibbli aktar riżorsi għal dan l-
iskop, inkluzi billi jintużaw sorsi alternattivi ta' finanzjament bħas-Sħubiji Pubbliċi-Privati 
(PPP) u forom oħra ta' strumenti finanzjarji; 

25. Huwa tal-opinjoni li, fid-dawl tal-valur miżjud Ewropew għoli tiegħu, l-appoġġ għall-
                                               
1 COM(2011)0226.
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programm Tagħlim Tul il-Ħajja għandu jitkompla u jiżdied fl-2012, minħabba l-kontribut 
tiegħu lill-inizjattiva emblematika "Żgħażagħ Attivi"; jenfasizza b'mod partikolari li, fid-
dawl tal-għadd dejjem akbar ta’ persuni fl-edukazzjoni tal-adulti fl-Ewropa, Grundtvig, li 
attwalment jirrapreżenta 4% biss mill-allokazzjonijiet fil-Programm Tagħlim Tul il-Ħajja, 
għandu jissaħħaħ;

26. Ifakkar li l-biċċa l-kbira tal-kompetenzi l-ġodda tal-UE introdotti mit-Trattat ta' Lisbona, 
fl-oqsma tal-enerġija, it-turiżmu u l-ispazju, taqa' fl-ambitu tal-Intestatura 1a; jesprimi d-
diżappunt tiegħu li l-Kummissjoni ma pproponitx finanzjament addizzjonali għal dawn il-
politiki ġodda fit-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona; jenfasizza li la 
Galileo u lanqas il-GMES – iż-żewġ programmi tal-ispazju prinċipali tal-UE – mhuma se 
jibbenefikaw minn finanzjament addizzjonali sal-aħħar tal-MFF kurrenti u li l-
finanzjament Galileo se jonqos bejn l-2011 u l-2012; itenni l-bżonn li jiġu introdotti xi 
miżuri speċifiċi viżibbli li jappoġġaw it-turiżmu, fid-dawl tar-rilevanza ekonomika ta' dan 
is-settur, li jirrapreżenta t-tielet industrija fl-Ewropa f'termini ta' daqs u dħul, u 
jiddispjaċih li l-Kummissjoni mhux qed tipproponi bażi legali ġdida biex tissostitwixxi t-
tliet azzjonijiet preparatorji f'dan il-qasam li ma jistgħux jiġu estiżi fl-2012; 

27. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tinkludi fl-AB għat-tieni sena konsekuttiva 
approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet (EUR 50 miljun) għall-Fond Ewropew ta' Aġġustament 
għall-Globalizzazzjoni (FEG); jenfasizza l-fatt li dan mhux biss jagħti viżibbiltà akbar lill-
fond iżda jevita wkoll trasferimenti minn linji baġitarji oħra li jħaddnu għanijiet u li 
jkopru bżonnijiet differenti; jistenna bil-ħerqa l-preżentazzjoni tal-analiżi ta’ nofs it-
terminu tar-Regolament FEG mill-Kummissjoni bħala mezz ta' identifikazzjoni tal-modi 
ta' kif titħaffef il-proċedura għall-mobilizzazzjoni tal-fond u s-semplifikazzjoni tar-regoli 
ta' ġestjoni tiegħu;

Intestatura 1b

28. Jenfasizza l-kontribut deċiżiv tal-politika ta' koeżjoni għat-tkabbir u l-impjieg, kif ukoll 
għall-koeżjoni soċjali u territorjali bejn ir-reġjuni tal-UE u l-Istati Membri; jenfasizza li l-
politika ta' koeżjoni hija strument li jippermetti r-reġjuni tal-UE jipparteċipaw fl-ilħiq tal-
objettivi tal-Ewropa 2020 u fl-appoġġ ta' investimenti reġjonali intiżi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi emblematiċi kollha; huwa tal-opinjoni b'hekk li, filwaqt li 
n-natura ridistributtiva tagħha u l-għan tagħha li tnaqqas id-disparitajiet għandhom 
jinżammu, il-politika ta' koeżjoni għandha tibqa' tiġi implimentata fil-livell tal-UE u 
viżibbli lir-reġjuni u ċ-ċittadini tal-UE;

29 Jinnota li n-nefqa totali għall-Intestatura 1b hija stmata li tammonta għal EUR 52 739 
miljun f'approprjazzjonijiet għall-impenji, li tippreżenta żieda ta' 3.4% meta mqabbla mal-
2011, li hija konformi mal-allokazzjonijiet stabbiliti fl-MFF 2007-13, fid-dawl tal-aħħar 
aġġustament tal-2010 favur xi Stati Membri; jinnota li l-marġni disponibbli (EUR 22.1 
miljun) taħt il-limitu tirriżulta l-aktar mill-allokazzjoni lill-għajnuna teknika u 
tirrapreżenta 0.04% biss tal-allokazzjoni totali taħt din l-intestatura; 

30. Jilqa' ż-żieda ta’ 8.4% fl-AĦ għal EUR 45 134 miljun proposti għall-2012 meta mqabbla 
mal-2011, u jemmen li din iż-żieda se tippermetti li titħaffef l-implimentazzjoni tal-
programmi wara t-tnedija bil-mod ħafna tal-programmi fil-bidu tal-perjodu 2007-2013;  
jenfasizza li din iż-żieda għandha tagħmel ukoll possibbli li jiġu indirizzati l-bżonnijiet ta' 
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ħalsijiet addizzjonali li jirriżultaw mill-bidliet leġiżlattivi riċenti, l-approvazzjoni ta' kull 
sistema ta' ġestjoni u kontroll u l-għeluq tal-programmi 2000-2006;

31. Jenfasizza għalhekk li dan il-livell ta' ħlasijiet huwa l-minimu strett u jikkonforma 
kompletament  ma' bbaġitjar realistiku, fid-dawl tal-profil ġenerali tal-ħlas matul il-
perjodu, il-previżjoni disponibbli tal-Istati Membri fir-rigward tal-pretiżi għal ħlas li 
għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni, u l-bżonn li ma jkunx hemm distakk bejn l-
impenji u l-ħlasijiet; jenfasizza l-fatt li dan id-dħul se jikkontribwixxi wkoll biex jitħaffef 
l-irkupru tal-ekonomija Ewropea u jikkontribwixxi għall-istrateġija Ewropa 2020 fir-
reġjuni; se jopponi bis-sħiħ għalhekk kull tnaqqis possibbli fil-livell tal-ħlasijiet meta 
mqabbel ma' dak propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz tal-Baġit, b'mod partikolari fid-
dawl tar-riluttanza murija mill-Kunsill fil-bidu tal-2011 li jirrispetta l-impenn formali 
tiegħu ta' Diċembru 2010 li jipprovdi approprjazzjonijiet ġodda fil-każ ta' bżonn

32. Jitlob lill-Kummissjoni tkompli taħdem mill-qrib ma' dawk l-Istati Membri b’rata baxxa 
ta' assorbiment, sabiex ittejjeb aktar il-qagħda fir-rigward tal-assorbiment fuq il-post; 
jitlob, għalhekk, għall-promozzjoni ulterjuri tat-tagħlim reċiproku, l-iskambju tal-aħjar 
prattiki u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi f'ċerti Stati Membri; 

33. Iħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni tkompli r-riflessjoni tagħha dwar kif se tqalleb mill-ġdid 
is-sistema kumplessa ta' regoli u rekwiżiti imposti mill-UE u/jew il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, sabiex tiffoka aktar fuq il-kisba tal-għanijiet u inqas fuq il-legalità u r-
regolarità, mingħajr ma titbiegħed mill-prinċipji ewlenin ta' trasparenza, responsabbiltà u 
ġestjoni finanzjarja tajba;

Intestatura 2

34. Jinnota li l-AB 2012 jipproponi li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet għall-impenji b'2.6% għal 
EUR 60 158 miljun u l-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet b'2.8% għal EUR 57 948 miljun 
meta mqabbel mal-Baġit 2011; jenfasizza li dawn iż-żidiet huma xorta anqas miż-żieda 
proposta mill-Kummissjoni għall-baġit kollu kemm hu;

35. Josserva li dawn iż-żidiet huma qabel kollox il-konsegwenza tad-dħul gradwali kontinwu 
tal-ħlasijiet diretti lill-Istati Membri l-ġodda u l-bżonnijiet addizzjonali għall-iżvilupp 
rurali; jenfasizza l-fatt li l-interventi tas-suq jibqgħu kważi stabbli meta mqabbla mal-
Baġit 2011, filwaqt li l-volatilità tal-prezzijiet u l-instabbiltà ta' ċerti swieq qed tkompli 
taffettwa s-settur agrikolu; 

36. Jinnota li l-ittra emendatorja tradizzjonali li tirrigward l-agrikoltura u li għandha tiġi 
ppreżentata fil-Ħarifa 2011 se taġġusta l-istimi attwali għal valutazzjoni aktar preċiża tal-
bżonnijiet reali;  jiġbed l-attenzjoni, f'dan il-kuntest, għall-aħħar livell tad-dħul assenjat 
disponibbli fl-2012 (il-korrezzjoni tal-approvazzjoni tal-konformità, l-irregolaritajiet u l-
imposta speċjali tal-ħalib) li eventwalment se jistabbilixxi l-livell ta' approprjazzjonijiet 
ġodda li għandhom jiġu adottati fil-Baġit 2012; jistima li l-bqija tal-marġni attwalment 
(EUR 651 6 miljun) għandha tkun biżżejjed sabiex tkopri l-bżonnijiet taħt din l-intestatura 
fin-nuqqas ta' ċirkustanzi mhux previsti;

37. Jenfasizza li matul dawn l-aħħar ftit snin l-awtorità baġitarja setgħet, minħabba 
ċirkustanzi speċifiċi, tuża l-fondi mhux allokati (marġni) disponibbli taħt il-limitu ta' din l-
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intestatura sabiex tilħaq ftehim globali fuq il-baġits annwali, billi tirrikorri għall-punt 23 
tal-IIA;

38. Jaqbel li għandu jitkompla l-appoġġ għall-programmi li jirrigwardaw frott fl-iskejjel, kif 
ukoll għall-programm għall-Għajnuna għal Persuni Mċaħħda; jiddeplora, min-naħa l-oħra, 
it-tnaqqis fl-allokazzjoni baġitarja għall-iskema ta' ħalib fl-iskejjel u huwa mħasseb dwar 
it-tnaqqis li qed isir fil-finanzjament għal miżuri veterinarji u fitosanitarji; 

39. Jenfasizza li parti min-nefqa taħt l-Intestatura 2 hija strumentali għat-twettiq tal-objettivi 
tal-Ewropa 2020; jenfasizza li l-objettivi ta' prijorità ta' din l-istrateġija – tkabbir u 
impjiegi – jintlaħqu wkoll permezz ta' programmi ta' żvilupp rurali; iqis l-azzjoni dwar il-
klima u s-sigurtà tal-ikel bħala tnejn mill-isfidi prinċipali għall-PAK; jitlob, għalhekk, 
għal aktar tħaddir tal-PAK, li għandu jikkontribwixxi wkoll għall-affrontar tal-isfidi 
ambjentali vasti li l-UE qed tiffaċċja, inkluż it-tniġġis tal-ilma; jilqa' wkoll, f'dan il-
kuntest, iż-żieda għall-programm LIFE+ (+4.3% u +1.9% f'impenji u ħlasijiet 
rispettivament);

40. Jenfasizza li l-effiċjenza fl-enerġija, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-promozzjoni ta' 
enerġija rinovabbli huma prijoritajiet trażversali li jistgħu jiġu ffinanzjati taħt diversi 
intestaturi tal-baġit tal-UE, u li l-Parlament se jagħti attenzjoni speċifika lill-finanzjament 
globali tagħhom, kif ukoll lill-allokazzjonijiet ta' kull linja baġitarja;  iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tpoġġi aktar fuq quddiem prijoritajiet bħal dawn f'politiki oħra, inkluż l-
appoġġ finanzjarju tal-UE lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw; huwa tal-opinjoni li l-
implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni eżistenti fuq dawn is-suġġetti hija kruċjali u 
għalhekk jitlob lill-Kummissjoni tanalizza sew il-kwistjoni dwar jekk humiex meħtieġa 
aktar riżorsi ħalli tiġi eżaminata b'mod serju l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE, u tirraporta lura lill-Parlament;

41. Jirrimarka li, fid-dawl tal-importanza politika tagħha, għandhom jinżammu l-finanzjament 
u l-azzjonijiet eżistenti tal-Politika Komuni tas-Sajd, speċjalment fid-dawl tar-riforma 
imminenti tagħha; huwa tal-opinjoni li l-finanzjament tal-politika marittima integrata ma
għandux ikun ta' detriment għall-azzjonijiet u programmi ta' sajd oħra taħt l-Intestatura 2;  
iqis, barra minn hekk, li hu kruċjali li d-daqs tal-flotta tas-sajd Ewropea jibqa' jiġi 
ssorveljat;

Intestatura 3a

42. Jinnota li ż-żieda ġenerali fil-finanzjament propost fl-AB 2012 meta mqabbel mal-Baġit 
2011 għal azzjonijiet inklużi taħt din l-intestatura (+17.7% fl-approprjazzjonijiet għall-
impenji, +6.8 % fl-approprjazzjonijiet għall-ħlas) tirrifletti l-ambizzjonijiet dejjem akbar 
tal-UE fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, hekk kif imniżżla kemm fit-Trattat ta' 
Lisbona kif ukoll fil-Programm ta' Stokkolma (2010-2014) li l-Kunsill Ewropew stess 
adotta f'Diċembru 2009;

43. Jinnota li dawn iż-żidiet huma fil-biċċa l-kbira marbuta ma' tlieta mill-erba' programmi ta' 
Solidarjetà u Ġestjoni tal-Immigrazzjoni: il-Fond għall-Fruntieri Esterni (+38%), il-Fond 
Ewropew għar-Ritorn (+43%) u l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni ta' Ċittadini ta' 
Pajjiżi Terzi (+24%); jenfasizza, madankollu, li ż-żidiet previsti taħt din l-intestatura 
għall-2012 huma sempliċiment ir-riżultat tal-analiżi annwali tal-ammonti globali 
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multiannwali li kien hemm ftehim fuqhom bejn il-Parlament u l-Kunsill meta dawn il-
programmi ġew adottati; 

44. Jitħasseb sew, għalhekk, dwar jekk l-AB ippreżentat mill-Kumissjoni jikkostitwixxix 
reazzjoni xierqa u aġġornata għall-isfidi kurrenti li qed tiffaċċja l-UE, speċjalment fil-
kuntest tal-avvenimenti għaddejjin bħalissa fil-Mediterran tan-Nofsinhar; ifakkar fit-talba 
pressanti tiegħu għal reazzjoni xierqa u ekwilibrata għal dawn l-isfidi, li tirrispetta bis-sħiħ 
ir-regoli ta' protezzjoni interni u d-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza b'mod partikolari r-
rwol u l-appoġġ tal-Fond Ewropew għar-Refuġjati, inklużi l-miżuri ta' emerġenza fil-każ 
ta' influssi massivi tar-refuġjati, u jiddispaċih ħafna li l-Kummissjoni ma pproponitx żieda 
għal dan il-fond lil hinn minn dik inizjalment prevista fl-ipprogrammar finanzjarju;

45. Jieħu nota tal-talbiet ripetuti mill-Kunsill Ewropew għat-tisħiħ tal-kapaċità operattiva u r-
rwol tal-FRONTEX; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta l-implikazzjonijiet baġitarji 
kollha għall-2012 tar-reviżjoni li qed issir bħalissa tal-Aġenzija FRONTEX u tipprovdi 
stampa aktar ċara tal-partiċipazzjoni finanzjarja tal-Istati Membri fil-funzjonament tagħha;

46. Ifakkar li terz mill-approprjazzjonijiet tal-2011 għal SIS II għadhom fir-riżerva; għalhekk 
jistenna assigurazzjoni ċara u sostnuta mill-Kummissjoni fuq il-prospetti għall-
eżekuzzjoni, li mingħajrha l-approprjazzjonijiet tal-2012 għandhom jiġu allokati għal 
soluzzjonijiet alternattivi;

Intestatura 3b

47. Ifakkar li l-Intestatura 3b, għalkemm hija l-iżgħar intestatura tal-MFF f'termini ta' 
allokazzjoni finanzjarja, tkopri kwistjonijiet ta’ interess kbir għaċ-ċittadini Ewropej, bħaż-
żgħażagħ, il-programmi edukattivi u kulturali, is-saħħa pubblika, il-protezzjoni tal-
konsumaturi, l-istrument ta’ protezzjoni ċivili u l-politika tal-komunikazzjoni; 

48. Jiddispaċih ħafna li l-approprjazzjonijiet globali taħt din l-intestatura naqsu għat-tielet 
sena konsekuttiva, bi tnaqqis fl-AI ta’ 0.1% (għal EUR 683 5 miljun) u fl-AĦ ta’ 0.3% 
(għal EUR 645 7 miljun) kif imqabbel mal-Baġit tal-2011 (barra mill-Fond ta' Solidarjetà 
tal-EU, li jħalli marġni ta’ EUR 15.5 miljun;

49. Huwa tal-opinjoni li l-programmi u l-azzjonijiet taħt din l-intestatura għandhom rwol 
importanti fl-ilħiq tal-objettivi primarji u l-inizjattivi emblematiċi tal-istrateġija Ewropa 
2020; itenni li l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-kultura għandhom valur ekonomiku peress li 
dawn jikkontribwixxu għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impiegi u jappoġġaw l-
iżvilupp ta' ċittadinanza attiva;

50. Jenfasizza l-fatt li l-marġni żgħira ħafna disponibbli se tippermetti spazju limitat għall-
immanuvrar waqt li jkunu qed jiġu proposti azzjonijiet ġodda jew waqt it-teħid ta' 
deċiżjonijiet dwar iż-żieda tal-finanzjament tal-prijoritajiet direttament rilevanti għaċ-
ċittadini;

51. Jilqa' l-ambizzjonijiet tal-Kummissjoni li pproponiet li jiżdiedu b' EUR 8 miljuni, kif 
imqabbel mal-ipprogrammar finanzjarju inizjali, l-allokazzjonijiet 2012 għaż-Żgħazagħ fl-
Azzjoni (EUR 134.6 miljun previsti fl-2012), jenfasizza li dan il-programm jikkostitwixxi 
wieħed mill-istrumenti prinċipali tal-inizjattiva emblematika ż-"Żgħazagħ Attivi" u 
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jipprovdi appoġġ għall-esperjenzi ta' tagħlim mhux formali u l-iżvilupp ta' ċittadinanza 
attiva għaż-żgħażagħ;

52. Jiddispjaċih li sforzi simili mhumiex qed jiġu proposti għall-programmi bħal MEDIA u 
Kultura 2007, għalkemm dawn jikkontribwixxu ħafna għar-rikkezza u d-diversità tal-
kultura Ewropea u jappoġġaw azzjonijiet li ma jkunux iffinanzjati mill-Istati Membri 
waħedhom;

53. Jinnota bi stagħġib li l-Kummissjoni ma pproponitx fl-Abbozz tagħha tal-Baġit 2012 xi 
programm speċifiku favur l-isport, għalkemm issa din hija kompetenza sħiħa tal-Unjoni li 
tirriżulta mit-Trattat ta' Lisbona; iqis din l-attitudini aktar u aktar sorprendenti peress li xi 
finanzjament – għalkemm ta' daqs żgħir – kien disponibbli fil-Baġits 2009, 2010 u 2011; 

54. Jiddeplora t-tnaqqis fil-finanzjament tal-Istrument Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili 
meta imqabbel mal-ipprogrammar finanzjarju (EUR -1.8 miljun ), u jitlob lill-
Kummissjoni tipprovdi spjegazzjonijiet ulterjuri għal dan it-tnaqqis, fid-dawl tal-fatt li l-
protezzjoni ċivili hija issa kompetenza ġdida tal-UE; 

Intestatura 4

55. Jinnota li l-approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet rikjesti fl-AB 2012 żdiedu 
b'2.9% u 0.8%, meta mqabbla mal-Baġit 2011, għal EUR 9 009.3 miljun u EUR 7 293.7 
miljun rispettivament (qed tittieħed inkunsiderazzjoni r-Riżerva għal Għajnuna ta' 
Emerġenza); jirrimarka li dawn iż-żidiet huma anqas miż-żieda proposta mill-
Kummissjoni għall-Baġit kollu kemm hu;

56. Huwa konvint sew li għandu jsir sforz partikolari u konkret sabiex jintużaw bl-aħjar mod 
u b'mod koordinat l-istrumenti Ewropej kollha disponibbli (mhux biss pakketti finanzjarji 
fi ħdan il-baġit tal-UE, iżda ukoll strumenti ġestiti mill-BEI, l-BERŻ eċċ) u l-azzjonijiet 
tal-Istati Membri; jenfasizza li l-flessibbiltà fl-ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-
istrumenti tal-UE għandhom jittejbu aktar sabiex ikun hemm reazzjoni xierqa u effikaċi 
għall-kriżijiet politiċi u umanitarji f'pajjiżi terzi mingħajr, madankollu, ma jiġu 
ppreġudikati l-impenji u l-prijoritajiet politiċi fit-tul;

57. Jemmen li huwa d-dmir tal-UE li tirreaġixxi b'mod xieraq u komprensiv għall-iżviluppi 
politiċi riċenti tal-pajjiżi ġirien tal-Mediterran u li tipprovdi appoġġ u għajnuna għall-
movimenti li qed jiġġieldu għall-valuri demokratiċi u l-istabbiliment tal-istat ta' dritt;  
itenni li t-tisħiħ tal-għajnuna finanzjarja lil dawn il-pajjiżi ma għandux ikun ta' detriment 
għall-prijoritajiet u l-istrumenti għall-benefiċċju ta' pajjiżi ġirien tal-Ewropa tal-Lvant; 

58. Huwa mħasseb ħafna minn din il-perspettiva li l-marġni proposta ta' EUR 246.7 miljun 
għall-Intestatura 4, filwaqt li hija ħafna ogħla minn dik prevista mill-ipprogrammar 
finanzjarju aġġornat ta' Jannar 2011 (EUR 132.2 miljun), tista' ma tkunx biżżejjed sabiex 
jiġu indirizzati l-bżonnijiet dejjem akbar taħt l-Intestatura 4, peress li tidher li hija bbażata 
fuq tnaqqis fil-finanzjament ta' xi programmi maġġuri tal-UE; huwa determinat li 
jiċċekkja u janalizza aktar dawn il-proposti qabel ma japprovahom;
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59. Ifakkar li l-Parlament u l-Kunsill għadhom ma qablux fuq il-bażi legali għall-Miżuri ta' 
Akkumpanjament tal-Banana u għall-Kooperazzjoni ma' Pajjiżi Industrijalizzati u oħrajn 
bi dħul għoli (ICI+) u li dan il-ftehim se jkollu impatt fuq l-approprjazzjonijiet tal-Baġit 
2012;

60. Jitlob lill-Kummissjoni, għalhekk, ma tillimitax l-ittra emendatorja li se tippreżenta għall-
konsegwenzi baġitarji tar-rieżami tagħha tal-Politika Ewropea tal-Viċinat iżda tindirizza 
wkoll, jekk meħtieġ flimkien mal-użu tal-mezzi kollha provduti mill-IIA, il-kwistjonijiet u 
bżonnijiet pendenti oħra, inkluż il-finanzjament tal-Palestina u l-UNRWA, li tnaqqas 
b'EUR 100 miljun meta mqabbel mal-Baġit 2011, ħalli jkun immassimizzat l-impatt tal-
għajnuna tal-UE fid-dinja;

61. Jiddeplora t-tnaqqis taż-żieda prevista fil-finanzjament tal-Istrument għal Għajnuna Qabel 
l-Adeżjoni minn EUR 139 miljun għal EUR 79 miljun biss, meta mqabbel mal-Baġit 
2011;

62. Jinnota ż-żieda proposta fil-finanzjament tal-ambjent u l-immaniġġjar sostenibbli tar-
riżorsi naturali (ENRTP) taħt l-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) b'EUR 
51.8 miljun meta mqabbla mal-ipprogrammar finanzjarju ħalli tiġi indirizzata t-tnedija 
rapida tal-azzjoni tat-tibdil fil-klima;  jopponi bil-qawwa t-tnaqqis l-ieħor, li t-total tiegħu 
jammonta għal EUR 78 miljun, li sar fil-programmi ġeografiċi tad-DCI, li jmur kontra l-
isforz tal-UE li tikkontribwixxi għall-ilħiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju u li 
tirrispetta l-impenn tal-UE, fl-ogħla livell, li tilħaq, sal-2015, perċentwali tad-DNG ta' 
0.7% għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp; 

63. Ifakkar li huwa se jirrifjuta kull tnaqqis sistematiku, kważi awtomatiku u xi drabi mhux 
ikkunsidrati mill-fergħa l-oħra tal-awtorità baġitarja fin-nefqa amministrattiva taħt l-
Intestatura 4 bl-iskop uniku li jitnaqqsu l-approprjazzjonijiet, peress li dan ikun qed 
iċaħħad lill-UE mill-mezzi tagħha li timplimenta l-programmi tagħha b'mod xieraq u 
effiċjenti;

Intestatura 5

64. Jinnota li n-nefqa amministrattiva totali għall-istituzzjonijiet kollha hija stmata għal 
EUR 8,281 miljun, li tirrappreżenta żieda ta’ 1.3% meta mqabbla mal-2011, li tħalli 
marġni ta’ EUR 472.5 miljun;

65. Jinnota l-ittra mill-Kummissarju għall-Ipprogrammar Finanzjarju u l-Baġit tat-3 ta' Frar 
2011 li jimpenja żieda fin-nefqa tal-Intestatura 5 li tammonta għal anqas minn 1% u ma 
jżid l-ebda persunal ġdid, meta mqabbel mal-2011 u jitlob lill-istituzzjonijiet kollha 
jsegwu l-istess approċċ fir-rigward tal-iżvilupp tal-baġits tagħhom;

66. Josserva li l-Kummissjoni, il-Kunsill, il-Qorti tal-Awdituri, l-Ombudsman u l-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data mxew ma' dan; jenfasizza li se janalizza sew u fid-
dettall l-istimi tal-istituzzjonijiet l-oħra, fost oħrajn fid-dawl tal-bżonnijiet u l-attivitajiet 
addizzjonali relatati mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona; 
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67. Jirrikonoxxi l-isforz kbir tal-Kummissjoni li tiffriża n-nefqa amministattiva tagħha stess 
f'termini nominali; jinnota li dan kien possibbli permezz tat-tpaċċija taż-żidiet marbuta 
mal-obbligi legali u kuntrattwali kontra tnaqqis drastiku ieħor fin-nefqa amministrattiva; 
huwa mandankollu mħasseb dwar il-konsegwenzi possibbli ta' dan tal-aħħar, pereżempju 
dawk relatati mat-taħriġ (-11%) u l-pubblikazzjonijiet (-17% u -2.1% għall-Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet);

68. Jenfasizza li kwalukwe tnaqqis ieħor għall-approprjazzjonijiet amministrattivi tal-2012 
fis-Sezzjoni III, inkluż għal-linji tan-nefqa ta' sostenn amministrattiv (il-linji ex BA), jista' 
jkollu impatt negattiv fuq l-implimentazzjoni ta' programmi, b'mod partikolari fid-dawl 
tad-dmirijiet il-ġodda tal-UE wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona; jinsisti li t-tifdil 
li jirriżulta minn tnaqqis fin-nefqa ta' sostenn amministrattiv jibqa' assenjat lill-pakketti 
finanzjarji tal-programmi korrispondenti għat-twettiq imtejjeb fil-kamp; jenfasizza, barra 
minn hekk, li waqt li l-kompetenzi tal-UE qed ikomplu jiżdiedu, din ix-xejra tista’ ma 
tkunx sostenibbli fit-tul u tista’ tħalli impatt negattiv fuq l-implimentazzjoni f’waqtha, 
regolari u effikaċi tal-azzjonijiet u l-programmi tal-UE;

69. Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex ma titlobx postijiet addizzjonali, iżda 
jikkunsidra b’xettiċiżmu l-impenn tagħha li tissodisfa l-bżonnijiet tagħha kollha, inklużi 
dawk relatati ma’ prijoritajiet ġodda u mad-dħul fis-seħħ tat-TFUE, sempliċement 
permezz ta' ridistribuzzjoni interna tar-riżorsi umani eżistenti; isaqsi b'mod partikolari 
minn fejn se jittieħdu, permezz tar-ridistribuzzjoni, il-230 post għas-sorveljanza tas-
sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tal-Istati Membri fid-DĠ ECFIN u x'se jkun l-impatt 
ta' 70 post anqas għas-sostenn amministrattiv u l-ġestjoni ta' programmi, wara r-
ridistribuzzjonijiet tal-persunal fi ħdan Direttorati Ġenerali speċifiċi;

70. Jinnota li ż-żieda ta' 4% fin-nefqa għall-pensjonijiet (meta mqabbla ma' +5.2% mill-2010 
sal-2011) minħabba l-irtirar ta' uffiċjali li twieldu fil-ħamsinijiet;  jistieden lill-
Kummissjoni tipprovdi analiżi aktar dettaljata tal-konsegwenzi baġitarji fit-tul ta' din ix-
xejra, filwaqt li fl-istess ħin tikkunsidra l-konsegwenzi possibbli, kemm jekk diretti jew 
indiretti, ta' kwalunkwe bidla fl-iskema tal-pensjoni tal-UE fuq l-attraenza, il-kwalità u l-
indipendenza tas-servizz ċivili Ewropew; jenfasizza li kull bidla bħal din għandha tiġi 
preċeduta xi djalogu soċjali xieraq;

71. Huwa tal-opinjoni li l-Iskejjel Ewropej għandhom jiġu ffinanzjati b'mod xieraq sabiex tiġi 
indirizzata s-sitwazzjoni u l-bżonnijiet speċifiċi tal-aġenti tal-istituzzjonijiet tal-UE; se 
janalizza sew iż-żieda globali proposta ta' 1.7% meta mqabbla mal-2011, li hi anqas minn 
dik prevista fl-ipprogrammar finanzjarju, kif ukoll kull waħda mill-linja baġitarji tal-
Iskejjel Ewropj, u se jagħmel, matul il-qari tiegħu, kull modifika li huwa jqis xierqa f'dan 
ir-rigward;

Proġetti pilota – azzjonijiet preparatorji

72. Jenfasizza li l-proġetti pilota (PP) u l-azzjonijiet preparatorji (PA) huma strumenti 
prinċipali għall-formulazzjoni ta’ prijoritajiet politiċi u biex titwitta t-triq għal inizjattivi 
ġodda li jistgħu jinbidlu f’attivitajiet u programmi tal-UE li x'aktarx itejbu l-ħajja taċ-
ċittadini tal-UE; għandu l-intenzjoni, għalhekk, li jappoġġa b'kull mezz possibbli l-
proposti tiegħu fir-rigward ta' proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji għall-Baġit 2012, 
filwaqt li jenfasizza l-bżonn li tiġi analizzata sew il-valutazzjoni preliminari tal-
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Kummissjoni mistennija f'Lulju 2011 għad-definizzjoni ta' pakkett finali globali u 
bbilanċjat fuq din il-kwistjoni; 

73. Biħsiebu, għal dan l-għan, jgħaddi lill-Kummissjoni, kif previst fl-Anness II, parti D tal-
IIA, l-ewwel lista provviżorja ta’ proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji potenzjali li 
għandhom jiddaħħlu fil-Baġit 2012; jistenna lill-Kummissjoni tipprovdi analiżi mmotivata 
sew tal-proposti indikattivi tal-Parlament; jenfasizza li din l-ewwel lista proviżorja ma 
teskludix it-tressiq u l-adozzjoni formali ta’ emendi li jirrigwardaw il-proġetti pilota u l-
azzjonijiet preparatorji matul il-qari tal-baġit min-naħa tal-Parlament;

74. Jieħu nota ta' proġett pilota ġdid u ħames azzjonijiet preparatorji – li tnejn minnhom huma 
ġodda – proposti mill-Kummissjoni taħt intestaturi differenti; jiddikjara l-intenzjoni sħiħa 
tiegħu li janalizza l-kontenut u l-objettivi tal-inizjattivi l-ġodda proposti matul in-negozjati 
imminenti;

L-Aġenziji

75. Jinnota l-livell globali ta' EUR 720.8 miljun destinati għall-aġenziji deċentralizzati fl-AB 
2012, żieda fil-kontribuzzjoni totali tal-UE meta mqabbla mal-Baġit 2011 ta' EUR 34.6 
miljun, jew +4.9%; huwa konxju li din iż-żieda fil-biċċa l-kbira tirriżulta mill-aġenzija l-
ġdida1 u s-seba' aġenżiji li gradwalment qed isiru operattivi2 sabiex ikollhom biżżejjed 
fondi; jenfasizza l-importanza ta' finanzjament addizzjonali għal dawk l-għaxar aġenziji3, 
li d-dmirijiet tagħhom ġew estiżi, sabiex ma titfixkilx il-prestazzjoni tagħhom; jinnota ż-
żieda fil-kontribuzzjoni tal-UE lill-aġenziji li qed jaħdmu fuq livell normali hija konformi 
ma', jew anki anqas mill-korrezzjoni tal-inflazzjoni (2%), mingħajr persunal addizzjonali;

76. Jenfasizza li l-allokazzjonijiet tal-baġit tal-aġenziji tal-UE ma jikkonsistux fin-nefqa 
amministrattiva biss, iżda jikkontribwixxu għall-ilħiq tal-objettivi tal-Ewropa 2020 u l-
objettivi tal-UE b'mod ġenerali, kif deċiżi mill-awtorità leġiżlattiva; japprova, għalhekk, fi 
żminijiet ta' awsterità, l-approċċ restrittiv tal-Kummissjoni fid-determinazzjoni tas-sussidji 
tal-aġenziji deċentralizzati tal-UE mill-baġit tal-UE, iżda ma jaqbilx mal-użu tad-dħul 
assenjat sabiex titnaqqas il-kontribuzzjoni tal-Baġit tal-UE lill-aġenziji fuq il-ħlas ta' 
drittijiet, li qed tintuża mill-Kummissjoni biex iżżid il-marġni b'mod artifiċjali;

77. Jinnota li, mill-213-il post ġdid fl-organigramma għall-aġenziji (minn total ta' 4 854), 80 
se jiġu allokati għal aġenziji ġodda jew li jinsabu fil-fażi inizjali, u l-bqija lill-aġenziji li d-
dmirijiet tagħhom se jiġu estiżi; itenni t-talba tiegħu għal approċċ speċifiku fir-rigward 
tar-reklutaġġ ta’ persunal xjentifiku speċjalizzat b’esperjenza professjonali, speċjalment 

                                               
1 Aġenzija għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja
2 Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC - Uffiċċju), Awtorità 
Bankarja Ewropea (ABE), Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX), Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS), Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER), 
Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO), Istitut għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. 
3 Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) – Attiviatjiet realati mal-bijoċidi, Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi (ECHA) – Attivitajiet realatati mal-Kunsens Infurmat Minn Qabel, Aġenzija Ewropea GNSS 
(GSA), Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA), Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima 
(EMSA), Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA), Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini (EMA), Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), Kulleġġ 
Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) u Eurojust.



PE464.693v01-00 16/16 PR\865383MT.doc

MT

meta dawn il-postijiet huma ffinanzjati esklużivament permezz ta' ħlasijiet u għalhekk 
għandhom effett newtrali fuq il-baġit tal-UE;

78. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill.


