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Emenda 1
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jinnota li l-Istati Membri u l-entitajiet 
tal-UE, fis-sitwazzjoni diffiċli attwali tal-
ekonomija Ewropea, għandhom 
jikkunsidraw il-ħolqien ta’ “Aġenda għat-
tkabbir”, biex jagħtu lill-politika ta’ 
konsolidament tal-baġit aktar sens u 
kredibilità; jinnota li l-mobilitazzjoni tal-
istrumenti tal-UE – kemm tal-fondi 
strutturali kif ukoll tal-Bank Ewropew tal-
Investiment – f’dan il-kuntest jistgħu 
jagħtu kontribut għar-realizzazzjoni ta’ 
dan l-objettiv;

Or. es

Emenda 2
Dimitar Stoyanov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-Politika ta' Koeżjoni ilha 
li tat prova tal-valur miżjud tagħha bħala
għodda ta' investiment meħtieġa biex jiġu 
rrealizzati t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi 
b'mod effikaċi billi tindirizza b'mod eżatt 
il-ħtiġijiet ta' investiment tar-reġjuni, u 
b'hekk tikkontribwixxi mhux biss għat-
tnaqqis tad-disparitajiet ta' bejniethom, 
imma wkoll għall-irkupru ekonomiku u 
għall-iżvilupp tal-Unjoni b'mod ġenerali;

2. Jenfasizza li l-Politika ta' Koeżjoni ilha 
li tat prova tal-fatt li hija għodda ta' 
investiment meħtieġa biex jiġu rrealizzati t-
tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi b'mod 
effikaċi billi tindirizza b'mod eżatt il-
ħtiġijiet ta' investiment tar-reġjuni, u 
b'hekk tikkontribwixxi mhux biss għat-
tnaqqis tad-disparitajiet ta' bejniethom, 
imma wkoll għall-irkupru ekonomiku u 
għall-iżvilupp tal-Unjoni b'mod ġenerali;

Or. bg
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Emenda 3
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinsab imħasseb li dawn in-nuqqasijiet 
x’aktarx li jmorru għall-agħar fl-2013, 
filwaqt li l-implimentazzjoni taħt l-
Intestatura 1b mistennija tkompli taċċellera 
aktar; jistieden lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni ħalli b’mod immedjat 
janalizzaw u jivvalutaw, flimkien mal-
Parlament, iċ-ċifri u l-ħtiġijiet bil-għan li l-
implimentazzjoni għall-2013 ma tintefax 
f’riskju; jirrimarka li nuqqas ta’ 
approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet jista' 
jqiegħed f'periklu l-programmi li bħalissa 
qed jiffunzjonaw tajjeb;

4. Jinsab imħasseb li dawn in-nuqqasijiet 
x’aktarx li jmorru għall-agħar fl-2013, 
filwaqt li l-implimentazzjoni taħt l-
Intestatura 1b mistennija tkompli taċċellera 
aktar; jistieden lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni ħalli b’mod immedjat 
janalizzaw u jivvalutaw, flimkien mal-
Parlament, iċ-ċifri u l-ħtiġijiet bil-għan li l-
implimentazzjoni għall-2013 ma tintefax 
f’riskju; jirrimarka li nuqqas ta’ 
approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet jista' 
jqiegħed f'periklu l-programmi li bħalissa 
qed jiffunzjonaw tajjeb, u jkollu effett 
ħażin fuq ir-realizzazzjoni tal-objettivi li 
dawn il-programmi għandhom;

Or. ro

Emenda 4
Andreas Mölzer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jistieden ukoll lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni jevalwaw b’attenzjoni l-
ħtiġijiet reali f’dawk li huma ħlasijiet 
għall-2013 taħt l-Intestatura 1b, ma 
jagħmlu l-ebda tnaqqis li ma jkunx 
realistiku jew li ma jkunx ġustifikat 
biżżejjed u ma jeħdux deċiżjonijiet li ma 
jaqblux mal-previżjonijiet mogħtija mill-
Istati Membri nfushom u użati bħala bażi 
għall-abbozz ta' baġit tal-Kummissjoni; 
jenfasizza f’dan ir-rigward li se jopponi 
kwalunkwe tnaqqis li jista’ jkun hemm fil-

5. Jistieden ukoll lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni jevalwaw b’attenzjoni l-
ħtiġijiet reali f’dawk li huma ħlasijiet 
għall-2013 taħt l-Intestatura 1b, jagħmlu 
biss tnaqqis oġġettiv u ma jeħdux 
deċiżjonijiet li ma jaqblux mal-
previżjonijiet mogħtija mill-Istati Membri 
nfushom u użati bħala bażi għall-abbozz ta' 
baġit tal-Kummissjoni;
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livell tal-ħlasijiet kif imqabbla mal-
ħtiġijiet stmati mill-Kummissjoni fuq dik 
il-bażi;

Or. de


