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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Huwa barra minn hekk imħasseb dwar 

kif għandha tiāi vvalutata l-poŜizzjoni tal-

Kunsill dwar l-Abbozz ta' Baāit (AB) 2011 

peress li t-tnaqqis adottat ma 

jikkorrispondix għal objettivi ddefiniti 

b'mod ëar u jidher, għall-kuntrarju, li 

huwa mqassam bl-addoëë u b'mod 

radikali fil-baāit kollu kemm hu; iqis li 

tnaqqis arbitrarju fl-approprjazzjonijiet 

mhux konformi ma' bbaāitjar tajjeb; 

imħassar 

Or. en 
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6. Jifhem it-tħassib espress minn xi 

delegazzjonijiet fil-Kunsill li l-pressjonijiet 

fuq il-baāits tal-Istati Membri huma 

partikolarment kbar għas-sena finanzjarja 

2011 u li huwa saħansitra aktar meħtieā li 

jsir iffrankar, iŜda minkejja dan iqis li 

tnaqqis arbitrarju fl-approprjazzjonijiet 

għall-ħlasijiet mhuwiex konformi ma 

bbaāitjar sod, u jqis barra minn hekk li 

tnaqqis arbitrarju fl-approprjazzjonijiet 

għall-impenji jipperikola l-

implimentazzjoni tal-politiki u l-

programmi tal-Unjoni li diāà kien hemm 

qbil dwarhom; 

6. Jifhem it-tħassib espress minn xi 

delegazzjonijiet fil-Kunsill li l-pressjonijiet 

fuq il-baāits tal-Istati Membri huma 

partikolarment kbar għas-sena finanzjarja 

2011 u li jerāa’ huwa aktar meħtieā li jsir 

l-iffrankar; 

Or. en 
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7. Ifakkar, għal darba oħra, li l-baāit tal-

UE m'għandu bl-ebda mod jitqies u jiāi 

vvalutat bħala sempliëi partita finanzjarja 

mdaħħla bħala piŜ fil-baāits nazzjonali, 

iŜda, għall-kuntrarju, għandu jinftiehem 

bħala opportunità biex jiāu intensifikati 

dawk l-inizjattivi u l-investimenti li huma 

ta' interess u ta' valur miŜjud għall-UE 

kollha kemm hi, u li l-parti l-kbira 

tagħhom huma kodeëiŜi mill-Parlament u 

mill-Kunsill u li allura għandhom 

leāittimità anke fil-livell nazzjonali; 

jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex 

jiddefinixxu mekkaniŜmu xieraq biex 

jevalwaw u jistmaw "l-ispiŜa tan-nuqqas 

ta' Ewropa" li jenfasizza l-iffrankar fil-

baāits nazzjonali āāenerat mill-ābir 

flimkien tar-riŜorsi; 

imħassar 

Or. en 

 

 

 


