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Il-poŜizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baāit 2011 kif modifikat mill-Kunsill - it-

taqsimiet kollha 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Ifakkar li, minkejja bidliet konsekuttivi 

fit-Trattat u responsabilitajiet miŜjuda 

trasferiti fil-livell Ewropew, il-baāit tal-UE 

jammonta għal 1% biss tad-DGN; jopponi 

ruħu, konsegwentement, għat-tnaqqis kbir 

adottat mill-Kunsill; 

5. Ifakkar li, minkejja t-tkabbir u bidliet 

konsekuttivi fit-Trattat u responsabilitajiet 

miŜjuda trasferiti fil-livell Ewropew, il-

baāit tal-UE jammonta għal 1% biss tad-

DGN; jopponi ruħu, konsegwentement, 

għat-tnaqqis kbir adottat mill-Kunsill; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

22. Huwa konvint li l-finanzjament tal-

ImpriŜa Konāunta tal-Euratom għall-ITER 

għandha tiāi kkunsidrata mill-ādid fid-

dawl tal-proposta tal-Kummissjoni dwar 

il-finanzjament tal-ITER għas-snin 2012 

u 2013; mhuwiex lest li jaëëetta r-

ridistribuzzjoni fis-seba' programm qafas 

eŜistenti għar-riëerka jiāu ffinanzjati l-

ħtiāijiet finanzjarji li qed jiŜdiedu u li 

m'għadhomx konformi mal-proposta 

oriāinali; iqis għalhekk li, fid-dawl tad-

dewmien fl-implimentazzjoni u sabiex jiāu 

mnedija n-negozjati mal-Kunsill dwar il-

finanzjament futur tal-ITER, l-aktar 

għaŜla baāitarja adattata hija tnaqqis ta' 47 

miljun f'approprjazzjonijiet għall-impenji u 

għall-ħlasijiet fil-linja 08 20 02; 

 

22. Huwa konvint li l-finanzjament tal-

ImpriŜa Konāunta tal-Euratom għall-ITER 

għandha tiāi kkunsidrata mill-ādid; 

mhuwiex lest li jaëëetta r-ridistribuzzjoni 

fis-seba' programm qafas eŜistenti għar-

riëerka biex jiāu ffinanzjati l-ħtiāijiet 

finanzjarji li qed jiŜdiedu li m'għadhomx 

konformi mal-proposta oriāinali; iqis 

għalhekk li, fid-dawl tad-dewmien fl-

implimentazzjoni, l-aktar għaŜla baāitarja 

adattata hija tnaqqis ta' 47 miljun 

f'approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-

ħlasijiet fil-linja 08 20 02; 
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 27a. Jistieden lill-Kummissjoni 

tikkompleta l-kategoriji eŜistenti ta' nfiq 

għall-fondi strutturali b'kategoriji 

mmirati biex jindirizzaw l-impatti tat-

tibdil fil-klima; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

29. Jirrimarka li l-għan ewlieni tal-PAK 

għandu jkun li tipprovdi stabilità fis-suq, 

is-sigurtà tal-ikel, prezzijiet āusti għall-

bdiewa, inkluŜ il-ħarsien tal-ambjent u tal-

pajsaāā, u għalhekk jistieden lill-

Kummissjoni biex fil-baāit 2011 tipprovdi 

lqugħ finanzjarju għall-mezzi meħtieāa 

għall-aëëess iffaëilitat għall-finanzjament, 

f'kaŜ li s-suq jgħaddi minn perjodu ta' 

volatilità fl-2011; 

29. Jirrimarka li l-għan ewlieni tal-PAK 

għandu jkun li tipprovdi stabilità fis-suq, 

is-sigurtà tal-ikel, prezzijiet āusti għall-

bdiewa, inkluŜ il-ħarsien tal-ambjent u tal-

pajsaāā, u għalhekk jistieden lill-

Kummissjoni biex fil-baāit 2011 tipprovdi 

lqugħ finanzjarju għall-mezzi meħtieāa 

biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, filwaqt li 

tiāi evitata aktar volatilità fil-prezzijiet u 

jkun hemm reazzjoni għall-isfidi urāenti 

bħat-tibdil fil-klima, it-telf tal-

bijodiversità u tal-fertilità tal-ħamrija u l-

eŜawriment tar-riŜorsi tal-ilma; 
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30. Jirrikonoxxi l-benefiëëju ta' EUR 300 

miljun f'finanzjament eëëezzjonali għas-

settur tal-prodotti tal-ħalib li sar 

provvediment għalih fil-Baāit 2010; 

jappoāāa l-ħolqien ta' linja baāitarja ādida 

bħala fond għas-settur tal-ħalib biex 

jingħata appoāā għall-modernizzazzjoni, 

għad-diversifikazzjoni u għar-ristrutturar u 

biex titjieb il-kummerëjalizzazzjoni; 

jirrimarka li l-Kummissjoni diāà approvat 

fond għas-settur tal-ħalib; 

30. Jirrikonoxxi l-benefiëëju ta' EUR 300 

miljun f'finanzjament eëëezzjonali għas-

settur tal-prodotti tal-ħalib li sar 

provvediment għalih fil-Baāit 2010; 

jappoāāa l-ħolqien ta' linja baāitarja ādida 

bħala fond għas-settur tal-ħalib biex 

jingħata appoāā għall-modernizzazzjoni, 

għad-diversifikazzjoni u għar-ristrutturar u 

biex tittejjeb il-poŜizzjoni tal-bdiewa tal-

ħalib fin-negozjati sabiex jirreaāixxu 

għas-saħħa li qed tikber fis-suq ta' min  

jipproëessa u ta’ min jbigħ bl-imnut fil-

katina tal-ikel; jirrimarka li l-Kummissjoni 

diāà approvat fond għas-settur tal-ħalib; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

36. Iqis li bosta programmi, bħall-

programm għall-prevenzjoni, it-tħejjija u 

l-āestjoni tal-konsegwenzi tat-terroriŜmu 

huma essenzjali għall-implimentazzjoni 

tal-programm ta' Stokkolma, u jtenni l-

appoāā tiegħu għall-programm Daphne - 

il-ālieda kontra l-vjolenza, li fil-qafas 

tiegħu bosta programmi jistħoqqilhom li 

jingħataw finanzjament iŜda ma jistgħux 

jiāu ffinanzjati minħabba l-iskarsità ta' 

approprjazzjonijiet, kif ukoll programm ta' 

prevenzjoni tal-abbuŜ tad-drogi u 

informazzjoni; f'dan il-kuntest, jagħmel 

enfasi partikolari fuq il-ālieda kontra l-

vjolenza kontra n-nisa, inkluŜ permezz tal-

abort furzat, il-mutilazzjoni āenitali 

femminili, l-isterilizzazzjoni furzata jew 

kwalunkwe trattament krudili, inuman jew 

degradanti; 

36. Iqis lil dawn il-programmi essenzjali 

għall-implimentazzjoni tal-programm ta' 

Stokkolma, u jtenni l-appoāā tiegħu għall-

programm Daphne - il-ālieda kontra l-

vjolenza, li fil-qafas tiegħu bosta 

programmi jistħoqqilhom li jingħataw 

finanzjament iŜda ma jistgħux jiāu 

ffinanzjati minħabba l-iskarsità ta' 

approprjazzjonijiet, kif ukoll programm ta' 

prevenzjoni tal-abbuŜ tad-drogi u 

informazzjoni; f'dan il-kuntest, jagħmel 

enfasi partikolari fuq il-ālieda kontra l-

vjolenza kontra n-nisa, inkluŜ permezz tal-

abort furzat, il-mutilazzjoni āenitali 

femminili, l-isterilizzazzjoni furzata jew 

kwalunkwe trattament krudili, inuman jew 

degradanti; 

 

Or. en 

 

 


