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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jirrikonoxxi l-isforzi ta’ konsolidazzjoni 

fiskali meħuda minn bosta Stati Membri 

minħabba l-kriŜi finanzjarja u baāitarja; 

jenfasizza, madankollu, il-fatt li l-UE qatt 

mhu se tkun tista’ tirreaāixxi b’mod 

xieraq għall-kriŜi ekonomika u soëjali 

preŜenti jew tevita kriŜijiet futuri mingħajr 

integrazzjoni politika addizzjonali, 

mingħajr strumenti komuni, bħal 

sanzjonijiet awtomatiëi u d-dritt tal-

Kummissjoni li tieħu azzjoni legali fi 

proëedura ta' defiëit, iŜda wkoll 

programmi komuni ffinanzjati mill-UE, u 

r-riŜorsi biex jitħaddmu; jinsisti, li l-

irkupru ekonomiku jeħtieā miŜuri li 

jsaħħu s-solidarjetà u jagħtu spinta lit-

tkabbir sostenibbli u lill-impjiegi; jilqa' l-

fatt li l-Kunsill Ewropew jirrikonoxxi dan 

fid-dikjarazzjoni tiegħu tat-

30 ta' Jannar 2012, iŜda jinsisti dwar il-

ħtieāa li jittieħdu miŜuri konkreti, l-aktar 

billi l-baāit tal-UE jintuŜa bħala strument 

komuni; jenfasizza l-fatt li l-prijoritajiet 

identifikati fid-dikjarazzjoni msemmija 

hawn fuq huma preëiŜament dawk li 

ddefenda l-Parlament fil-proëedura 

baāitarja ta’ qabel; 

1. Jirrikonoxxi l-isforzi meħuda minn bosta 

Stati Membri minħabba l-kriŜi finanzjarja u 

baāitarja; jenfasizza, madankollu, il-fatt li 

l-Istati Membri qatt mhu se jkunu jistgħu 

jirreaāixxu b'mod xieraq għall-kriŜi 

ekonomika u soëjali preŜenti jew jevitaw 

kriŜijiet futuri taħt is-sistema attwali tal-

unjoni monetarja; jinsisti li l-irkupru 

ekonomiku jeħtieā miŜuri biex terāa' 

tiddaħħal is-sovranità; jinnota li l-baāit 

tal-UE huwa Ŝgħir wisq biex jipprovdi 

azzjoni effikaëi, iŜda huwa kbir biŜŜejjed 

biex jimblokka u jinterferixxi azzjoni 

effikaëi fl-Istati Membri permezz tal-

abbiltà tiegħu li joħloq devjazzjoni tar-

riŜorsi nazzjonali, u ma jistax jiāi 

mkabbar u magħmul aktar effikaëi 

mingħajr ma jdgħajjef b'mod perikoluŜ 

id-demokrazija fl-Istati Membri kollha; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Ifakkar li l-baāit tal-Unjoni Ewropea 

huwa wieħed mill-aktar strumenti 

importanti biex tintwera solidarjetà fost l-

Istati Membri u bejn il-āenerazzjonijiet, u 

li jipprovdi valur miŜjud ëar, meta jitqies 

l-impatt straordinarju tiegħu fuq l-

ekonomija reali u l-ħajja ta' kuljum taë-

ëittadini Ewropej; ifakkar li kieku l-politiki 

tal-Unjoni kellhom jiāu finanzjati biss mill-

Istati Membri, l-ispejjeŜ tagħhom kienu 

jisplodu u li, meqjus f’dan id-dawl u jekk 

uŜat b'mod sinerāetiku, il-baāit tal-

Ewropa jirrappreŜenta intrinsikament 

iffrankar komuni ëar għall-benessri ta’ 

kulħadd; huwa tal-fehma li l-miŜuri ta' 

awsterità adottati fil-livell nazzjonali 

m'għandhomx iwasslu għal tnaqqis 

ekwivalenti fil-livell tal-UE, peress li euro 

wieħed li jintefaq f'dan il-livell jista' 

jwassal għal iffrankar fis-27 Stat 

Membru; 

3. Jinnota li l-baāit tal-Unjoni Ewropea ftit 

li xejn għandu impatt fuq l-ekonomija 

reali u l-ħajja ta' kuljum taë-ëittadini 

Ewropej; jinnota li kieku l-politiki tal-

Unjoni kellhom jiāu finanzjati biss mill-

Istati Membri, ħafna minnhom jispiëëaw 

biex jitneħħew għax jiāu meqjusa bla 

bŜonn u jiswew ħafna flus; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Hu tal-fehma li l-promozzjoni tat-tkabbir 

u l-impjiegi tirrikjedi azzjonijiet speëifiëi u 

sforzi baāitarji msaħħa li jappoāāaw il-

kompetittività, l-innovazzjoni u l-impriŜi 

Ŝgħar u medji (SMEs), peress li ħafna mill-

potenzjal ekonomiku tal-UE jinsab fl-

SMEs, li, skont l-aħħar studji li saru, ħolqu 

85 % tal-impjiegi āodda nett fl-UE bejn l-

2002 u l-2010 u huma s-sinsla tat-tkabbir 

ekonomiku tagħna; għaldaqstant il-

promozzjoni ta' mentalità imprenditorjali 

u l-ħolqien ta' negozji āodda bis-saħħa ta' 

azzjonijiet konkreti hija ta’ importanza 

kbira u riŜorsi adegwati għandhom ikun 

pprovduti f'dan ir-rigward; jirrikonoxxi 

għalhekk li jeħtieā isiru sforzi sabiex 

jissaħħaħ l-iffinanzjar tal-UE b'appoāā 

għall-isforzi ta' tkabbir; 

5. Hu tal-fehma li l-promozzjoni tat-tkabbir 

u l-impjiegi tirrikjedi ambjent regolatorju 

inqas impenjattiv li jappoāāa l-

kompetittività, l-innovazzjoni u l-impriŜi 

Ŝgħar u medji (SMEs), peress li ħafna mill-

potenzjal ekonomiku tal-UE jinsab fl-

SMEs, li, skont l-aħħar studji li saru, ħolqu 

85 % tal-impjiegi āodda nett fl-UE bejn l-

2002 u l-2010 u huma s-sinsla tat-tkabbir 

ekonomiku tagħna;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Jenfasizza li dan l-appoāā jista’ jkun 

strumentali biex jiāi evitat li l-SMEs 

inaqqsu l-investimenti tagħhom, b'mod 

partikolari fir-riëerka u l-iŜvilupp, waqt li 

fl-istess ħin jippromwovi l-impjiegi u t-

taħriā professjonali, speëjalment għaë-

ëittadini aktar ŜgħaŜagħ, u jiŜgura li l-

ħiliet jiāu konservati, u b'hekk il-potenzjal 

innovattiv tal-SMEs ikun megħjun 

jiŜviluppa, li hu essenzjali għall-prosperità 

tal-UE u għall-ħolqien ta' soëjetà bbaŜata 

fuq l-għarfien; jenfasizza, f'dan il-kuntest, 

il-ħtieāa li l-proëedura ta' applikazzjoni 

għall-programmi ffinanzjati mill-UE tiāi 

ssimplifikata aktar; 

6. Jenfasizza li t-tali interferenza tantiëipa 

l-azzjonijiet tal-maniāments tal-SMEs, 

billi toħloq devjazzjoni tal-investimenti 

tagħhom minn dawk li kieku jagħŜlu 

sabiex tissodisfa s-swieq tagħhom għal 

oħrajn li huma adattati għall-miri u l-

għanijiet tal-Unjoni; jikkunsidra li 

kwalunkwe finanzjament għall-SMEs 

huwa aktar effikaëi jekk jiāi direttament 

mill-but taë-ëittadini fir-rwol tagħhom 

bħala konsumaturi, minflok ma jiāi 

riëiklat b'ħafna spejjeŜ mill-Unjoni 

permezz tal-awtoritajiet fiskali tal-Istati 

Membri b'għanijiet politiëi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

8. Jenfasizza l-fatt li r-riŜultati tal-

Istrateāija Ewropa 2020 jiddependu fil-

biëëa l-kbira tagħhom fuq iŜ-ŜgħaŜagħ ta’ 

llum, li huma l-aktar edukati, l-aktar 

avvanzati teknikament u mobbli aktar minn 

qatt qabel, u għalhekk jikkostitwixxu u se 

jikkostitwixxu l-aqwa riŜorsa għat-tkabbir 

u l-impjiegi fl-UE; huwa mħasseb dwar il-

livell għoli tal-qgħad fost iŜ-ŜgħaŜagħ fl-

Istati Membri; għaldaqstant, jenfasizza li 

kull sforz għandu jsir fil-livell Komunitarju 

u nazzjonali biex jiŜgura li t-tkabbir u l-

impjiegi jkunu realtà, speëjalment għaŜ-

ŜgħaŜagħ, li jirrappreŜentaw il-futur 

komuni tal-UE; 

8. Jinnota li l-Istrateāija Ewropa 2020 

hija ddisinjata biex tkompli fuq il-

falliment tal-Aāenda ta' Lisbona, fejn jiāu 

ripetuti bosta mill-iŜbalji tagħha, u 

partikolarment tonqos liŜ-ŜgħaŜagħ tal-

lum, li huma l-aktar edukati, l-aktar 

avvanzati teknikament u mobbli aktar minn 

qatt qabel, u għalhekk jistgħu 

jikkostitwixxu l-aqwa riŜorsa għat-tkabbir 

u l-impjiegi fl-UE; huwa mħasseb dwar il-

livell għoli tal-qgħad fost iŜ-ŜgħaŜagħ fl-

Istati Membri; għaldaqstant, jenfasizza li 

kull sforz għandu jsir fil-livell Komunitarju 

u nazzjonali biex jiŜgura li t-tkabbir u l-

impjiegi jkunu realtà, speëjalment għaŜ-

ŜgħaŜagħ, billi jinqata' mill-idea li wieħed 

jista' jagħmel l-affarijiet biss permezz tal-

leāiŜlazzjoni; 

Or. en 



 

AM\895057MT.doc  PE483.182 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.3.2012 A7-0040/6 

Emenda  6 

Marta Andreasen 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Linji gwida āenerali għall-baāit 2013: Taqsima III - Il-Kummissjoni 

2012/2000(BUD) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 10 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

10. Jenfasizza l-fatt li l-miŜuri kollha 

meħuda sa issa biex jikkumbattu l-kriŜi 

għandhom jgħinu r-ritorn għat-tkabbir; 

jenfasizza, f’dan ir-rigward, li l-miŜuri ta’ 

awsterità mfassla apposta li diāà ttieħdu 

jeħtieā li jkunu akkumpanjati minn 

strumenti mmirati li jwasslu għal Ŝvilupp 

ekonomiku sostenibbli; jinnota li l-baāit 

tal-UE għandu rwol deëiŜiv f’dan il-kuntest 

bħala għodda li tiŜgura azzjoni koordinata 

f’waqtha u kkoordinata tajjeb fl-oqsma 

kollha sabiex jitnaqqsu l-effetti tal-kriŜi 

fuq l-ekonomija reali kif ukoll bħala 

katalist li jagħti impetu lill-investiment, 

lit-tkabbir u lill-impjiegi fl-Ewropa; 

10. Jinnota l-argument li l-miŜuri kollha 

meħuda sa issa biex jikkumbattu l-kriŜi 

għandhom jgħinu r-ritorn għat-tkabbir; 

jenfasizza, f’dan ir-rigward, li l-miŜuri ta’ 

awsterità mfassla apposta li diāà ttieħdu 

jeħtieā li jkunu akkumpanjati minn infiq 

immirat li jwassal għal Ŝvilupp ekonomiku 

sostenibbli; jinnota li l-baāit tal-UE għandu 

rwol minuri u mhux dejjem poŜittiv f'dan 

il-kuntest u jemmen li jkun aħjar jekk it-

tali infiq immirat jiāi dirett lejn il-livell 

tal-Istati Membri; 

Or. en 



 

AM\895057MT.doc  PE483.182 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.3.2012 A7-0040/7 

Emenda  7 

Marta Andreasen 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Linji gwida āenerali għall-baāit 2013: Taqsima III - Il-Kummissjoni 

2012/2000(BUD) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

13. Jenfasizza li l-baāit tal-UE 

jirrappreŜenta investiment dirett unikament 

lejn politiki u azzjoni li jkunu ta' valur 

miŜjud għall-UE; jiābed l-attenzjoni 

għall-fatt li l-baāit tal-UE – li ma jistax 

iāarrab defiëit – għandu effett ta’ lieva 

fuq it-tkabbir u l-impjiegi li huwa ħafna 

ogħla minn dak tal-infiq nazzjonali, kif 

għandha wkoll il-kapaëità tiegħu li 

tistimola l-investiment, toħloq stabilità fl-

Ewropa u tgħin l-UE toħroā mill-kriŜi 

ekonomika u finanzjarja preŜenti; 

jenfasizza madankollu l-ħtieāa ta' lieva ta' 

aktar investimenti sabiex proāetti ewlenin 

għall-irkupru ekonomiku u l-

kompetittività ma jkunux fil-periklu; 

jenfasizza f'dan il-kuntest, il-fatt li l-

iŜvilupp ta' strumenti finanzjarji āodda u 

mtejba jistgħu jsaħħu aktar l-effett ta' 

lieva tan-nefqa tal-UE li tikkontribwixxi 

għat-tkabbir, billi jattiraw investiment 

privat u b'hekk jikkumpensaw għal-

limitazjonijiet fil-livell nazzjonali u jtejbu 

n-nefqa pubblika; 

13. Jenfasizza li l-baāit tal-UE 

jirrapreŜenta investiment dirett unikament 

lejn politiki u azzjonijiet li huma adattati 

għall-għanijiet u l-intenzjonijiet tal-

Unjoni – li ma jistgħux iāarrbu defiëit – u 

jinsab biss f'din il-poŜizzjoni sodisfaëenti 

minħabba l-abbiltà tiegħu li jirrikorri 

għall-fondi tal-Istati Membri, li jistgħu 

jispiëëaw u f'bosta kaŜijiet spiëëaw 

b'defiëit serju, poŜizzjoni li ma āietx 

megħjuna mill-fatt li l-Unjoni tirrikorri 

għar-riŜorsi tagħhom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

18. Ifakkar li l-Qafas Finanzjarju 

Multiannwali (MFF) 2007-2013 kien 

maħsub biex itejjeb il-prosperità u l-

kwalità tal-ħajja taë-ëittadini tagħna u biex 

jisfrutta l-potenzjal kollu tat-tkabbir, iŜda 

madankollu mill-2008 ’l hawn l-UE 

esperjenzat kriŜi li qatt ma rajna bħalha, li 

ħalliet impatt ukoll fuq kull wieħed mill-

baāits annwali; jenfasizza l-fatt f'dan l-

isfond li l-qafas finanzjarju 2007-2013 ma 

kienx rivedut biex jakkomoda ħtiāijiet ta’ 

finanzjament addizzjonali li jirriŜultaw 

mill-kriŜi ekonomika u min-naħa l-oħra 

marāni globali sostanzjali tħallew taħt il-

limiti massimi āenerali f’kull baāit 

annwali sa mill-2007 u li għalhekk il-

baāits annwali kollha kienu ristretti u 

awsteri; jenfasizza li l-ħlasijiet 

korrispondenti għandhom tal-anqas 

għalhekk ikunu mħallsa skont ië-ëiklu 

tal-baāit normali; ifakkar li fil-kaŜ tal-

programmi multiannwali, il-ħlasijiet 

huma maqtugħa mill-approprjazzjonijiet 

għall-impenji biss minħabba l-perjodu ta' 

Ŝmien, qabel il-ħlas attwali tal-fondi; 

18. Ifakkar li l-Qafas Finanzjarju 

Multiannwali (MFF) 2007-2013 kien 

maħsub biex itejjeb il-prosperità u l-

kwalità tal-ħajja taë-ëittadini tagħna u biex 

jisfrutta l-potenzjal kollu tat-tkabbir, iŜda 

madankollu mill-2008 ’l hawn l-UE 

esperjenzat kriŜi li qatt ma rajna bħalha, li 

ħalliet impatt ukoll fuq kull wieħed mill-

baāits annwali;  

Or. en 

 

 


