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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Għadu mħasseb dwar il-kriŜi globali li 

qatt ma dehret bħalha li kkawŜat dannu 

serju għat-tkabbir finanzjarju u għall-

istabilità finanzjarja u wasslet għal 

deterjorament qawwi fid-defiëit tal-gvern u 

fis-sitwazzjoni tad-dejn tal-Istati Membri; 

jifhem it-tħassib tal-Kunsill rigward il-

limiti ekonomiëi u baāitarji fil-livell 

nazzjonali u jinsisti li l-2013 se tkun sena 

fundamentali għall-irkupru ekonomiku; 

2. Għadu mħasseb dwar il-kriŜi globali li 

qatt ma dehret bħalha li kkawŜat dannu 

serju għat-tkabbir finanzjarju u għall-

istabilità finanzjarja u wasslet għal 

deterjorament qawwi fid-defiëit tal-gvern u 

fis-sitwazzjoni tad-dejn tal-Istati Membri; 

jifhem it-tħassib tal-Kunsill rigward il-

limiti ekonomiëi u baāitarji fil-livell 

nazzjonali u jinsisti li l-2013 għandha 

tkun sena ddedikata għall-konsolidazzjoni 

fiskali kif ukoll għall-irkupru ekonomiku; 
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22. Jenfasizza li finanzjament insuffiëjenti 

għandu jiāi evitat bħala kwistjoni ta’ 

āestjoni finanzjarja tajba, u li l-

approprjazzjonijiet jeħtieā li jiāu allinjati 

ma’ stimi realtistiëi tal-kapaëità ta’ 

assorbiment; jinnota li t-tnaqqis artifiëjali 

tal-livell ta’ approprjazzjonijiet meta 

mqabbel mal-istimi realistiëi tal-

Kummissjoni jista' min-naħa l-oħra 

jwaqqaf il-livell definittiv tal-

implimentazzjoni baāitarja milli jikseb il-

potenzjal sħiħ tiegħu; ifakkar li l-livell ta' 

approprjazzjonijiet għal ħlasijiet propost 

mill-Kummissjoni fl-abbozz ta' baāit 

tagħha huwa determinat l-aktar mill-

previŜjonijiet tal-Istati Membri nnifishom u 

l-kapaëità ta' implimentazzjoni tagħhom, 

billi l-Istati Membri, flimkien mal-

Kummissjoni jimmaniāājaw aktar minn 

80% tal-fondi tal-UE; 

22. Jenfasizza li finanzjament insuffiëjenti 

għandu jiāi evitat bħala kwistjoni ta’ 

āestjoni finanzjarja tajba, u li l-

approprjazzjonijiet jeħtieā li jiāu allinjati 

ma’ stimi realtistiëi tal-kapaëità ta’ 

assorbiment; jinnota li t-tnaqqis artifiëjali 

tal-livell ta’ approprjazzjonijiet meta 

mqabbel mal-istimi realistiëi tal-

Kummissjoni jista' min-naħa l-oħra 

jwaqqaf il-livell definittiv tal-

implimentazzjoni baāitarja milli jikseb il-

potenzjal sħiħ tiegħu; għalhekk huwa 

determinat li jiddefendi l-āestjoni 

finanzjarja tajba u l-ibbaāitjar ex-ante 

responsabbli fil-proëedura baāitarja 

kollha, bl-għan li jiāi Ŝgurat l-uŜu minimu 

ta' baāits emendatorji; ifakkar li l-livell ta' 

approprjazzjonijiet għal ħlasijiet propost 

mill-Kummissjoni fl-abbozz ta' baāit 

tagħha huwa determinat l-aktar mill-

previŜjonijiet tal-Istati Membri nnifishom u 

l-kapaëità ta' implimentazzjoni tagħhom, 

billi l-Istati Membri, flimkien mal-

Kummissjoni jimmaniāājaw aktar minn 

80% tal-fondi tal-UE; 

Or. en 



 

AM\895058MT.doc  PE483.182v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.3.2012 A7-0040/11 

Emenda  11 

Alexander Alvaro 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

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

2012/2000(BUD) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

28. Jistenna, minħabba l-adeŜjoni li āejja 

tal-Kroazja fl-1 ta’ Lulju 2013, li r-

reviŜjoni tal-MFF tkun adottata malajr, 

f’konformità mal-Punt 29 tal-IIA ( ‘L-

Aāāustament tal-qafas finanzjarju biex 

jaħseb għat-tkabbir’) u jitlob lill-

Kummissjoni tippreŜenta l-proposta tagħha 

għall-approprjazzjonijiet addizzjonali 

korrispondenti hekk kif l-Att ta’ AdeŜjoni 

jkun āie ratifikat mill-Istati Membri kollha; 

itenni li t-tkabbir li jinkludi l-Kroazja 

għandu jkun akkumpanjat minn fondi 

addizzjonali adegwati bi flus āodda aktar 

milli riassenjazzjonijiet għat-tieni parti 

tal-2013; 

28. Jistenna, minħabba l-adeŜjoni li āejja 

tal-Kroazja fl-1 ta’ Lulju 2013, li r-

reviŜjoni tal-MFF tkun adottata malajr, 

f’konformità mal-Punt 29 tal-IIA ( ‘L-

Aāāustament tal-qafas finanzjarju biex 

jaħseb għat-tkabbir’) u jitlob lill-

Kummissjoni tippreŜenta l-proposta tagħha 

għall-approprjazzjonijiet addizzjonali 

korrispondenti hekk kif l-Att ta’ AdeŜjoni 

jkun āie ratifikat mill-Istati Membri kollha; 

itenni li t-tkabbir li jinkludi l-Kroazja 

għandu jkun akkumpanjat minn fondi 

addizzjonali adegwati, jekk ikun 

neëessarju; 
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 26a. Jenfasizza l-importanza tal-

finanzjament tal-Awtoritajiet SuperviŜorji 

Ewropej (l-ABE, l-AEAPX u l-AETS) 

biex ikunu jistgħu jitwettqu b'mod 

komprensiv l-aāenda ta' 

regolamentazzjoni finanzjarja u l-

istrutturi finanzjarji sabiex jiāu evitati 

kriŜijiet futuri; jenfasizza li l-

finanzjament għall-Awtoritajiet 

SuperviŜorji Ewropej u għas-servizzi 

legali indipendenti għalihom għandu 

jingħata prijorità fil-baāit; 

Or. en 

 

 


