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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 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, 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; 
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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 azzjonijiet speëifiëi u 

sforzi baāitarji msaħħa li jappoāāaw 

politika industrijali sostenibbli u fit-tul, 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; 
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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. 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; jenfasizza daqstant il-

ħtieāa li jiāu indirizzati b'mod urāenti l-

isfidi tal-qgħad u tal-livell ta' faqar li qed 

jiŜdied fl-Unjoni Ewropea fl-ispirtu tal-

inizjattiva ewlenija "Pjattaforma Ewropea 

kontra l-faqar u l-eskluŜjoni soëjali"; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

24. Jinsab għalhekk estremament imħasseb 

dwar is-sitwazzjoni tal-ħlasijiet fl-2012 u 

jitlob lill-Kummissjoni sabiex tressaq 

proposti sabiex tinsab soluzzjoni kemm 

jista’ jkun malajr din is-sena, sabiex il-

problema ma terāax tiāi posposta għall-

2013; hu tal-fehma, barra minn hekk, li uŜu 

ta’ dan it-tip tal-approprjazzjonijiet tas-

sena li āejja biex jiāu ffinanzjati l-

bŜonnijiet attwali jikkostitwixxi āestjoni 

finanzjarja ħaŜina u jikser il-prinëipju tal-

annwalità tal-baāit; jesprimi tħassib serju 

li din il-prattika ddgħajjef il-prinëipju ta’ 

ebda dejn tal-Unjoni; 

24. Jinsab għalhekk estremament imħasseb 

dwar is-sitwazzjoni tal-ħlasijiet fl-2012 u 

jitlob lill-Kummissjoni sabiex tressaq 

proposti sabiex tinsab soluzzjoni kemm 

jista’ jkun malajr din is-sena, sabiex il-

problema ma terāax tiāi posposta għall-

2013; hu tal-fehma, barra minn hekk, li uŜu 

ta’ dan it-tip tal-approprjazzjonijiet tas-

sena li āejja biex jiāu ffinanzjati l-

bŜonnijiet attwali jikkostitwixxi āestjoni 

finanzjarja ħaŜina u jikser il-prinëipju tal-

annwalità tal-baāit; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

27. Jilqa’ l-ftehim milħuq dwar l-

iffinanzjar tal-ispejjeŜ addizzjonali tal-

ITER f’Diëembru 2011; iħeāāeā lill-

Kummissjoni tirrispetta fl-intier tagħhom 

il-konkluŜjonijiet konāunti li jinsabu f'dan 

il-ftehim u tressaq proposti konkreti fuq l-

ammont ta' EUR 360 miljun fl-abbozz ta' 

baāit 2013, bl-uŜu sħiħ tad-

dispoŜizzjonijiet stipulati fir-Regolament 

Finanzjarju u fil-IIA tas-17 ta’ Mejju 2006 

eskluŜa kull reviŜjoni addizzjonali marbuta 

mal-ITER tal-MFF; itenni l-konvinzjoni 

qawwija tiegħu li l-iŜgurar tal-ammont ta’ 

EUR 360  miljun fil-baāit 2013 ma 

għandux ifixkel l-implimentazzjoni ta’ 

suëëess ta’ politiki oħra tal-UE speëjalment 

dawk li jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-

objettivi tal-istrateāija tal-UE 2020 matul 

din l-aħħar sena tal-perjodu ta’ 

programmar u jirrikjedi speëifikament li 

riassenjazzjonijiet possibbli 

m'għandhomx jiksru dawn il-prijoritajiet 

baāitarji; jenfasizza li l-Kummissjoni fl-

ipprogrammar finanzjarju tagħha 

tipprevedi marāni ta' EUR 47 miljun 

f'Intestatura 1a li tkopri parzjalment il-

ħtiāijiet għall-ITER; 

27. Jilqa’ l-ftehim milħuq dwar l-

iffinanzjar tal-ispejjeŜ addizzjonali tal-

ITER f’Diëembru 2011; iħeāāeā lill-

Kummissjoni tirrispetta fl-intier tagħhom 

il-konkluŜjonijiet konāunti li jinsabu f'dan 

il-ftehim u tressaq proposti konkreti fuq l-

ammont ta' EUR 360 miljun fl-abbozz ta' 

baāit 2013, bl-uŜu sħiħ tad-

dispoŜizzjonijiet stipulati fir-Regolament 

Finanzjarju u fil-IIA tas-17 ta’ Mejju 2006 

eskluŜa kull reviŜjoni addizzjonali marbuta 

mal-ITER tal-MFF; itenni l-konvinzjoni 

qawwija tiegħu li l-iŜgurar tal-ammont ta’ 

EUR 360  miljun fil-baāit 2013 ma 

għandux ifixkel l-implimentazzjoni ta’ 

suëëess ta’ politiki oħra tal-UE speëjalment 

dawk li jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-

objettivi tal-istrateāija tal-UE 2020 matul 

din l-aħħar sena tal-perjodu ta’ 

programmar u jopponi speëifikament 

kwalunkwe riassenjazzjoni li tikser dawn 

il-prijoritajiet baāitarji; jenfasizza li l-

Kummissjoni fl-ipprogrammar finanzjarju 

tagħha tipprevedi marāni ta' 

EUR 47 miljun f'Intestatura 1a li tkopri 

parzjalment il-ħtiāijiet għall-ITER; 
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