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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, 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 u l-KonkluŜjonijiet 
tiegħu wara s-Samit tal-1-2 ta’ Marzu 
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-
dikjarazzjonijiet imsemmija hawn fuq 

huma dawk li ddefenda l-Parlament fil-

proëedura baāitarja ta’ qabel; 
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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 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; Iqis li t-tisħiħ tal-
għajnuna mill-BEI għall-SMEs u l-
infrastruttura għandu jitiqes bħala 
prijorità ewlenija 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; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Jitlob għall-adozzjoni ta' baāit 

responsabbli u orjentat lejn il-kisba ta' 

riŜultati, ibbaŜat fuq infiq ta' kwalità tajba 

kif ukoll uŜu ottimali u f’waqtu tal-

iffinanzjar eŜistenti tal-UE; fl-ispirtu tal-

istqarrija tat-30 ta' Jannar 2012 mill-

Membri tal-Kunsill Ewropew; jenfasizza l-

bŜonn li jkun hemm investiment fit-tkabbir 

u fl-impjiegi, speëjalment f’termini ta’ 

SMEs u ŜgħaŜagħ; jenfasizza l-intenzjoni 

tiegħu li jinvolvi ruħu, flimkien mal-

kumitati parlamentari speëjalizzati, mhux 

biss fl-identifikazzjoni ta’ oqsma konkreti 

fejn l-azzjonijet jeħtieāu jissaħħu, iŜda 

wkoll fl-identifikazzjoni ta’ prijoritajiet 

negattivi possibbli; 

12. Jitlob għall-adozzjoni ta' baāit 

responsabbli u orjentat lejn il-kisba ta' 

riŜultati, ibbaŜat fuq infiq ta' kwalità tajba 

kif ukoll uŜu ottimali u f’waqtu tal-

iffinanzjar eŜistenti tal-UE; fl-ispirtu tal-

istqarrija tat-30 ta' Jannar 2012 mill-

Membri tal-Kunsill Ewropew; jenfasizza l-

bŜonn li jkun hemm investiment fit-tkabbir 

u fl-impjiegi, speëjalment f’termini ta’ 

SMEs u ŜgħaŜagħ; jenfasizza l-intenzjoni 

tiegħu li jinvolvi ruħu, flimkien mal-

kumitati parlamentari speëjalizzati, mhux 

biss fl-identifikazzjoni ta’ oqsma konkreti 

fejn l-azzjonijet jeħtieāu jissaħħu, iŜda 

wkoll fl-identifikazzjoni ta’ prijoritajiet 

negattivi possibbli li jināabru f’dokument 
ta’ ħidma li jkun disponibbli mit-30 ta’ 
Āunju 2012; 
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 28a. Jemmen li fil-kuntest taë-ëirkostanzi 
ekonomiëi kontinwi li joħolqu sfida, l-
Unjoni għandha tiffriŜa l-baāit tagħha, 
billi Ŝ-Ŝidiet proposti jiāu kkumpensati bi 
prijoritajiet negattivi sabiex jinŜamm il-
livell ta’ ffriŜar globali; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

26. F’dan il-kuntest, jitlob lill-Kunsill 

jallinja l-poŜizzjoni tiegħu ma’ waħda ta' 

bbaāitajr realistiku u responsabbli, u 

jimpenja ruħu li jkompli jissorvelja b’mod 

kostanti l-implimentazzjoni tal-

approprjazzjonijiet tal-2012 u, b’mod 

partikolari, il-ħlasijiet; jistieden lill-Kunsill 

jagħmel l-istess, sabiex l-awtorità baāitarja 

tkun tista’ taħdem fuq il-baŜi ta’ data ta’ 

implimentazzjoni komuni u aāāornata u 

tagħmel estimi affidabbli tan-nefqa; għal 

dan il-għan, jistieden lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni għal laqgħa 

interistituzzjonali li se ssir matul l-ewwel 

semestru tal-2012 fil-livell politiku xieraq 

bil-għan li jiāi ëëarat u solvut kull nuqqas 

ta’ ftehim possibbli fir-rigward taë-ëifri tal-

implimentazzjoni u l-ħlasijiet previsti u 

biex flimkien jevalwaw is-sitwazzjoni tal-

ħlasijiet għas-snin baāitarji 2012 u 2013; 

26. F’dan il-kuntest, jitlob lill-Kunsill 

jallinja l-poŜizzjoni tiegħu ma’ waħda ta' 

bbaāitajr realistiku u responsabbli, u 

jimpenja ruħu li jkompli jissorvelja b’mod 

kostanti l-implimentazzjoni tal-

approprjazzjonijiet tal-2012 u, b’mod 

partikolari, il-ħlasijiet; jistieden lill-Kunsill 

jagħmel l-istess, sabiex l-awtorità baāitarja 

tkun tista’ taħdem fuq il-baŜi ta’ data ta’ 

implimentazzjoni komuni u aāāornata u 

tagħmel estimi affidabbli tan-nefqa; 

jemmen, barra minn hekk, li l-
approprijazzjonijiet tal-2013  għandhom 
ikunu bbaŜati fuq analiŜi preëiŜa tal-
eŜekuzzjoni tal-approprijazzjonijiet tal-
ħlas fl-2011 u l-2012, bil-ħsieb li jsir 
tfaddil fuq il-linji li ħolqu problemi fl-
implimentazzjoni; iqis li tfaddil reali u 
effiëjenzi jistgħu jsiru billi jiāu identifikati 
l-irduppjar u l-ineffiëjenzi fil-linji 
baāitarji; għal dan il-għan, jistieden lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni għal laqgħa 

interistituzzjonali li se ssir matul l-ewwel 

semestru tal-2012 fil-livell politiku xieraq 

bil-għan li jiāi ëëarat u solvut kull nuqqas 

ta’ ftehim possibbli fir-rigward taë-ëifri tal-

implimentazzjoni u l-ħlasijiet previsti u 

biex flimkien jevalwaw is-sitwazzjoni tal-

ħlasijiet għas-snin baāitarji 2012 u 2013; 
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