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Abbozz ta' baġit ġenerali 2010 (Taqsima III) 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' Ottubru 2009 dwar l-abbozz tal-baġit 

ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010,  Taqsima III – Il-Kummissjoni  

(C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) u Ittra ta' Emenda Nru 1/2010 (SEC(2009)1133) għall-

abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 272 tat-Trattat KE u l-Artikolu 177 tat-Trattat Euratom, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/597/KE, Euratom tad-29 ta' Settembru 

2000 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' 

Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-

Komunitajiet Ewropej (ir-Regolament Finanzjarju)2, 

– wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali (IIA) tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-

Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-

amministrazzjoni finanzjarja soda3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2009 dwar il-linji gwida għall-

proċedura baġitarja 20104, 

– wara li kkunsidra l-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 

finanzjarja 2010, ippreżentat mill-Kummissjoni fid-29 ta’ April 2009 (COM(2009)0300), 

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 

2010, imħejji mill-Kunsill fl-10 ta' Lulju 2009 (C7-0127/2009), 

– wara li kkunsidra l-Ittra ta' emenda Nru 1/2010 (SEC(2009)1133) għall-abbozz tal-baġit 

preliminari tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 75 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-kumitati 

interessati l-oħra (A7-0038/2009), 

Kwistjonijiet ewlenin 

1. Ifakkar li l-prijoritajiet politiċi tiegħu u l-evalwazzjoni tiegħu tal-qafas baġitarju għas-

sena 2010 ġew stipulati fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Marzu 2009, li fiha l-Parlament 

esprima kritika qawwija għall-marġini ristretti li kien hemm disponibbli f’ħafna mill-

                                                 
1 ĠU L 253, 7.10.2000, p. 42. 
2  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. 
3  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1. 
4 Testi adottati, P6_TA(2009)0095. 



 

intestaturi tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP); 

2. Jiddeplora l-fatt li, fl-abbozz ta’ baġit tiegħu, il-Kunsill kompla jnaqqas l-Abbozz 

Preliminari tal-Baġit tal-Kummissjoni (APB):  l-approprjazzjonijiet ta’ impenn fl-abbozz 

ta’ baġit jammontaw għal EUR 137 944 miljun u din is-somma tirrappreżenta tnaqqis ta' 

EUR 613 miljun fir-rigward tal-APB, filwaqt li l-approprazzjonijiet ta' ħlas ta’ EUR 120 

521 miljun jirrappreżentaw tnaqqis relattiv ta’ EUR 1 795 miljun fir-rigward tal-APB;  

jenfasizza li dan kompla żied id-disparità bejn il-livell tal-impenji u l-ħlasijiet, li jmur 

kontra l-prinċipju tat-tmexxija finanzjarja soda; 

3. Ifakkar li l-għan ewlieni tal-baġit 2010 irid ikun li tingħata attenzjoni speċjali għall-kriżi 

ekonomika riċenti; jiddeċiedi li, f’dan il-kuntest, il-Parlament se jqis l-ewwel liċ-ċittadin 

Ewropew, biex b’hekk juri li l-Unjoni Ewropea mhix l-oriġini tal-problema, iżda strument 

għas-soluzzjoni tagħha; għaldaqstant huwa emenda l-abbozz ta’ baġit tal-Kunsill, bil-

għan li juża l-baġit tal-UE bħala għodda biex tgħin sabiex tingħeleb il-kriżi ta’ bħalissa, 

billi jagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku, lill-kompetittività, lill-koeżjoni u lill-ħarsien tal-

impjiegi; 

4. Jafferma mill-ġdid, wara li eżamina l-abbozz ta’ baġit, li s-sub-intestatura 1a ma 

tippermettix finanzjament xieraq tal-ħtiġijiet tal-UE dwar “Kompetittività għat-tkabbir u 

l-impjieg”, fejn il-finanzjament huwa insuffiċjenti, l-aktar sabiex tindirizza l-kriżi 

ekonomika attwali u biex tillimita l-konsegwenzi li din tista’ ġġib;  iqis li din is-sub-

intestatura għandha tkun eżaminata bir-reqqa u, jekk ikun jinħtieġ, tiġi rriveduta sabiex 

ikun żgurat li din tilħaq l-għanijiet tagħha fis-snin li ġejjin; 

5. Ifakkar fil-ftehima dwar id-dikjarazzjoni konġunta, annessa ma' din ir-riżoluzzjoni, mill-

Parlament u mill-Kunsill fil-laqgħa ta’ konċiljazzjoni għall-ewwel qari tal-baġit 2010, tal-

10 ta’ Lulju 2009;  u kkunsidraha fit-tħejjija tal-emendi tiegħu għall-abbozz ta’ baġit; 

Dwar il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 

6. Jenfasizza li l-finanzjament tat-tieni fażi tal-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku hija 

prijorità għall-Parlament Ewropew; bi ħsiebu juża l-għodod previsti fil-Ftehima 

Interistituzzjonali (IIA) sabiex jiggarantixxi l-finanzjament tagħha; ifakkar, f’dan il-

kuntest, li l-Kunsill Ewropew ma setgħax jippreżenta l-pjanijiet tiegħu fl-abbozz tiegħu 

tal-baġit; ifakkar li l-ftehima ta’ finanzjament m’għandhiex tipperikola l-pakketti 

finanzjarji tal-programmi adottati b’kodeċiżjoni u lanqas il-proċedura annwali tal-baġit, 

kif imsemmi fid-dikjarazzjoni, adottata mill-awtorità baġitarja, dwar il-finanzjament tal-

Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku tat-2 ta’ April 2009; ifakkar ukoll il-fehma tiegħu 

dwar il-prinċipji u l-prudenza meħtieġa meta jkunu qed jintużaw marġini disponibbli taħt 

intestatura partikulari; 

Dwar is-sub-intestatura 1a 

7. Jinsab sorpriż bit-tnaqqis addizzjonali tal-Kunsill fir-rigward ta' linji li jappoġġjaw l-

istrateġija ta' Liżbona li hija bbażata fuq deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew; jinnota li dan 

imur kontra dak li kellu jsir sabiex tiġi indirizzata l-kriżi ekonomika attwali; 

8. Impenja ruħu li jagħmel l-almu tiegħu sabiex jiżgura li jkun hemm finanzjament adegwat 

għall-attivitajiet u għall-politiki kollha taħt is-sub-intestatura 1a u li jrawmu t-tkabbir 

sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi u joffru soluzzjonijiet liċ-ċittadini Ewropej, jiġifieri 

billi tingħata akbar sigurtà tal-enerġija, jiżdied l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni, 



b'mod partikolari għal teknoloġiji għall-enerġija nadifa, jiġu promossi l-intrapriżi żgħar u 

ta’ daqs medju u għal politiki għal tagħlim tul il-ħajja;  huwa favur l-arrikkiment u l-

iżvilupp ulterjuri tal-Programm Erasmus sabiex titrawwem il-promozzjoni tal-ħolqien tal-

ewwel impjieg għaż-żgħażagħ; ifakkar fl-importanza li titjieb l-implimentazzjoni tal-

programmi ta’ qafas u jistieden lill-Kummissjoni biex tqis il-pożizzjoni tal-Parlament kif 

adottata fil-proċedura ta’ kwittanza għall-Kummissjoni 20071 b'mod partikolari l-

paragrafi 113 sa 123 dwar il-problemi ta’ implimentazzjoni. 

9. Ifakkar fir-regoli riveduti tar-Regolament (KE) Nru 546/2009 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill  tat-18 ta' Ġunju 2009 li jemendaw ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 dwar 

it-twaqqif tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament2 għall-Globalizzazzjoni, għall-benefiċċju 

tal-ħaddiema li jsofru mill-konsegwenzi ta’ bidliet strutturali ewlenin fit-tendenzi tal-

kummerċ dinji, biex dawn jiġu megħjuna fir-riintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol; 

ifakkar li r-reviżjoni msemmija hawn fuq immirat li twessa' l-applikazzjoni tal-fond biex 

jitqiesu l-effetti tal-kriżi ekonomika attwali; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm eżami bir-

reqqa tal-EGF fir-revizjoni ta' nofs it-terminu; 

Dwar is-sub-intestatura 1b 

10. Jiddispjaċih dwar it-tnaqqis fl-APB li l-Kunsill daħħal fi żmien meta l-fondi strutturali u 

ta’ koeżjoni misshom jintużaw biex jistimulaw it-tkabbir ekonomiku u l-irkupru; 

jipproponi li jkun hemm żidiet sistematiċi fil-ħlasijiet fuq il-linji ewlenin (ERDF, ESF, 

Fond ta’ Koeżjoni) sabiex l-implimentazzjoni tal-politika strutturali fl-Istati Membri 

tingħata spinta, għall-benefiċċju taċ-ċittadini kollha Ewropej; 

11. Jinnota li l-implimentazzjoni dgħajfa attwali ta' politika strutturali u ta' koeżjoni hija 

dovuta għall-flessibilità baxxa fis-sistema komplikata ta' regoli u rekwiżiti li timponi l-

Kummissjoni u li jimponu l-Istati Membri; 

12. Jinsisti li l-Istati Membri għandhom jużaw l-għodod kollha eżistenti biex jgħaġġlu jew 

saħansitra jirrevedu l-programmi operattivi sabiex jiġu indirizzati b'mod aktar effettiv il-

konsegwenzi  tal-kriżi ekonomika u finanzjarja riċenti; jistieden lill-Kummissjoni biex 

tapprova dawn il-modifikazzjonijiet fl-iqsar żmien possibbli sabiex ma jkunx hemm 

dewmien fl-implimentazzjoni tagħhom; 

13. Iħeġġeġ lill-Kunsill sabiex jilħaq ftehim dwar il-proposta li għamlet il-Kummissjoni 

f'Lulju 2009 sabiex jiġu emendati d-dispożizzjonijiet ġenerali tal-ERD, l-ESF u l-Fondi ta' 

Koeżjoni għas-simplifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mal-amministrazzjoni 

finanzjarja; 

 

14. Jenfasizza li għadd ta’ politiki u attivitajiet importanti li l-għan tagħhom huwa li jiġġieldu 

l-bidla fil-klima u li jappoġġjaw it-tkattir tal-impjiegi huma finanzjati taħt din is-

sottointestatura, u li għandu jsir aktar xogħol sabiex l-isforzi jkunu iffukati biex jiġu 

indirizzati dawn il-prijoritajiet; 

15. Itenni l-importanza li jagħti lill-prinċipju ta' solidarjetà fl-Unjoni; għandu l-ħsieb li 

jagħmel kull sforz biex jiġi garantit finanzjament aktar adegwat għall-politika ta' koeżjoni 

sabiex ikunu jistgħu jiġu ttrattati l-isfidi attwali u tal-ġejjieni iqis li hu aktar u aktar 

meħtieġ li wieħed jevalwa l-applikazzjoni tar-regola n+2 u n+3 bil-għan li tkun 

iggarantita eżekuzzjoni kompluta tal-Fondi Strutturali u tal-Fondi ta’ Koeżjoni; 
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Dwar l-intestatura 2 

16. Huwa tal-opinjoni li l-baġit tal-UE fil-forma attwali tiegħu ma jistax jindirizza b’mod 

effettiv u realistiku l-għanijiet li l-Unjoni fasslet għall-bidla fil-klima; iqis li ċ-ċittadini 

Ewropej jeħtieġu inizjattiva tanġibbli Ewropea sabiex jiġġieldu l-bidla fil-klima, 

jaffrontaw il-konsegwenzi tagħha u jiffinanzjaw il-politiki meħtieġa; 

 

17. Ifakkar li, fid-dawl tal-konferenza ta’ Kopenħagen ta’ Diċembru 2009, il-ġlieda kontra l-

bidla fil-klima se tibqa’ waħda mill-ogħla prijoritajiet tiegħu għall-Baġit 2010; iqis, 

madankollu, li din il-prijorità mhix riflessa biżżejjed fl-abbozz tal-baġit u, għaldaqstant, 

bi ħsiebu jagħmel aktar enfasi fuq din il-politika importanti; ifakkar lill-Kummissjoni 

sabiex tressaq fi żmien dovut proposta finanzjarja raġjonevoli fi tmiem il-konferenza 

dwar il-bidla fil-klima; 

18.  Jenfasizza l-prijorità li ngħatat mill-kumitat kompetenti tiegħu sabiex il-produtturi tal-

ħalib jiġu megħjuna; huwa deċiż li jagħti messaġġ ċar lill-Kummissjoni u lill-Kunsill billi 

jipproponi ammont ta’ EUR 300 miljun għall-ħolqien ta’ Fond tal-Produtturi tal-Ħalib; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex taddotta din it-talba meta tkun qed tressaq l-Ittra ta’ 

Emenda Nru 2 tagħha; 

19. Jiddeċiedi li jiffinanzja l-miżuri ta’ internet broadband għaż-żoni rurali tal-Pjan ta’ 

Rkupru Ekonomiku Ewropew mill-marġini tal-intestatura 2, b’konformità mal-istqarrija 

rilevanti adottata mill-awtorità baġitarja dwar il-finanzjament, fit-2 ta’ April 2009; 

20. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-fondi ta’ programmi bil-possibilità li jippromwovu l-

konsum ta’ prodotti agrikoli (pereżempju ħalib għall-iskejjel u skemi ta’ frott għall-

iskejjel); 

Dwar is-sub-intestatura 3a 

21. Jagħraf ix-xewqa taċ-ċittadini Ewropej għal Ewropa sikura u jilqa’ b’sodisfazzjon iż-

żidiet f’din is-sottointestatura relattiva għall-baġit 2009; jagħraf li l-pajjiżi kollha tal-

Unjoni qed jiffaċċjaw bosta sfidi rigward politiki li jaqgħu taħt din l-intestatura; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri biex japprofittaw ruħhom miż-żidiet taħt din l-intestatura tal-baġit 

għall-2009 sabiex jindirizzaw dawn l-isfidi flimkien; 

22. Jenfasizza l-importanza ta’ aktar finanzjament disponibbli permezz tal-baġit tal-UE 

sabiex tiġi mmaniġġjata l-immigrazzjoni illegali u l-integrazzjoni taċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi filwaqt li, b’mod parallel, tiġi indirizzata l-immigrazzjoni illegali b’rispett sħiħ għad-

drittijiet fundamentali tal-bniedem, u jissaħħaħ il-ħarsien tal-fruntieri, inkluż it-tisħiħ tal-

Fond Ewropew għar-Ritorn u l-Fond Ewropew għar-Refuġjati sabiex tiġi ffaċilitata s-

solidarjetà bejn l-Istati Membri; 

Dwar is-sub-intestatura 3b 

23. Ifakkar li s-sottointestatura 3b tkopri politiki importanti li għandhom impatt dirett fuq il-

ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej; ma jaqbilx mat-tnaqqis propost mill-Kunsill f’din 

is-sottointestatura u jaqbel mal-istrateġija tal-kumitati speċjalizzati, li tiżgura li ż-żieda fl-

approprjazzjonijiet tkun ġustifikata; 

 

24. Ifakkar li l-persentaġġ baxx ta’ nies li vvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej wera għal 



darb’oħra li l-politika dwar l-informazzjoni u l-komunikazzjoni trid titjieb fil-baġit 2010; 

jirrikonoxxi li dan jirrapreżenta sfida komuni għall-Kummissjoni, l-Unjoni Ewropea u l-

Parlament bħala parti neċessarja tal-proċess demokratiku; għaldaqstant ressaq emendi li 

għandhom l-għan li jwarrbu f’riserva parti mill-approprjazzzjonijiet maħsuba għall-

politika dwar l-informazzjoni u l-komunikazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni sabiex 

tippreżenta lill-Parlament il-pjanijiet tagħha dwar kif se timplimenta l-konklużjonijiet tal-

Grupp Interistituzzjonali ta’ Informazzjoni (IGI); 

Dwar l-intestatura 4 

25. Jappoġġja l-ittra ta' emenda Nru 1 għall-abbozz preliminari tal-baġit 2010 adottata mill-

Kummissjoni fit-2 ta' Settembru 2009, li tipprovdi għal żieda f’żewġ linji baġitarji:   il-

Palestina u l-bidla fil-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li huma żewġ prijoritajiet 

imressqa mill-Parlament; 

26. Iddeċieda li jżid il-linja baġitarja dwar il-bidla fil-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 

sakemm joħorġu l-konklużjonijiet tal-konferenza dwar il-bidla fil-klima f’Kopenħagen; 

jenfasizza madankollu l-bżonn ta' strument finanzjarju ġdid sabiex jgħin lill-pajjiżi li 

qegħdin jiżviluppaw  jaffrontaw l-effetti tal-bidla fil-klima sabiex l-Istrument għall-

Koperazzjoni fl-Iżvilupp (DCI)fil-futur ikun jista' jwettaq il-kompiti li ġew assenjati lilu 

oriġinarjament; 

27. Itenni t-tħassib serju tiegħu dwar l-ispazju limitat u perikoluż ħafna ta’ manuvra li 

jirriżulta mill-finanzjament baxx kroniku ta’ din l-intestatura, li dejjem hija taħt pressjoni 

minħabba l-kriżijiet li jseħħu fil-pajjiżi terzi; 

28. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq pjan biex tirrialloka, tul il-perjodu 2010 sa 2013, 

il-mezzi finanzjarji riallokati mill-istrument għall-Istabilità għall-Faċilità għall-Ikel sabiex 

tiżgura li l-Unjoni jkollha l-mezzi finanzjarji kollha disponibbli, taħt l-intestura 4 tal-

baġit,  sabiex twettaq l-irwol tagħha fil-kamp internazzjonali kif jistennew iċ-ċittadini 

Ewropej; jistieden lill-Kummisssjoni sabiex tressaq pjan għall-mobilizzazzjoni ta' riżorsi 

finanzjarji għal kwalunkwe faċilitajiet jew mekkaniżmi ta' assistenza ta' emerġenza 

esterna li jinħolqu barra l-Istrument għall-Istabilità, hekk li jiġi evitat li jintużaw fondi 

intiżi għall-Istrument għall-Istabilità; 

29. Jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex ma jieħux impenji politiċi ambizzjużi li jirrikjedu 

appoġġ finanzjarju akbar milli tiflaħ l-UE mingħajr ma, fl-istess ħin, jaħseb għall-

approprjazzjonijiet baġitarji meħtieġa meta jkun hemm kontradizzjoni ovvja mal-fondi 

disponibbli fil-limiti massimi annwali tal-Qafas Finanzjarju Pluriennjali; 

30.  Iqis li l-garanzija tal-provvista tal-enerġija hija kwistjoni importanti fl-Unjoni;  

għaldaqstant jilqa’ b’sodisfazzjon l-iffirmar tal-Proġett Nabucco mill-pajjiżi kollha li qed 

jieħdu sehem fih, u jistenna konsistenza minn għandhom kollha meta jiġu ttrattati proġetti 

oħrajn li jistgħu jipperikolaw il-proġett Nabucco; 

31. Jibqa’ jibbaża fuq l-appoġġ għall-proċess ta’ paċi fil-Palestina u l-ħtiġijiet ta’ 

rikostruzzjoni fil-Medda ta’ Gaza; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tgħid x’miżuri ħadet 

sabiex tnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju li l-proġetti u l-programmi ffinanzjati taħt din il-

linja baġitarja jintużaw għal atti terroristiċi jew minn organizzazzjonijiet terroristiċi, jew 

jiġu mgħoddija lilhom, jew għal burokrazija ineffiċjenti, u sabiex tispeċifika jekk parti 

mill-għajnuna hijiex intiża għall-bini mill-ġdid ta' bini jew infrastruttura li qabel kienu 

ġew iffinanzjai mill-Unjoni jew mill-Istati Membri tagħha u mġarrfa minn azzjoni 



 

militari; 

32. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu allokati fondi biżżejjed lill-Istrateġija tal-UE għall-Baħar 

Baltiku sabiex ikunu finanzjati azzjonijiet li ma jistgħux ikunu finanzjati minn linji oħra 

tal-baġit (proġetti ta’ koordinazzjoni, ta’ informazzjoni u proġetti pilota f’xi wieħed mill-

erba’ pilastri tal-pjan ta’ azzjoni); 

Dwar l-intestatura 5 

33. Iddeċieda li jaċċetta parti mit-tnaqqis tal-Kunsill fil-linji ta’ nefqa amministrattiva, fuq il-

bażi ta’ strateġija selettiva, billi jinħoloq bilanċ bejn il-prijoritajiet baġitarji ġenerali, 

inklużi dawk ġodda, u l-ħtiġijiet tal-implimentazzjoni tal-politiki eżistenti; 

34. Madankollu reġa’ daħħal l-approprjazzjonijiet għan-nefqa għall-istaff; jirrimarka li l-

ammont totali tat-tipi kollha ta’ nefqa amministrattiva ffinanzjati barra mill-intestatura 5 

żdied b’mod sinifikanti f’dawn l-aħħar snin; jitlob sabiex fil-ġejjieni, il-proposti mill-

Kummissjoni sabiex in-nefqa amministrattiva tiġi trasferita għall-intestaturi operattivi 

jkunu ġġustifikati bis-sħiħ; jirrikonoxxi li programmi operattivi ma jistgħux jiffunzjonaw 

mingħajr l-appoġġ amministrattiv neċessarju; madankollu, huwa mħasseb ħafna dwar il-

fatt li taħt il-QFP attwali parti mill-pakkett ġenerali għal programmi pluriennali taħt 

intestaturi oħrajn barra l-intestatura 5 qiegħda tintuża għal nefqa amministrattiva; 

35. Huwa mħasseb dwar is-sejħa attwali għal offerti għal Kwartier Ġdid Ewropew; itenni t-

talba tiegħu li jkun dejjem mgħarraf bis-sħiħ dwar il-proċess ta’ għażla u l-ħtieġa ta’ aktar 

tagħrif dwar il-politika tal-Kummissjoni dwar il-binjiet b’mod ġenerali; 

36. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta kalendarju għall-proposti dwar ir-Reviżjoni 

triennali tar-Regolament Finanzjarju; 

Dwar proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji 

37. Ifakkar li il-Ftehima Interistituzzjonali (IIA) tipprovdi għal ammont totali għal proġetti 

pilota ta' massimu ta' EUR 40 miljun fi kwalunkwe sena finanzjarja, u għal ammont totali 

għal azzjonijiet preparatorji ta' massimu ta' EUR 100 miljun, li minnhom ammont 

massimu ta' EUR 50 miljun jista' jiġi allokat għal azzjonijiet preparatorji ġodda; 

38. Iqis dawn il-proġetti bħala għodda indispensabbli għall-Parlament sabiex jagħti bidu għal 

politiki ġodda għaċ-ċittadini Ewropej; jinnota li, għall-proġetti pilota u  għall-azzjonijiet 

preparatorji kollha għajr għal erbgħa li l-Kummissjoni inkludiet biss approprjazzjonijiet 

għall-ħlasijiet, fatt li ppermetta lill-Parlament jikkontrolla bis-sħiħ jekk kienx 

meħtieġsegwitu jew le u jekk għandhiex issir votazzjoni għal impenji ġodda jew le; barra 

minn hekk analizza sensiela ta’ proposti interessanti, li wħud minnhom biss setgħu 

jiddaħħlu fil-baġit 2010 minħabba l-limitazzjonijiet tal-livelli massimi tal-Ftehima 

Interistituzzjonali (IIA) u tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali; 

39. Ta prijorità lill-implimentazzjoni tal-proġetti pilota u tal-azzjonijiet ta’ tħejjija li jinsabu 

fit-tieni u fit-tielet sena tagħhom;  bi ħsiebu li, waqt is-sena finanzjarja 2010, isegwi mill-

qrib l-implimentazzjoni tagħhom u tal-proġetti u l-azzjonijiet stabbiliti ġodda; 

o 

o       o 



40. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-

emendi u mal-proposti għal modifika għat-Taqsima III tal-abbozz tal-baġit ġenerali, lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra u lill-entitajiet ikkonċernati. 

 



 

ANNEX 1 

STQARRIJIET MIFTIEHMA FIL-KONĊILJAZZJONI TAL-10 TA' LULJU 2009 

 

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA BIEX TIDDAĦĦAL FIL-MINUTI TAL-KUNSILL 

Reklutaġġ fir-rigward tat-tkabbir tal-2004 u l-2007 

 

"Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għal darb'oħra jenfasizzaw l-importanza ta' reklutaġġ sħiħ 

fil-karigi kollha relatati mat-tkabbir tal-2004 u l-2007, speċjalment għal karigi ta' tmexxija fil-

livell medju u f'dak għoli, u jinsisti li għandhom isiru l-isforzi kollha mill-istituzzjonijiet u 

speċifikament mill-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) biex jiġi żgurat li 

tittieħed l-azzjoni meħtieġa biex jitħaffef il-proċess kollu biex jimtlew il-karigi pprovduti mill-

awtorita baġitarja b'uffiċjali. Il-kriterji għandhom ikunu kif stipulat fl-Artikolu 27 tar-

Relogamenti tal-Persunal, u l-objettiv għandu jkun li tintlaħaq il-bażi proporzjonali ġeografika 

l-aktar wiesgħa possibbli malajr kemm jista' jkun. 

 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill bi ħsiebhom ikomplu jsegwu mill-qrib il-pro=ess ta' 

reklutaġġ li għaddej. Għal dan il-għan, huma jitolbu lil kull istituzzjoni u lill-EPSO biex 

jipprovdu informazzjoni darbtejn fis-sena, f'Marzu u f'Ottubru, lill-awtorita baġitarja dwar l-

istat attwali tar-reklutaġġ fir-rigward tat-tkabbir tal-2004 u l-2007." 

 

 

DIKJARAZZJONIJIET BIEX JIDDAĦĦLU FIL-MINUTI TAL-KUNSILL 

 

1. Approprjazzjonijiet ta' pagament 

 

"Il-Kunsill jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta baġit emendatorju jekk l-approprjazzjonijiet 

imdaħħla fil-baġit għall-2010 jirriżultaw li ma humiex biżżejjed biex ikopru l-infiq taħt is-sotto-

intestatura 1a (Kompetittivita għat-tkabbir u l-impjiegi), is-sottointestatura 1b (Koeżjoni għat-

tkabbir u l-impjiegi), l-intestatura 2 (Preservazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali) u l-intestatura 

4 (L-UE bħala attur globali)." 

 

2. Intestatura 4 

 

"Il-Kunsill, waqt li jinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippreżenta ittra ta' emenda għall-

APB 2010 li tkopri, fi stadju aktar tard, ħtiġijiet addizzjonali fil-qasam tal-azzjonijiet esterni, 

speċjalment il-prijoritajiet koperti minn ittri ta' emenda preċedenti u dawk imsemmija fil-

konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2009, stabbilixxa l-abbozz ta' baġit tiegħu għall-

2010 b'marġni adatt taħt l-intestatura 4 li jippermetti li jittieħed kont tagħha." 

 

3. Il-politika tal-bini tal-Istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE 

 

"Il-Kunsill ifakkar fil-konklużjonijiet tiegħu dwar ir-rapport speċjali Nru 2/2007 tal-Qorti tal-

Awdituri dwar l-infiq tal-Istituzzjonijiet fuq bini u, waqt li jagħraf li l-ispejjeż għall-bini 

jirrappreżentaw parti sinifikanti tal-infiq amministrattiv ġenerali tal-Istituzzjonijiet tal-UE, 

jikkunsidra li tinħtieġ amministrazzjoni finanzjarja soda tal-ispejjeż tal-bini. 

 

Il-Kunsill itenni l-importanza ta' kooperazzjoni interistituzzjonali b'saħħitha f'dan il-qasam. 

Huwa jenfasizza l-ħtieġa li l-Istituzzjonijiet jikkooperaw bl-akbar mod possibbli u li jingħaqdu 



flimkien, kemm għall-kiri jew l-bejgħ ta' bini kif ukoll għall-ispejjeż attwali marbuta magħhom. 

Huwa jistieden lill-Istituzzjonijiet sabiex jikkondividu l-faċilitajiet kull meta jkun adatt sabiex l-

ispejjeż għall-bini jkunu limitati għall-minimu meħtieġ. 

 

F'dan il-kuntest, il-Kunsill jilqa' l-isforzi li diġa saru mill-Istituzzjonijiet għall-kooperazzjoni 

fuq livell interistituzzjonali u għall-armonizzazzjoni tal-metodi tagħhom tal-ġestjoni tal-bini. 

Huwa jinnota b'sodisfazzjon il-ftehim li ntlaħaq reċentement minn gruppi ta' ħidma 

interistituzzjonali stabbiliti fi Brussell u fil-Lussemburgu dwar linji gwida komuni għad-

definizzjoni u l-kejl tal-ispazju għall-bini. Il-Kunsill jitlob lill-Istituzzjonijiet sabiex 

jikkunsidraw il-potenzjal għal aktar kooperazzjoni interistituzzjonali li tista' tinkludi l-

kondiviżjoni ta' bini, il-ġestjoni konġunta ta' bini u l-possibbilta ta' uffiċċju interistituzzjonali 

għall-bini. 

 

Il-Kunsill jappella lill-Istituzzjonijiet sabiex jistabbilixxu strateġiji tal-bini għal perijodu fit-tul, 

ibbażati fuq estimi realistiċi tan-numru ta' persunal fil-futur u jiżguraw il-flessibbilta meħtieġa 

permezz ta' bilanċ bejn il-bini li tiegħu ikunu sidien u dak mikri, sabiex tkun evitata kemm jista' 

jkun kwalunkwe deċiżjoni ad hoc dwar il-bini. Huwa jitlob ukoll li l-Istituzzjonijiet jużaw l-

ispazju disponibbli bl-aktar mod effiċjenti u biex jieħdu kwalunkwe miżura possibbli ta' 

razzjonalizzazzjoni interna. Il-Kunsill jilqa' l-ħidma mwettqa diġa mill-Istituzzjonijiet dwar 

metodi alternattivi ta' finanzjament u jistenna r-rapport li ġej mill-Kummissjoni. 

 

Il-Kunsill jorbot importanza kbira mal-ħtieġa li jirċievi l-informazzjoni meħtieġa mid-

dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament Finanzjarju malajr kemm jista' jkun. L- informazzjoni 

għandha tinkludi valutazzjonijiet bir-reqqa tal-ħtiġijiet u analiżijiet komprensivi tal-benefiċċju 

meta mqabbel man-nefqa, id-diversi alternattivi, b'indikazzjonijiet dwar il-possibiltajiet għall-

kiri jew għall-bejgħ kif ukoll il-possibbiltajiet alternattivi ta' finanzjament, b'kont meħud tal-

ispejjeż kollha tal-finanzjament. Ħafna qabel ma jkun hemm il-ħtieġa li jittieħdu deċiżjonijiet, l-

informazzjoni għandha ssir disponibbli għaż-żewġ fergħat tal-awtorita baġitarja, sabiex huma 

jkunu jistgħu jistabbilixxu l-pożizzjoni tagħhom mingħajr il-pressjoni taż-żmien. 

 

Barra minn hekk, huwa jtenni l-appell tiegħu lis-Segretarji Ġenerali tal-Istituzzjonijiet sabiex 

jipprovdu informazzjoni qabel il-preżentazzjoni tal-abbozz preliminari tal-baġit. Waqt li jagħraf 

l-ispeċifiċitajiet proprji ta' kull Istituzzjoni u l-partikolaritajiet addizzjonali li jikkaratterizzaw 

kull proġett, il-Kunsill jitlob lill-Istituzzjonijiet sabiex ikomplu l-ħidma tagħhom lejn l-

armonizzazzjoni ta' din l-informazzjoni permezz ta' definizzjonijiet u indikaturi komuni sabiex 

ikun jista' jsir tqabbil bejn l-ispazju għall-bini u l-ispejjeż tal-bini bejn l-Istituzzjonijiet 

differenti, inkluż l-għarfien komuni tal-metodu għall-kalkolu tal-ispejjeż annwali tal-proprjeta 

tagħhom mifruxin fuq il-perijodu kollu tal-użu tagħha. 

 

Il-Kunsill iħeġġeġ lill-Istituzzjonijiet sabiex ikomplu u biex jintensifikaw il-miżuri għall-

effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-miżuri fir-rigward tal-ambjent fil-bini tagħhom, inkluża ċ-

ċertifikazzjoni skont standards ambjentali, kull fejn din tkun adatta u fattibbli skont ir-riżorsi 

disponibbli. 

 

Il-Kunsill jieħu nota tal-kooperazzjoni eċċellenti bejn l-Istituzzjonijiet u l-amministrazzjonijiet 

tal-Istati Membri ospitanti tagħhom, li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-ġestjoni soda tal-

kwistjonijiet dwar il-bini. 

 

Il-Kunsill ifakkar li l-osservazzjonijiet tiegħu japplikaw ugwalment għas-sitwazzjoni speċifika 

tal-aġenziji eżekuttivi, u fejn applikabbli, għall-aġenziji deċentralizzati." 



 

 

DIKJARAZZJONI UNILATERALI BIEX TIDDAĦĦAL FIL-MINUTI TAL-KUNSILL 

 

 

"Fir-rigward tal-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit għall-2010 u fid-

dawl tal-proċedimenti pendenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, il-Ġermanja tiddikjara li l-

programm "Għajnuna alimentari għal persuni l-aktar fil-bżonn fl-Unjoni Ewropea" għandu jiġi 

implimentat skont il-liġi Komunitarja. Il-Ġermanja tiddikjara l-fehma tagħha li x-xiri fis-suq 

m'għandux jintuża għal dan il-programm. Il-programm għandu jiġi implimentat fid-dawl tal-

proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza." 

 



ANNEX 2 

Dikjarazzjonijiet tal-Parlament Ewropew maħruġa waqt il-konċiljazzjoni tal-

Ewwel Qari tal-proċedura tal-baġit 2010 

 

Implimentazzjoni tal-baġit għall-2009 (Twissija għall-Previżjoni tal-Baġit) 

 

Il-Parlament Ewropew huwa mħasseb dwar is-sitwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Baġit għall-

2009 kif deskritt fit-twissija għall-Previżjoni tal-Baġit l-aktar reċenti, b'mod partikolari l-

impenji taħt is-subintestaturi 3a u 3b u l-pagamenti taħt is-subintestaturi 1a, 3a, 3b u 5. Huwa 

jisħaq fuq l-importanza ta' progressjoni skont l-iskeda ta' implimentazzjoni prevista fl-APB. 

 

Il-Parlament Ewropew jitlob lill-Kummissjoni biex sal-31 ta' Awwissu 2009, tippreżenta 

rapport li jagħti informazzjoni aktar dettaljata rigward ir-raġunijiet (strutturali, organizzattivi, 

amministrattivi, proċedurali) għad-dewmien irreġistrat fl-implimentazzjoni ta' kull programm 

jew qasam ta' politika kkonċernat. 

 

Il-Parlament Ewropew jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex tagħti ġustifikazzjonijiet, għal kull 

programm jew qasam ta' politika, fejn l-implimentazzjoni tiżvija mid-deċiżjonijiet meħudin 

mill-awtorità baġitarja fil-baġit għall-2009. 

 

 

Is-simplifikazzjoni u użu aktar immirat tal-Fondi Strutturali fil-kuntest tal-kriżi 

ekonomika 
 

Il-Parlament Ewropew ifakkar fid-dikjarazzjonijiet konġunti tat-tliet istituzzjonijiet dwar l-

implimentazzjoni tal-politika ta' Koeżjoni ta' Novembru 2008 u April 2009 u jissottolinja n-

neċessità li jitkomplew l-isforzi biex tiġi aċċellerata l-implimentazzjoni tal-fondi strutturali u ta' 

koeżjoni. Huwa jikkunsidra li l-progress li sar fis-simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-

valutazzjoni, l-approvazzjoni u l-amministrazzjoni ma kienx suffiċjenti, li jidher ċar fir-rata 

baxxa ta' approvazzjonijiet tas-Sistemi ta' Ġestjoni u Kontroll (MCSs) u l-Proġetti Maġġuri 

(MPs). Huwa jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli bl-isforzi tagħha biex tissimplifika l-

proċeduri implimentattivi f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u b'mod partikolari, biex 

taċċellera l-approvazzjoni tal-MCSs u l-MPs, u b'hekk taċċellera l-pagamenti filwaqt li 

tirrispetta r-regola ta' n+2. 

 

"Il-Parlament Ewropew jemmen li l-opportunitajiet kollha li jirriżultaw mill-użu tal-Fondi 

Strutturali, inkluż l-adattament jew ir-reviżjoni tal-programmi operattivi, jistgħu jiġu 

mmobilizzati għal azzjonijiet aktar immirati biex ikun aktar faċli li jingħelbu l-effetti tal-kriżi 

ekonomika, b'mod partikolari dawk li jappoġġaw it-tkabbir u l-kompetittività, u li jiġi limitat it-

telf ta' impjiegi, u jistieden lill-Istati Membri biex jużaw din il-possibbiltà. Huwa jappella lill-

Kummissjoni biex tinkoraġġixxi u tagħmel possibbli, permezz ta' proċeduri effiċjenti u rapidi, 

l-użu tal-miżuri kollha previsti mir-regolamenti tal-Fondi Strutturali mmirati lejn l-appoġġ għat-

tkabbir u l-impjieg. Barra minn hekk il-Parlament Ewropew ifakkar fl-importanza ta' użu sħiħ u 

effiċjenti tal-approprjazzjonijiet disponibbli. 

 

 

 

Approprjazzjonijiet ta' pagament 



 

 

"Il-Parlament Ewropew jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta baġit emendatorju jekk l-

approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit għall-2010 jirriżultaw li ma jkunux biżżejjed biex ikopru 

l-infiq taħt intestatura speċifika, fejn meħtieġ." 

 

 

Intestatura 4 

 

Il-Parlament Ewropew, waqt li jinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippreżenta ittra ta' 

emenda għall-APB 2010 li tkopri, fi stadju aktar tard, ħtiġijiet addizzjonali fil-qasam tal-

azzjonijiet esterni, speċjalment il-prijoritajiet koperti minn ittri ta' emenda preċedenti u dawk 

imsemmija fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2009. Il-Parlament Ewropew 

ifakkar li waqt il-proċedura ta' konċiljazzjoni tal-baġit fil-21 ta' Novembru 2008, il-

Kummissjoni impenjat lilha nnfisha biex tippreżenta valutazzjoni tas-sitwazzjoni fl-intestatura 

4 flimkien, jekk meħtieġ, mill-proposti rilevanti. Huwa jistenna li l-Kummissjoni, flimkien mal-

ittra ta' emenda, tibgħat valutazzjoni pluriennali tal-ħtiġijiet f'dan il-qasam. 


