
Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 1

IL-QAFAS FINANZJARJU PLURIENNALI

Sal-lum kien hemm ħames Oqfsa Finanzjarji Pluriennali (QFPs). It-Trattat ta' Lisbona
ttrasforma l-QFP minn ftehim interistituzzjonali f'att ġuridikament vinkolanti. Il-QFP,
stabbilit għall-perijodu ta' mill-inqas ħames snin, irid jiżgura li l-infiq tal-Unjoni jiżviluppa
b'mod ordnat u fil-limiti tar-riżorsi proprji tagħha, u jistabbilixxi dispożizzjonijiet li l-baġit
annwali tal-Unjoni jrid jirrispetta, u b'hekk iqiegħed il-pedament tad-dixxiplina finanzjarja.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— L-Artikolu 312 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

— Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020[1];

— Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill
u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni f'materji ta' baġit u
dwar ġestjoni finanzjarja tajba[2].

L-ISFOND

Fis-snin tmenin, inħolqot atmosfera ta' kunflitt fir-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet minħabba
inkompatibilità dejjem akbar bejn ir-riżorsi u l-ħtiġijiet. Il-kunċett ta' perspettiva finanzjarja
pluriennali ġie żviluppat bħala tentattiv biex jitnaqqas il-kunflitt, tiżdied id-dixxiplina baġitarja
u tittejjeb l-implimentazzjoni permezz ta' ppjanar aħjar. L-ewwel ftehim interistituzzjonali (FII)
ġie konkluż fl-1988. Dan kien fih il-perspettiva finanzjarja għall-1988-1992 (magħrufa wkoll
bħala l-pakkett Delors I), li kellha l-għan li tforni r-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni
baġitarja tal-Att Uniku Ewropew. Fid-29 ta' Ottubru 1993 intlaħaq qbil dwar FII ġdid, flimkien
mal-perspettiva finanzjarja għall-1993-1999 (il-pakkett Delors II), li ppermetta l-irduppjar tal-
Fondi Strutturali u ż-żieda tal-limitu massimu tar-riżorsi proprji (1.5.1). It-tielet FII dwar
il-perspettiva finanzjarja għall-2000-2006, magħruf ukoll bħala l-Aġenda 2000, ġie ffirmat
fis-6 ta' Mejju 1999 u waħda mill-isfidi ewlenin li kellu kienet li jiżgura r-riżorsi neċessarji
għall-finanzjament tat-tkabbir (6.3.1). Il-qbil dwar ir-raba' FII, li kopra l-perijodu 2007-2013,
ġie milħuq fis-17 ta' Mejju 2006.
It-Trattat ta' Lisbona ttrasforma l-Qafas Finanzjarju Pluriennali minn ftehim interistituzzjonali
f'att ġuridikament vinkolanti. Barra milli jiddetermina "l-ammonti tal-limiti massimi annwali
ta' approprjazzjonijiet għal impenji skont il-kategorija tal-infiq u tal-limitu massimu annwali
ta' approprjazzjonijiet għall-pagamenti", it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE) jiddikjara li l-QFP għandu wkoll "jistabbilixxi kwalunkwe dispożizzjoni oħra meħtieġa
għat-tħaddim tajjeb tal-proċedura annwali tal-baġit". Ir-Regolament dwar il-QFP huwa
akkumpanjat minn FII ġdid li jkopri l-oqsma tad-dixxiplina baġitarja, tal-kooperazzjoni f'materji

[1]ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
[2]ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_6.3.1.pdf
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ta' baġit u tal-ġestjoni finanzjarja tajba. Il-ħames QFP, li huwa dak attwali li jkopri l-perijodu
2014-2020, ġie adottat fit-2 ta' Diċembru 2013. Il-QFP attwali kien l-ewwel wieħed li ġie adottat
skont id-dispożizzjonijiet il-ġodda tat-Trattat ta' Lisbona, li jipprovdi li l-Kunsill, li jaġixxi skont
proċedura leġislattiva speċjali, jeħtieġlu unanimament jadotta r-regolament dwar il-QFP wara
li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament.

IL-QAFAS FINANZJARJU PLURIENNALI 2014-2020

Fil-proposta emendata tagħha tas-6 ta' Lulju 2012, il-Kummissjoni pproponiet, għal dak li
għandu x'jaqsam mal-perijodu 2014-2020, li l-limitu massimu tal-approprjazzjonijiet ta' impenn
jiżdied għal EUR 1 033 biljun (1,08 % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) tal-UE) u ta'
dak tal-approprjazzjonijiet ta' pagament għal EUR 988 biljun (1,03 % tal-ING tal-UE). Fid-
dawl tal-klima ekonomika attwali, il-Presidenti tal-Kummissjoni, tal-Parlament u tal-Kunsill
laħqu ftehim politiku fis-27 ta' Ġunju 2013 dwar il-pakkett QFP li naqqas il-limitu massimu
kumplessiv għall-approprjazzjonijiet ta' impenn għal EUR 960 biljun (1,00 % tal-ING tal-UE)
u għall-approprjazzjonijiet ta' pagament għal EUR 908 biljun (0,95 % tal-ING tal-UE). Fir-
riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2013 rigward il-ftehim politiku dwar il-Qafas Finanzjarju
Pluriennali 2014-2020, il-Parlament fakkar li l-adozzjoni tar-Regolament dwar il-QFP u l-
FII l-ġdid kienet marbuta mal-adozzjoni tal-baġits emendatorji meħtieġa biex jagħtu aktar
approprjazzjonijiet ta' pagament għas-sena finanzjarja 2013, ma' ftehim politiku dwar il-bażijiet
ġuridiċi ta' programmi pluriennali rilevanti u mat-twaqqif ta' grupp ta' livell għoli dwar ir-riżorsi
proprji
Meta dawn il-kundizzjonijiet ġew issodisfati, il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-
abbozz ta' regolament, fid-19 ta' Novembru 2013, u l-Kunsill adotta r-Regolament dwar il-
QFP (ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1311/2013) għas-snin 2014-2020 fit-2 ta' Diċembru 2013.
Fil-21 ta' April 2015, ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1311/2013 ġie emendat mir-Regolament
tal-Kunsill Nru 2015/623, li ttrasferixxa l-approprjazzjonijiet ta' impenn mhux użati fl-2014
(aktar minn EUR 21 biljun bil-prezzijiet attwali) għas-snin sussegwenti (2015, 2016 u 2017)
fir-rigward tas-subintestatura 1b, l-intestatura 2 u l-intestatura 3.
L-Artikolu 6(1) tar-Regolament dwar il-QFP jesiġi li, qabel il-proċedura baġitarja għas-sena n
+1, il-Kummissjoni ta' kull sena tagħmel aġġustament tekniku għall-QFP bi qbil mal-movimenti
fl-ING u l-prezzijiet fl-UE, u li tikkomunika r-riżultati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Fit-30 ta' Ġunju 2016 il-Kummissjoni adottat l-aġġustament tekniku għall-QFP għall-2017 bi
qbil mal-movimenti tal-ING tal-UE u l-aġġustament tal-pakketti tal-politika ta' koeżjoni. Ir-
riżultat ta' dan l-aġġustament tekniku jwassal biex it-total tal-approprjazzjonijiet ta' impenn
(EUR 155 631 miljun) ikun ta' 1,04 % tal-ING tal-UE u t-total tal-approprjazzjonijiet ta'
pagament (EUR 142 906 miljun) ikun ta' 0,95 % tal-ING tal-UE. L-ING għall-2017 ġie stabbilit
għal EUR 14 989 356 miljun bil-prezzijiet attwali għall-UE-28.

Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (UE-28) aġġustat
għall-2017 (f'miljuni ta' EUR, bil-prezzijiet attwali)

APPROPRJAZZJONIJIET
TA' IMPENN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

2014-2020
1. Tkabbir intelliġenti u
inklużiv 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Tkabbir sostenibbli: riżorsi
naturali 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034
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li minnhom: nefqa relatata
mas-suq u pagamenti diretti 43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Sigurtà u ċittadinanza 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
4. Ewropa Globali 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Amministrazzjoni 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
li minnhom: nefqa
amministrattiva tal-
istituzzjonijiet

7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Kumpensi 29 0 0 0 0 0 0 29
TOTAL TAL-
APPROPRJAZZJONIJIET
TA' IMPENN

121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

bħala perċentwal tal-ING 0.90% 1.17% 1.05% 1.04% 1.04% 1.04% 1.03% 1.04%
TOTAL TAL-
APPROPRJAZZJONIJIET
TA' PAGAMENT

135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

bħala perċentwal tal-ING 1.01% 1.02% 0.98% 0.95% 0.97% 0.97% 0.96% 0.98%
Marġni disponibbli 0.22% 0.21% 0.25% 0.28% 0.26% 0.26% 0.27% 0.25%
Limitu massimu tar-riżorsi
proprji bħala perċentwal tal-
ING

1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23%

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

A. Il-QFP 2014-2020
F'Lulju 2010, il-Parlament stabbilixxa kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi
baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013 (SURE), inkarigat bit-tħejjija ta' rapport
dwar il-QFP li jmiss qabel ma l-Kummissjoni ppreżentat il-proposti tagħha. Abbażi tar-rapport
SURE, il-Parlament adotta riżoluzzjoni fit-8 ta' Ġunju 2011 bit-titolu"Ninvestu fil-ġejjieni:
Qafas Finanzjarju [Pluriennali (QFP)] ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva".
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2013 il-Parlament ta konferma politika, qabel ma ta l-
appoġġ ġuridiku tiegħu għall-pakkett tal-QFP fid-19 ta' Novembru 2013, għall-ftehim dwar
il-QFP 2014-2020 milħuq mill-Presidenti tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni wara
sensiela intensa ta' negozjati, li matulhom il-PE ggarantixxa:
— flessibilità għall-impenji u għall-pagamenti bejn l-intestaturi u bejn is-snin biex jitħalla l-

użu tal-ammonti sħaħ previsti għall-2014 sal-2020;

— klawsola ta' reviżjoni obbligatorja li tagħmel possibbli l-valutazzjoni mill-ġdid tal-ħtiġijiet
baġitarji matul il-perijodu tal-QFP kif ukoll l-aġġustament tagħhom, jekk ikun meħtieġ,
b'mod li l-Parlament Ewropew li jkun għadu kif ġie elett jitħalla jiżvolġi r-rwol tiegħu, kif
ukoll impenn lejn rieżami tat-tul ta' żmien tal-QFP futuri; fehim ċar dwar metodu fattibbli
u kalendarju għall-ħolqien ta' sistema reali ta' riżorsi proprji għall-UE;

— flessibilità mtejba biex jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ u tissaħħaħ ir-riċerka
mingħajr ma jitnaqqsu r-riżorsi għall-programmi l-oħra[3];

[3]EUR 2 543 miljun (bil-prezzijiet tal-2011) li għandhom jiġu kkonċentrati fil-bidu tal-perijodu (i.e.
minfuqa aktar malajr fl-2014 u fl-2015) għall-programmi li ġejjin: Impjieg taż-Żgħażagħ: EUR 2 143 miljun;
Orizzont 2020: EUR 200 miljun; Erasmus: EUR 150 miljun; u COSME: EUR 50 miljun.
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— flessibilità mtejba biex tingħata għajnuna fil-każ ta' diżastri kbar permezz tal-Fondi ta'
Solidarjetà;

— delimitazzjoni tal-fondi għall-proġetti ta' skala kbira: ITER, GALILEO u COPERNICUS
bil-għan li jitħarsu l-programmi l-oħra fil-każ li tinqabeż l-istima tal-ispejjeż;

— unità u trasparenza baġitarji, li jiżguraw informazzjoni sħiħa għaċ-ċittadini dwar in-nefqa
u d-dħul kollu li jirriżultaw mid-deċiżjonijiet meħuda miċ-ċittadini tal-UE jew f'isimhom,
u kontroll parlamentari adegwat;

B. Rieżami/reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP 2014-2020
Reviżjoni ta' nofs it-terminu (MTR) kienet wieħed mill-prerekwiżiti tal-Parlament sabiex
jaċċetta l-QFP 2014–2020. Fl-14 ta' Settembru 2016, il-Kummissjoni ħarġet Komunikazzjoni
dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP 2020-2014, akkumpanjata minn proposta leġiżlattiva
għar-reviżjoni tar-Regolament dwar il-QFP (Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-QFP għas-snin 2014-2020, li tħeġġeġ lill-Parlament
u lill-Kunsill jadottawha malajr. Il-Kumitat għall-Baġits (BUDG) kien inkarigat li jħejji t-
triq għall-mandat ta' nnegozjar tal-Parlament għar-reviżjoni tal-QFP, u beda t-tħejjijiet tiegħu
minn ferm qabel. Fid-29 ta' Ġunju 2016, huwa ħareġ rapport li jkopri valutazzjoni tal-ewwel
snin tal-funzjonament tal-QFP, l-aspettattivi rigward ir-reviżjoni tal-Kummissjoni, u l-elementi
ewlenin għall-QFP ta' wara l-2020. Dan ir-rapport kien il-bażi għall-adozzjoni tar-riżoluzzjoni
tal-Parlament tas-6 ta' Lulju 2016, li jinkludi t-talbiet tal-Parlament għall-QFP attwali kif ukoll
kunsiderazzjonijiet għall-QFP li jmiss. Fis-26 ta' Ottubru 2016, il-Parlament Ewropew adotta,
b'maġġoranza kbira, riżoluzzjoni ta' segwitu għall-proposta tal-Kummissjoni, li laqgħet il-
modifiki għall-QFP proposti mill-Kummissjoni.
Fl-aħħar nett, wara n-negozjati u l-ftehim tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2017 dwar ir-
reviżjoni tal-QFP 2014-2020, il-Parlament adotta riżoluzzjoni[4] li temenda r-Regolament QFP
fil-5 ta' April 2017. Il-punt ewlieni tal-ftehim hu l-appoġġ addizzjonali ta' EUR 6 biljun (15 %
riallokazzjonijiet, 85 % riżorsi mhux allokati), soġġett għall-proċedura baġitarja annwali, li se
jkun disponibbli għal miżuri relatati mal-migrazzjoni (EUR 3,9 biljun) u t-tkabbir u l-impjiegi
(EUR 2,1 biljun, li minnhom EUR 1,2 biljun se jagħtu spinta lill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ). It-tisħiħ tal-Istrument ta' Flessibbiltà u r-Riżerva għal Għajnuna ta' Emerġenza se
jippermetti li aktar fondi jiġu trasferiti aktar faċilment bejn l-intestaturi u s-snin tal-baġit, sabiex
l-Unjoni tkun tista' tirreaġixxi għal avvenimenti mhux previsti u għal prijoritajiet ġodda.
Il-proċedura leġiżlattiva speċjali għall-adozzjoni tal-QFP, stabbilita fl-Artikolu 312 tat-TFUE u
li kienet tapplika wkoll għar-reviżjoni ta' nofs iż-żmien, teħtieġ kemm l-unanimità fil-Kunsill kif
ukoll l-approvazzjoni tal-Parlament (li trid tingħata minn maġġoranza tal-membri komponenti
tiegħu). Il-QFP rivedut għad irid jiġi adottat formalment mill-Kunsill b'vot unanimu.
Vera Milićević
05/2017

[4]Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' April 2017 dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill
li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin
2014-2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) (Proċedura Leġislattiva Speċjali - approvazzjoni)

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//MT
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