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I. Mistoqsijiet mill-Kumitat għall-Baġits 
 

Nru. Mistoqsija 

 

1 
1. 

 
“Galassja tal-baġit” 

X'inhi l-viżjoni tiegħek dwar l-evoluzzjoni futura tal-baġit tal-Unjoni fid-dawl taż-żieda fl-użu ta' garanziji, strumenti finanzjarji, fondi 
fiduċjarji u faċilitajiet? Kif tista’ tiggarantixxi li dawn l-istrumenti ma jipperikolawx il-politiki li fuqhom hemm qbil u jirrispettaw il-
prinċipju ta’ addizzjonalità? X'miżuri se tieħu sabiex tħares l-unità u t-trasparenza tal-baġit u l-prerogattivi tal-awtorità baġitarja? 
 
Il-klima attwali ekonomika hija karatterizzata minn tkabbir ekonomiku kajman, livell għoli ta’ self mhux produttiv fis-settur bankarju ta’ 
xi Stati Membri u r-riluttanza ta’ xi istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi u investituri privati li jisilfu lill-ekonomija reali u b’mod partikulari 
lill-SMEs, peress li l-investimenti tagħhom huma meqjusa ta’ riskju għoli. Dan jiġri minkejja perjodu twil ta’ livelli baxxi ħafna ta’ rati ta’ 
imgħax. F’dan il-kuntest, hemm lok għal forma ta’ intervent pubbliku li jistimula kemm il-lat tad-domanda kif ukoll il-lat tal-provvista ta’ 
proġetti ta’ investiment. Nemmen b’mod sod li sħubijiet pubblika-privata jista’ jkunu effikaċi ħafna f’termini ta’ stimulu ta’ investiment. 
Din hija xi ħaġa li esperjenzajt fir-rwol tiegħi bħala Kummissarju għall-enerġija u bħala Kummissarju għall-ekonomija diġitali.   
 
Nikkunsidra l-istrumenti finanzjarji b’mod sostanzjalment pożittiv, peress li jimlew lakuna fis-suq, u jikkumplimentaw għodda baġitarji 
oħra. Strumenti finanzjarji u garanziji jipprovdu ingranaġġ u jiġbru flimkien riżorsi privati u pubbliċi oħra, li huma utli fi żminijiet ta’ 
riżorsi baġitarji skarsi. Iżda jipprovdu wkoll addizzjonalità u joffru għajnuna fil-finanzjament ta’ proġetti li mingħajrha s-settur privat ma 
jiffinanzjax. L-importanti huwa li l-użu tal-istrumenti finanzjarju tal-UE jimmiraw lejn lakuni u bżonnijiet reali fis-suq u mhux 
sempliċiment jissostitwixxu sorsi ta’ finanzjament oħra diġà disponibbli.  
 
F’xi oqsma, huwa aktar probabbli li għotjiet jibqgħu l-iktar sors xieraq ta’ finanzjament. Madankollu, f’ħafna oqsma oħra, it-taħlit jew l-
użu ta’ strumenti finanzjarji u garanzija jistgħu jkunu effettivi ħafna. Il-ħidma mal-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, Bank 
Promozzjonali Nazzjonali u maniġers ta’ fondi professjonali hija mod tajjeb kif tiġi żgurata tali addizzjonalità. Il-Fond Ewropew għall-
Investimenti Strateġiċi (FEIS) huwa eżempju tajjeb ħafna ta’ kif il-baġit tal-UE jista’ jiġi wżat b’mod effiċjenti: b’riżorsi baġitarji nieqsa, 
il-FEIS diġà mmobbilizza EUR 164 biljun f’investimenti fl-ekonomija tal-UE, għal SMEs u għal infrastruttura.  
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Kultant isiru diskussjonijiet dwar l-utilità tal-għotjiet b’paragun mal-istrumenti finanzjarji. Ejja ma nkunux moħħna magħluq dwar dan. 
Jien naħseb li l-importanti huwa li nużaw ir-riżorsi tagħna kollha b’mod effiċjenti u li l-baġit tal-UE jagħti riżultati li huma tanġibbli għaċ-
ċittadini.  
 
Se niżgura li l-unità u t-trasparenza tal-baġit kif ukoll il-prerogattivi tal-awtorità baġitarja jkunu salvagwardjati. Strumenti finanzjarji 
huma probabbilment iktar sofistikati minn għotjiet u huma implimentati lil hinn mill-baġit, permezz ta’ kontijiet fiduċjarji jew fondi ta’ 
garanzija. Iżda huma kollha rrapportati fil-karta bilanċjali tal-Unjoni, abbażi ta’ dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati, u għaldaqstant 
soġġetti għas-sorveljanza tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u konformi mal-perimetru tal-proċedura ta' kwittanza.  
 
Garanziji, strumenti finanzjarji, fondi fiduċjarji u faċilitajiet huma wżati bi trasparenza sħiħa u b’akkontabbiltà sħiħa lejn il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Huma stipulati f’dokument addottat permezz tal-proċedura leġiżlattiva, u għaldaqstant bil-parteċipazzjoni sħiħa tal-
PE u tal-Kunsill; rapporti dettaljati dwar l-implimentazzjoni huma pprovduti mill-Kummissjoni u / jew mis-sħab istituzzjonali tagħna fil-
livell internazzjonali (fil-każ ta’ strumenti finanzjarji, tliet rapporti b’valuri finanzjarji dettaljati huma pprovduti lill-awtorità tal-baġit kull 
sena, inkluż l-abbozz tal-baġit mehmuż); rieżami ta' nofs it-terminu huma skedati (u għadhom għaddejjin f’xi każi) sabiex jippermettu lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jkollhom idea tal-implimentazzjoni, kemm f’termini ta’ implikazzjonijiet finanzjarji u ta’ politika, u 
jesprimu pożizzjoni leġiżlattiva dwar żvilupp ulterjuri u l-użu ta’ dawn l-għodda. 
 
Hija l-intenzjoni soda tiegħi li niżgura li r-rapportar dwar dawn l-istrumenti jkun faċilitat u jilqa’ l-ħtiġijiet tar-riċeventi tiegħu, sabiex 
jkunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet baġitarji informati u jintlaħaq kontroll demokratiku aħjar. 
 
Ir-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju huwa pass kbir 'il quddiem f’din id-direzzjoni peress li tipproponi rapportar iktar effiċjenti dwar 
strumenti finanzjarji u, għall-ewwel darba, tikkonforma garanziji baġitarji u assistenza finanzjarja mal-qafas tar-Regolament Finanzjarju. 
Ninsab ħerqan sabiex naħdem mill-qrib mal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, jiżguraw li jitwieġeb it-tħassib 
kollu tal-awtorità baġitarja dwar dawn l-istrumenti. 
 
Fir-rigward ta’ fondi fiduċjarji, fil-laqgħa riċenti ta’ konċiljazzjoni dwar il-Baġit 2017, il-Kummissjoni ntrabtet li tinforma regolarment 
lill-awtorità baġitarja dwar il-finanzjament u l-ħidmiet ta’ Fondi Fiduċjarji ppjanati u għaddejjin, inklużi l-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
Membri. Jien beħsiebni nippreżenta diġà fl-2017, dokument ta' ħidma, flimkien mal-Abbozz tal-Baġit 2018, li jindirizza t-tħassib 
imqajjem u li jipproponi miżuri għal involviment xieraq mill-Parlament Ewropew.  
 
Fl-aħħar nett, nenfasizza li l-istrumenti finanzjarji huma biss għodda fis-servizz tal-politiki tal-UE. Ma jipperikolawx politiki li fuqhom 
kien hemm qbil u ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala theddida għal kwalunkwe politika.   
L-użu tagħhom fi snin fil-ġejjien se jiddependi fuq il-livell ta’ aspettattiva, l-ambizzjonijiet mistennija li jintlaħqu mill-baġit u l-politiku 
tal-UE u jekk humiex strument xieraq sabiex iservu dawn il-politiki.  
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2. 

 
Dewmien fl-implimentazzjoni / Previżjoni ta' pagament  

Dewmien kbir fl-implimentazzjoni tal-programmi 2014-2020 wassal għal tnaqqis fil-ħtiġijiet ta' pagament fl-2016 u l-2017. Dan huwa 
fattur inkwetanti għall-programmi nnifsu, u jwassal għal riskju li terġa’ tinħoloq akkumulazzjoni ta' kontijiet mhux imħallsa fi tmiem 
it-terminu tal-QFP. X'miżuri se tieħu sabiex tindirizza x-xejra attwali ta' sottoimplimentazzjoni? Kif qed tippjana li tevita li terġa’ 
tinħoloq akkumulazzjoni ta' pagamenti fi tmiem il-perjodu tal-QFP? Wara talbiet ripetuti, il-Kummissjoni finalment tat previżjoni tal-
pagamenti sal-2020 fl-okkażjoni tar-rieżami / reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP. Int tintrabat li taġġorna din il-previżjoni ta' 
pagament kull sena, b'tali mod li l-awtorità baġitarja tingħata biżżejjed informazzjoni biex tieħu deċiżjonijiet għaqlin? 

Il-livell ta’ approprjazzjonijiet ta' pagamenti fil-baġit 2014 permess mil-limitu massimu tal-QFP u l-istrumenti flessibbli ċarament ma 
kienx biżżejjed biex ilaħħaq mal-ħtiġijiet għolja tal-pagamenti akkumulati li rriżultaw minn impenji li ttieħdu sa dakinhar. Dan wassal 
għal akkumulazzjoni sinjifikanti ħafna ta’ pretensjonijiet pendenti ta’ pagamenti fi tmiem l-2014 b’mod partikulari għall-programmi ta’ 
politika ta’ koeżjoni (EUR 24,7 biljun). Tali akkumulazzjoni anormali kien imnaqqsa b’mod sinifikanti fl-2015 (EUR 8,2 biljun) u kienet 
eliminata gradwalment fl-2016.  

L-assorbiment tal-akkumulazzjoni u l-ibbaġitjar ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali fl-Intestaturi 3 u 4 sabiex jiġu trattati l-ħtiġijiet ġodda 
fil-qasam tal-migrazzjoni u s-sigurtà kienu faċilitati mill-varar iktar bil-mod milli mistenni tal-ġenerazzjoni ġdid ta’ programmi ffinanzjati 
mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE). Dan il-bidu bil-mod irriżulta f’livell baxx iktar milli mistenni ta’ pagamenti għal 
dawn il-fondi kemm fl-2016 kif ukoll fl-2017 u konsegwentement f’marġni sinifikanti skont il-limitu massimu ta’ pagamenti fl-2016 u l-
2017.  

Il-Kummissjoni qed tieħu l-miżuri kollha possibbli sabiex tgħin lill-Istati Membri bl-implimentazzjoni tal-fondi SIE, bħall-monitoraġġ ta’ 
żewġ elementi prinċipali li x’aktarx ikollhom impatt fuq l-implimentazzjoni: deżinjazzjoni tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni u ċertifikazzjoni u 
ssodisfar ta’ kundizzjonalitajiet ex ante. Id-dewmien ġie indirizzat f’livell għoli politiku permezz ta’ ittri mmirati lil Stati Membri 
kkonċernati minn Kummissarji għall-fondi ESI u l-Viċi President Katainen, rispettivament. Il-proċess ta’ deżinjazzjoni tal-awtoritajiet 
responsabbli fl-Istati Membri jidher li qed jiġi mgħaġġel u kien hemm qbil fuq pjanijiet ta’ azzjoni mal-Istati Membri għall-issodisfar ta’ 
kundizzjonalitajiet ex ante. Barra minn hekk, fil-kuntest tar-rieżami / reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju u r-Regolament Omnibus, il-
Kummissjoni ppreżentat proposti sabiex tissimplifika iktar ċerti aspetti tal-Fondi SIE u tiġi mgħaġġla l-implimentazzjoni fil-prattika.  

Għall-aħħar snin ta’ dan il-QFP, huwa għaldaqstant mistenni li l-programmi kollha se jilħqu ritmu tajjeb u li l-adozzjoni tal-infiq 
esperjenzata fl-2011-2013 se tkun ripetuta kemm għall-programmi komuni u kemm għal dawk ġestiti direttament. Għall-Intestatura 1b, il-
programmi pre-2014 għandhom jingħalqu fl-2018 u l-2019 u l-programmi l-ġodda għandhom ikunu kompletament fi triqithom. 
Konsegwentement, il-pagamenti previsti juru livelli ta’ pagamenti għola mil-limiti massimi annwali fl-2018-20.  

L-aspettattiva tiegħi hija li r-riskji li nerġgħu nakkumulaw ammont sinifikanti ta’ akkumulazzjoni anormali se tkun mitigata 
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sostanzjalment mill-istrument il-ġdid li jippermetti r-riċiklaġġ ta’ approprjazzjonijiet ta' pagamenti mhux użati minn snin preċedenti 
permezz ta’ Marġni Globali għall-Pagamenti.  Abbażi tal-valutazzjoni attwali, mhi mistennija ebda akkumulazzjoni anormali fi tmiem il-
QFP.   

Madankollu, bħal kull previżjoni hemm inċertezza inerenti u jkun aħjar li jinbena bafer ta' sikurezza. Tali bafer se jkun ipprovdut minn 
żewġ elementi addizzjonali: (1) sabiex jiġi avvanzat il-kumpens għall-użu tal-marġni ta' Kontinġenza għal pagamenti mmobilizzati fl-
2014 mis-snin 2018-2020 sal-2017 u (2) sabiex jiżdied l-iffissar tal-limitu massimu tal-Marġni Globali għal Pagamenti ħalli l-limitu 
massimu jiżdied iktar fl-2019-2020. Iż-żewġ elementi huma parti mill-ftehim wiesa’ li ntlaħaq mill-Kunsill dwar ir-Rieżami / Reviżjoni 
ta' Nofs it-Terminu tal-QFP, li dwaru nittama li jintlaħaq ftehim finali dalwaqt. 

Il-Kummissjoni se taġġorna l-previżjonijiet tagħha regularment, kemm fuq perjodu ta’ żmien qasir – permezz tal-hekk imsejjaħ rapport ta’ 
Implimentazzjoni tal-Baġit bi Previżjoni ta’ Monitoraġġ Attiv – kif ukoll f’nofs il-perjodu u f’perjodu ta’ żmien twil. Jien nintrabat li 
ninforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-valutazzjoni tagħna tas-sostenibbiltà tal-limiti massimi eżistenti u nipproponi 
miżuri rilevanti jekk ikunu meħtieġa.  
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3. 

 
Preparazzjoni tal-QFP ta' wara l-2020 

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament tal-QFP, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għal qafas finanzjarju pluriennali ġdid 
qabel l-1 ta' Jannar 2018: 

• B’referenza għal dan ta’ hawn fuq, tista’ tipprovdi dettalji dwar il-kalendarju mistenni tal-preżentazzjoni tal-proposta leġiżlattiva 
tal-Kummissjoni għall-QFP li jmiss, kif ukoll dwar jekk u kif beħsiebek tipparteċipa fi djalogu politiku ġenwin u profond 
mal-Parlament dwar il-kontenut tagħha? 
 
L-ewwel parti tal-QFP attwali wriet biċ-ċar il-limiti tal-baġit tal-UE u wriet li, fil-forma attwali tiegħu, mhuwiex adatt sabiex jiġu 
indirizzati sfidi bla preċedent: 
 
• Liema huma, fil-fehma tiegħek, it-tagħlimiet li wieħed jista' jislet mill-perjodu attwali sabiex issir riforma komprensiva għall-perjodu 

ta' wara l-2020? X'se jkunu l-proposti tiegħek għal baġit tal-UE aktar rapidu, effiċjenti u trasparenti?  
 
Fil-qafas ta' reviżjoni attwali tal-QFP, il-Parlament diġà indika għadd ta' prijoritajiet ewlenin, bħal aġġustamenti fit-tul tal-QFP, 
riforma bir-reqqa tar-riżorsi proprji, enfasi akbar fuq l-unità tal-baġit u l-ħtieġa għal aktar flessibbiltà: 

• X'se jkunu l-proposti konkreti tiegħek f'dan ir-rigward? 

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP), il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għal qafas 
finanzjarju pluriennali ġdid qabel l-1 ta' Jannar 2018. Il-Kummissjoni għad trid tiddeċiedi dwar iż-żmien adatt għall-proposti tagħha iżda 
nista’ nassigurak li jien se nidħol fi djalogu politiku ġenwin u profond mal-Parlament.  
 
F'dan l-istadju, ma għandix il-proposti kollha lesti iżda diġà jistgħu jinsiltu xi lezzjonijiet. Il-QFP attwali ntlaħaq qbil dwaru fl-2013 fl-
isfond tal-kriżi ekonomika u l-impatt tagħha fuq il-finanzi pubbliċi. Minn dakinhar l-Unjoni Ewropea kienet affaċċjata bi sfidi ta’ 
migrazzjoni u sigurtà fuq skala bla preċedent, li ġebbdu l-baġit tal-UE sal-limiti tiegħu u ħtieġu li l-flessibbiltà eżistenti tiġi wżata 
kompletament. Għaldaqstant, naqbel li iktar flessibbiltà u adattabbiltà jridu jsiru parti intrinsika fil-QFP li jmiss. 
 
Il-QFP se jkompli jipprovdi qafas ta’ finanzjament stabbli għal programmi li jikkontribwixxu għall-ilħiq tal-objettivi strateġiċi fuq żmien 
twil tal-UE. Iżda se jkun essenzjali li jinstab il-bilanċ korrett bejn prevedibbiltà u flessibbiltà fuq perjodu ta’ żmien medju sabiex ikun 
hemm reazzjoni għal ċirkustanzi mhux mistennija. Fil-QFP attwali, madwar 80 % tal-baġit tal-UE huwa allokat minn qabel, li mhux 
dejjem jippermetti l-baġit li jirreaġixxi malajr għal bżonnijiet jinbidlu. Għaldaqstant, se nħares lejn modi kif tiżdied iktar il-flessibbiltà tal-
baġit, pereżempju billi jiġi ddiżinjati riżervi li jkunu jistgħu jiġu mmobbilizzati malajr fil-programmi prinċipali tal-Unjoni.  
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It-tieni, jeħtiġilna li nħarsu lejn il-baġit tal-UE bħala mod kif jiġi ngranat l-impatt tal-azzjonijiet tal-Istati Membri, kif ukoll bħal mod kif 
jiġi ngranat l-investiment privat u jiġu indirizzati l-fallimenti tas-suq. Xi elementi kienu diġà msemmija fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni dwar ir-rieżami / reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-14 ta’ Settembru 2016. 

Billi ninkoraġġixxu l-Istati Membri jiddiżinjaw pjanijiet strateġiċi u jinkludu finanzjament mill-UE fihom, inkunu qed nistimulaw ċirku 
virtwuż, li bih l-awtoritajiet nazzjonali jimmiraw aħjar il-finanzjament tagħhom u jiġġeneraw esternalitajiet pożittivi mill-baġit tal-UE. 
Ċertament, simplifikazzjoni u iktar standardizzazzjoni jistgħu jgħinu iktar. Nistgħu ukoll nagħmlu iktar sabiex inrawmu l-kooperazzjoni 
bejn Stati Membri f’oqsma fejn ekonomiji ta' skala u / jew esternalitajiet huma sinjifikanti. Dan se jkun importanti ħafna sabiex jiġu 
indirizzati sfidi ġodda bħal fil-qasam tal-migrazzjoni, is-sigurtà u d-difiża, possibbilment b’għodda ġodda u permezz ta’ akkomunament 
ta’ riżorsi minn livelli varji. 

B’mod simili, l-baġit tal-UE, minkejja li relattivament żgħir, jista’ jkollu rwol importanti bħala strument ta’ ingranaġġ bil-mod kif anki 
ammont żgħir ta’ flus jista’ jkollu impatt sinjifikanti billi jiġi mehmuż ma’ kundizzjonijiet li jwasslu għal bidliet fit-tfassil tal-politika 
nazzjonali. B’mod partikulari, strumenti finanzjarji, inklużi arranġamenti ġodda bħall-FEIS, jista’ jingranaw inizjattivi privati u 
jistimulaw soluzzjoni abbażi tas-suq li huma kumplimentari għal dawk ibbażati fuq għotjiet. Jien nemmen li dawn l-istrumenti ġodda 
jista’ jkollhom irwol ikbar, notevolment fid-dawl tal-investimenti infrastrutturali fl-enerġija, it-trasport u t-telekomunikazzjoni, u 
f’relazzjoni mal-politika ta’ koeżjoni. Madankollu, hemm bżonn li jiġu stabbiliti kriterji ċari dwar meta jiġu ffinanzjati azzjonijiet 
b’għotjiet u meta bi strumenti finanzjarji.   

B’mod aktar ġenerali, jeħtieġ li naħdmu aħjar sabiex nikkonvinċu liċ-ċittadini tagħna dwar il-valur tas-sħubija fl-UE. Il-Parlament għandu 
rwol ċar f'dan. Irridu npoġġu l-baġit eqreb lejn iċ-ċittadini tagħna u nistaqsu lilna nfusna –iżda wkoll nistaqsu lilhom–: kif nistgħu nużaw 
il-fondi tal-UE għall-ikbar effett sabiex nagħmlu l-aħjar użu minn kull euro disponibbli? Jien nappoġġa b’saħħa l-prinċipji li jsostnu l-
inizjattiva tal-Baġit iffukat fuq ir-Riżultati. Dawn jibqgħu validi u se jipprovdu gwida importanti għall-proposti għall-QFP li jmiss. Se 
nħares ukoll lejn il-valutazzjoni ta’ mekkaniżmi u programmi attwali f'termini tal-valur miżjud Ewropew, il-prestazzjoni u l-orjentazzjoni 
għar-riżultati fit-twettiq tal-prioritajiet prinċipali tal-politika Ewropea, iż-żieda tal-effett ta' ingranaġġ tal-baġit u l-impatt u s-
simplifikazzjoni filwaqt li tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba.  
 
Fil-Ftehim Interistituzzjonali tal-2013 dwar il-QFP tal-2014-2020, il-Kummissjoni ddikjarat li “għandha l-intenzjoni li tipproponi l-
baġitizzazzjoni tal-FEŻ mill-2021”. Se nanalizza bir-reqqa t-triq 'il quddiem dwar din il-kwistjoni, filwaqt li nieħu kont taċ-ċirkostanzi u 
l-konsiderazzjonijiet relevanti (ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija 17 tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit). 

Hemm aspettattiva dejjem tikber li l-UE għandha tieħu responsabbiltà ikbar għas-sigurtà u d-difiża tal-UE. F’dan il-kuntest, jien se nħares 
iktar mill-qrib lejn ir-riżultati tal-Azzjoni Preparatorja dwar Riċerka ta’ Difiża u għall-possibbiltajiet li jeżistu f'dan il-qasam fil-kuntest 
tal-QFP li jmiss.  
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Meta niżviluppaw proposti għall-QFP li jmiss ikun iż-żmien ukoll li neżaminaw il-perjodu tal-QFP li jmiss u kif jallinja maċ-ċikli politiċi 
tal-istituzzjonijiet. Se nikkunsidra bir-reqqa għażliet dwar kif jiġu rrikonċiljati l-ħtiġijiet u l-ħin meħtieġa għall-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ fondi tal-UE, speċjalment dawk taħt ġestjoni konġunta, mal-perjodu tal-QFP. 

Naħseb li QFP riformat għall-perjodu li jmiss jeħtieġ ukoll li jkun riforma koerenti kemm tal-lat tan-nefqa kif ukoll tal-lat tal-
finanzjament. Se nikkunsidra bir-reqqa r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji li se jipprovdi 
kontribuzzjoni importanti għall-preparazzjoni tal-proposti għall-QFP li jmiss (ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija 4 tal-Kumitat għall-
Baġits) 

Matul il-proċess tal-iżvilupp ta’ dawn il-proposti, se nidħol fi proċess ta’ konsultazzjoni wiesgħa u se nisma’ b’attenzjoni għal fehmiet 
espressi mill-Parlament. Jien ninsab ħerqan għal kooperazzjoni li tagħti l-frott mal-Kumitat, abbażi ta’ fiduċja u rispett reċiproku. Jien se 
nibni fuq il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew stabbilita mill-preċedessuri tiegħi fejn tidħol it-tlestija tar-rieżami / reviżjoni ta’ nofs 
it-terminu tal-qafas finanzjarju pluriennali attwali u l-preparazzjoni għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss.  

 

 
4. 

 
Riżorsi proprji 

Il-Parlament Ewropew jagħti importanza kbira lir-riforma tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-baġit tal-UE. Liema segwitu beħsiebek 
tagħti biex tiżgura l-ideat u r-rakkomandazzjonijiet mressqa fir-rapport finali tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji 
(HLGOR - High Level Group on Own Resources)? B'mod partikolari, x'taħseb li jkunu l-aħjar kandidati għal riżorsi proprji ġodda u 
x'għandhom ikunu l-kriterji għall-għażla tagħhom? Meta se tipproponi sistema ġdida ta' riżorsi proprji? 

Liem segwitu għar-rapport HLGOR?  
 
Jien naqbel kompletament mal-idea li s-sistema tar-riżorsi proprji sabiex jiġi ffinanzjat il-baġit tal-UE għandha l-potenzjal li jkollha rwol 
akbar fl-appoġġ tal-għanijiet tal-politika tagħna u fl-assistenza sabiex tnaqqas it-tensjonijiet bejn Stati Membri u l-istituzzjonijiet dwar il-
finanzi tal-UE. Wara li osservajt in-negozjati dwar ir-riżorsi proprji, il-QFP u saħansitra l-baġit annwali, faċilment tieħu l-impressjoni li l-
baġit tal-UE huwa punt permanenti ta’ nuqqas ta’ qbil fejn il-gwadann ta’ Stat Membru wieħed dejjem jimplika biss spiża għall-bqija u 
viċi versa. Għaldaqstant ninsab ħerqan għar-rilaxx tar-rapport Monti u nittama li jkun jinkludi xi ideat ġodda u prattiċi dwar kif immorru 
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lil hinn minn din il-mentalità li l-gwadann ta’ wieħed huwa t-telf tal-ieħor.  
 
Il-Kummissjoni se tivvaluta r-rapport HLGOR u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu b’reqqa kbira ġaladarba jkun ippubblikat. Il-produzzjoni 
tal-grupp ma għandha ebda status legali formali, iżda kif żgur li inti taf, il-HLGOR għandu tliet Kummissarji prominenti fost il-membri 
tiegħu. Avolja ġew deżinjati sabiex jaġixxu f’kapaċità personali, huma pparteċipaw attivament fil-ħidma tal-Grupp.  
 
Min ikunu l-aħjar kandidati? Skont liem kriterji għandhom jintgħażlu? 
 
L-Ewwel Valutazzjoni tal-Grupp ta' Livell Għoli diġà offra katalgu plawsibbli ta’ kriterji sabiex jivvaluta l-vijabbiltà tar-riżorsi proprji, 
jew il-bażi tagħhom. Mhuwiex daqstant diffiċli li jkun hemm qbil dwar lista ta’ rekwiżiti stabbiliti akkademikament jew saħansitra skont 
is-sens komun. L-isfida reali se tkun li jintlaħaq stadju fejn l-Istati Membri jkunu fil-fatt iridu li jieħdu deċiżjonijiet abbażi ta’ xi kriterji 
apparti minn: l-aħjar riżultat nett għat-teżor annwali tiegħi. 
 
Għaldaqstant se naħdem sabiex niżgura li kunsiderazzjonijiet ekonomiċi bħall-effiċjenza settorjali, ko-benefitti f’termini tal-ilħiq tal-
objettivi politiċi tagħna, jew il-koerenza globali fl-arkitettura fiskali tagħna tal-UE jibqgħu fuq quddiem nett tad-diskussjoni. Nittama li r-
rapport Monti se jwassal ftit impetu innovattiva f’din id-direzzjoni wkoll. U nittama li nista’ noqgħod fuq il-kooperazzjoni mill-qrib 
tiegħek matul l-2017 fit-twittija tat-triq għal dibattitu daqstant razzjonali u orjentat għall-politika.  
 
 
Il-konferenza inter-parlamentari li ġiet organizzata f’dan il-bini Settembru li għadda ddiskutiet dawn il-kwistjonijiet ukoll. U kienet mossa 
eċċellenti li jiġu inklużi l-parlamenti nazzjonali fid-dibattitu fi stadju bikri. Nifhem li d-diskussjoni se tkompli matul il-Ġimgħa tas-
Semestru Ewropew li jmiss; u fi kmamar nazzjonali varji u Kumitati tal-Baġit u tal-Affarijiet Ewropej ukoll. Dan għandu jibni ftit 
momentum fid-dawl tar-riforma li tfisser xi ħaġa għaċ-ċittadini tal-UE, sabiex jifhmu aħjar dak li l-UE tagħmel għalihom.  
 
Twaqqit? 
 
L-ewwel il-Kummissjoni se tanalizza fil-fond ir-rapport tal-HLGOR, kif previst mid-Dikjarazzjoni Konġunta dwar riżorsi proprji ta’ 
Novembru 2013. B’differenza mir-regolament tal-QFP, ma hemmx data li torbot legalment għall-proposta ta’ Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi 
Proprji (ORD - Own Resources Decision). U d-Deċiżjoni fis-seħħ ma għandhiex data ta' skadenza. Naturalment però, tradizzjonalment l-
ORD jkopri l-istess perjodu ta’ żmien bħall-QFP. U sa fejn il-lat ta’ dħul hija element kostitwenti importanti għall-pakkett finanzjarju 
globali għall-perjodu sħiħ tal-perjodu ta’ programmazzjoni finanzjarju li jmiss, il-proposti ta’ dħul li jmiss jenħtieġ li jkunu fil-ħin 
biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jiġu negozjati flimkien mal-QFP ġejjieni. Sabiex in-negozjaturi jkollhom l-elementi kollha li jeħtieġu biex 
jaslu għal eżitu pożittiv.  
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5. 

 
L-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta' strumenti finanzjarji jew attivitajiet finanzjarji tal-BEI 

Ir-Rapport Speċjali Nru 19/2016 tal-QEA dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta' strumenti finanzjarji u tagħlimiet li 
għandhom jinsiltu mill-perjodu tal-programm 2007-2013 indikaw l-aktar rati baxxi ta' żburżar għall-istrumenti finanzjarji ġestiti mill-
grupp BEI (43 % meta mqabbel ma' 60 % għall-istrumenti ġestiti minn maniġers ta' fondi oħra). Kif tispjega dan il-fatt? 
 
Ir-rapport jindika wkoll spejjeż tal-implimentazzjoni ogħla milli mistennija tal-istrumenti finanzjarji matul il-perjodu 2007-2013. Kif 
taħseb li l-BEI jista' effettivament jgħin biex tittejjeb il-kosteffettività tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta' strumenti 
finanzjarji? B'mod ġenerali, tista' tiddeskrivi l-viżjoni personali tiegħek dwar ir-rwol speċifiku tal-BEI, bħala l-uniku bank inkorporat 
fit-trattati? 
 

Fit-tweġibiet tagħha għar-Rapport Speċjali tal-ECA, il-Kummissjoni pprovdiet informazzjoni kuntestwali li tispjega r-rati ta’ żborż baxxi 
għall-istrumenti finanzjarji mmexxija mill-grupp tal-BEI. Għall-investimenti fl-SMEs, żieda oħra sinjifikanti hija mistennija sat-tmiem il-
perjodu ta’ eliġibbiltà. Għall-investimenti fil-fondi ta’ żvilupp urban, in-natura infrastrutturali tal-proġetti timplika proċessi ta’ permess 
iktar kumpless, għajnuna mingħand l-Istat u pagamenti sabiex il-ħidma tavvanza. 
 
Dwar iktar titjib, tajjeb wieħed jiftakar li l-prinċipju ta’ miżati abbażi tal-prestazzjoni hija diġà minquxa fir-Regolament Finanzjarju. Dan 
il-prinċipju japplika fil-ftehim qafas finanzjarju u amministrattiv (financial and administrative framework agreement, FAFA) iffirmat 
mill-Kummissjoni mal-BEI, li huwa l-bażi għall-ftehimiet ta’ delega kollha ffirmati mal-BEI skont il-perjodu ta’ programmazzjoni attwali 
2014-2020. L-evalwazzjonijiet ta' nofs it-terminu tal-programmi, previsti li jiġu mwettqa fl-2017, jenħtieġ li jipprovdu valutazzjoni tal-
kosteffettività tal-modalità ta’ implimentazzjoni. Se nitlob lis-servizzi tiegħi sabiex jagħtu attenzjoni partikulari lil din il-biċċa 
informazzjoni u jikkunsidrawha fid-diżinn tal-ġenerazzjoni l-ġdida tal-programmi għal-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss. 
 
B’mod iktar ġenerali, nemmen li l-BEI huwa sieħeb essenzjali fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta’ strumenti finanzjarji 
innovattivi u garanziji baġitarji. L-allinjament tiegħu mal-politiki tal-UE, is-sodezza u l-kompetenzi finanzjarji tiegħu, kif ukoll il-
kopertura wiesgħa tiegħu tal-Istati Membri kollha, jagħmlu istituzzjoni finanzjarja unika. Ċarament beħsiebni naħdem mill-qrib mal-BEI 
għad-disinn ta’ metodi innovattivi sabiex jiġi ngranat il-baġit tal-UE. Diġà għamilt dan fl-irwol tiegħi bħala Kummissarju għall-
Ekonomija Diġitali, permezz tal-istabbiliment tal-Fond Broadband Nikkollegaw l-Ewropa, pereżempju. Fl-istess ħin, jien se niżgura li 
kwalunkwe tħassib tal-Parlament Ewropew dwar kontabbiltà u rapportar tal-BEI jkun indirizzat b’mod xieraq, peress li jien ċert li dan 
huwa wkoll objettiv tal-BEI nniffsu. Il-Grupp BEI huwa naturalment is-sieħeb strateġiku tal-UE fil-Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi (FEIS) u huwa kompletament responsabbli skont dak il-qafas. 
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6. 

 
Simplifikazzjoni  

Fil-qafas tal-perjodu attwali tal-QFP, l-Istati Membri qed jiffaċċjaw diffikultajiet akbar biex jużaw fondi tal-UE, li wassal lill-
Kummissjoni tipproponi reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju u ta' diversi regolamenti oħra. Wieħed mill-għanijiet ewlenin hija s-
simplifikazzjoni. Madankollu, il-kumplessità estrema għall-benefiċjarji li jużaw dawn il-fondi hija waħda mill-problemi ewlenin li l-
Unjoni Ewropea trid tiffaċċja, f'termini ta' effiċjenza baġitarja, kredibbiltà u immaġni. Din il-problema tmur lil hinn mill-perjodu 
attwali tal-QFP u hija waħda mill-kwistjonijiet ewlenin għall-perjodu tal-QFP li jmiss. X'se jkunu l-proposti konkreti tiegħek f'dan ir-
rigward? 
 

Il-ħsieb tiegħi huwa li nlesti l-eżerċizzju għaddej ta’ simplifikazzjoni u li nibda kemm nista’ mill-perjodu QFP ġejjieni. Tajjeb li nfakkar li 
l-Kummissjoni Ewropea ħadet miżuri ta’ simplifikazzjoni għall-benefiċjarji tal-programmi tal-UE.  
 
 
Attivitajiet Leġiżlattivi fl-2012 
 
Pass favur regoli finanzjarji aktar koerenti u sempliċi nkiseb fl-2012. Il-Kummissjoni ppreżentat proposti għall-programmi koperti mill-
QFP tal-2014-2020 li: 
 

• naqqsu l-għadd ta’ programmi u strumenti 
• għaqqduhom taħt qafas uniku b’regoli komuni 
• issimplifikaw il-proċeduri għall-applikazzjoni u d-dikjarazzjoni tal-ispejjeż mill-benefiċjarji finali 
• iffaċilitaw l-iskjerament ta’ strumenti finanzjarji innovattivi 
• ippermettew Fondi Fiduċjarji tal-UE u  
• tejjbu l-kosteffettività tal-kontrolli. 

 
L-adozzjoni ta’ atti bażiċi settorjali kien sorveljat b’mod kostanti mid-DĠ Baġit, permezz tat-Tabella ta' Valutazzjoni ta’ Simplifikazzjoni, 
li emfasizzat xi kisbiet kbar. Madankollu, fil-maġġorparti tal-każi l-għodda ta’ simplifikazzjoni ġew introdotti bħala għażliet (u ma kienux 
obbligatorji) li setgħu jiġu wżati mis-servizzi tal-Kummissjoni (f’ġestjoni diretta jew indiretta) jew minn Stati Membri (f’ġestjoni 
konġunta). 
 
Reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju / Bażijiet ġuridiċi settorjali (“Omnibus”) fl-2016 
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Din l-esperjenza miksuba mill-2014 ’l hawn u mill-ħidma tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Esperti Indipendenti dwar is-Simplifikazzjoni tal-
Monitoraġġ għall-Benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej uriet lok għal aktar simplifikazzjoni. Il-konsultazzjoni 
pubblika dwar ir-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju wriet ukoll l-aspettattivi ċari tal-partijiet ikkonċernati fil-qasam. Abbażi ta’ dan, il-
Kummissjoni għamlet proposta f’Settembru 2016 (COM(2016) 605). 
 
Din il-proposta attwali għar-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju tikkostitwixxi l-parti “kwalitattiva” tar-rieżami tan-nofs it-terminu tal-
QFP li jimmira lejn regoli finanzjarji iktar sempliċi u iktar flessibbli. Hija tikkostitwixxi waħda mill-elementi prinċipali tal-inizjattiva tal-
Kummissjoni għal Baġit iffukat fuq ir-Riżultati (Budget Focused on Results, BFOR) u tabolixxi r-Regoli ta’ Applikazzjoni tar-
Regolament Finanzjarju tal-Kummissjoni. Minflok dawn iż-żewġ dokumenti, se jkun hemm wieħed biss: ir-Regolament Finanzjarju. Dan 
iwassal għal tnaqqis sostanzjali ta’ 25 % fir-regoli finanzjarji tal-UE meta mqabbla mar-regoli preċedenti.  
Billi l-bidliet għar-Regolament Finanzjarju u għal 15-il att settorjali jitqiegħdu f’att uniku, il-Kummissjoni qed tfittex negozjati / 
adozzjoni koerenti u mħaffa mil-leġiżlatur bi qbil politiku sa nofs l-2017 bi dħul fis-seħħ fl-1/1/2018 sabiex jitħalla impatt fuq l-aħħar tliet 
snin tal-QFP attwali. 
 
Il-proposta tal-2016 tikkontjeni simplifikazzjonijiet tar-regolament finanzjarju għal benefiċjarji ta’ għotjiet, saffi ta’ kontroll, taħlita ta’ 
fondi u użu ta’ strumenti finanzjarji. It-taħlita ta’ fondi varji tal-UE huwa metodu tajjeb kif nużaw aħjar il-baġit u niżguraw li nisfruttaw 
kemm nistgħu sinerġiji possibbli. 
 
 
Il-proposta li nirrieżaminaw ir-Regolament Finanzjarju tkopri wkoll bidliet korrispondenti fir-regoli finanzjarji settorjali stipulati fil-15-il 
att leġiżlattiv dwar programmi pluriennali (“omnibus”). Il-proposti attwali sabiex jinbidlu r-regoli għal Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej jiffukaw fuq regoli iktar sempliċi u iktar flessibbli. Huma ħadu suġġerimenti mill-Grupp ta' Livell Għoli fir-rigward tas-
simplifikazzjoni ta’ Fondi SIE. Hawn hija ħarsa qasira tal-proposti li saru għal simplifikazzjoni: 
 
1. Tnaqqis ta’ piż amministrattiv għal benefiċjarji 
Użu iktar faċli ta’ għażliet ta’ kostijiet simplifikati (SCO) 

• Tneħħija tal-limitu massimu għal somom f’daqqa 
• Użu obbligatorju ta’ għażliet ta’ kostijiet simplifikati għall-ERDF u għall-ESF meta l-appoġġ pubbliku ma jaqbiżx EUR 100 000 

għal operazzjonijiet mhux esklużivament implimentati permezz ta’ akkwist pubbliku 
• Estensjoni tal-użu ta’ rata fissa  
• Użu ta’ abbozzi ta’ baġits bħala metodoloġija addizzjonali sabiex jiġu determinati l-kostijiet simplifikati meta l-appoġġ pubbliku 

ma jaqbiżx EUR 100 000, l-Artikolu 67(5)(a) CPR 
• kjarifika tar-rekwiżiti għall-verifikazzjonijiet ta’ ġestjoni meta jintużaw SCOs 
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• Possibbiltà għal finanzjament abbażi ta’ eżekuzzjoni tal-kundizzjonijiet relatati mal-progress tal-implimentazzjoni 
• Possibbiltà għal COM li tadotta atti delegati għad-definizzjoni ta’ SCOs u metodi relatati, l-Artikolu 67(5) CPR 

 
Pjani ta’ azzjoni konġunta 

• Rekwiżiti iktar baxxi għall-spiża pubblika minima allokata lil Pjan ta’ Azzjoni Konġunta (EUR 5 miljun minflok EUR 10 miljun) 
u għas-sehem tal-appoġġ pubbliku tal-OP (5 % minflok 20 %) 

• Ebda rekwiżiti minimi għall-ewwel Pjan ta’ Azzjoni Konġunta ppreżentata skont l-Investiment għat-Tkabbir u l-Impjiegi u 
xogħlijiet u l-għanijiet tal-ETC 

• Rekwiżiti b’inqas kontenut 
• Ebda ħtieġa li l-kumitat ta' tmexxija għal Pjan ta’ Azzjoni Konġunta jkun distint mill-kumitat ta' monitoraġġ tal-programm 

 
 
2. Sinerġiji mkattra  
Kombinament tal-FSIE u l-FEIS, provvedimenti espliċiti li jippermettu attribuzzjoni pro-rata tan-nefqa minn Fond SIE meta kkombinat 
ma’ strumenti oħra tal-UE; 
 
 
3. Użu aktar effettiv ta’ strumenti finanzjarji (Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni CPR - modifikazzjonijiet) 
Il-proposta tipprevedi għoti dirett lil banek jew istituzzjonijiet li huma proprjetà pubblika u li joperaw skont mandat pubbliku sabiex 
iwettqu żvilupp ekonomiku u xi bidliet oħra bil-mira li jissimplifikaw jew jiċċaraw provvedimenti relatati ma’ strumenti finanzjarji 
(awditu, korrezzjonijiet finanzjarji, imgħax negattiv). 
Il-proposta tal-Kummissjoni twessa’ u ssaħħaħ il-possibbiltajiet għal kombinamenti bejn forom differenti ta’ finanzjament mill-UE, 
b’mod partikulari l-FSIE, bi strumenti finanzjarji tal-UE ġestiti direttament jew indirettament mill-Kummissjoni (baġit tal-Unjoni) u fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej, ġestiti minn Stati Membri.  
 
 
4. Amministrazzjoni tal-UE aktar sempliċi u effiċjenti 

• Provvediment ta’ ċertezza tad-dritt dwar l-użu ta’ dokumenti elettroniċi (relatata ma’ “koeżjoni elettronika”) 

• Possibbiltà addizzjonali sabiex jiġi determinat id-dħul nett potenzjali ta’ operazzjoni abbażi ta’ rata fissa stabbilita fil-livell ta’ Stat 
Membru għal operazzjonijiet li jiġġeneraw id-dħul. Barra minn hekk, possibbiltà addizzjonali li titnaqqas ir-rata ta’ 
kofinanzjament sabiex tiġi indirizzata l-ġenerazzjoni ta’ dħul issa qed tkun proposta li tkun disponibbli matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni u mhux biss fil-mument ta’ adozzjoni tal-programm; 

• Sabiex l-Istati Membri jitħeġġu jagħmlu użu mill-valutazzjoni ta’ proġetti kbar minn esperti indipendenti, huwa propost li d-
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dikjarazzjoni ta’ nefqa titħalla tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni fis-stadju iktar bikri; 

• Tneħħija tar-referenza għal skala żgħira fir-rigward tal-possibbiltà tal-finanzjament ta’ infrastruttura ta’ turiżmu kulturali u 
sostenibbli. 

Peress li hemm kunsens wiesa’ mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li s-simplifikazzjoni tar-regoli finanzjarji hija meħtieġa, teżisti 
opportunità unika li naddottaw il-proposta ambizzjuża tal-Kummissjoni. 
 
 
Razzjonalizzazzjoni interna fil-livell tas-servizzi tal-Kummissjoni 
Bħala parti mill-Istrateġija Baġit iffukat fuq ir-Riżultati, is-servizzi tal-Kummissjoni qegħdin ukoll kontinwament jidentifikaw u 
jimplimentaw miżuri li jistgħu joħolqu simplifikazzjoni għall-benefiċjarji: 

• l-aħjar prattiki f'termini ta’ kosteffettività tal-kontroll;  
• elementi li jistgħu joħolqu kumplessità fl-ambjent tax-xogħol;  
• aktar simplifikazzjoni ta’ proċeduri interni. 

 
 
Approċċ għal finanzjament mill-UE għall-QFP li jmiss - Aktar simplifikazzjoni fil-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi 
Il-proposti għal simplifikazzjoni tal-2016 għar-Regolament Finanzjarju u r-regoli settorjali kif deskritt hawn fuq huma tekniċi u ma jiftħux 
id-dibattitu politiku dwar l-approċċ bażiku għal finanzjament għall-QFP li jmiss.  
Hemm potenzjali għal aktar simplifikazzjoni fil-preparazzjoni tal-bażijiet ġuridiċi għall-QFP li jmiss, b’mod partikulari billi tiġi żgurata 
aktar armonizzazzjoni tar-regoli applikabbli għall-programmi differenti.  
Aktar simplifikazzjoni tal-finanzjament mill-UE ċarament se jkollu jkun parti essenzjali mill-proposti leġiżlattivi għall-QFP li jmiss. 
Madankollu, għadu kmieni wisq biex nidħol fid-dettall peress li ħarsa bir-reqqa lejn il-varji inputs mill-partijiet ikkonċernati, l-Istati 
Membri, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Qorti tal-Awdituri, eċċ, iżda għad iridu jsiru studji wkoll. 
 
F'dan l-istadju, l-oqsma li ġejjin jidhru importanti għax-xogħol għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ fondi tal-UE: 
 

• Nieħdu l-approċċ “Baġit iffukat fuq ir-riżultati” oltre u nħarsu lejn l-aħjar mekkaniżmi sabiex nipprovdu appoġġ tal-UE lil 
benefiċjarji. Pereżempju, nistgħu nagħmlu iktar permezz ta’ pagamenti abbażi tal-eżitu? L-attribuzzjoni attwali tal-kompiti bejn 
fondi differenti tal-UE tiffinanzja l-aħjar mod ta’ konsenja, filwaqt li tieħu kont ta’ sfidi ġodda? 

• Iċċentralizza aktar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-ġestjoni konġunta (prinċiparjament il-fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej). 

• Żgura approċċ ta’ awditjar uniku. 
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• Ħaffef iċ-ċerti ta’ korpi ta’ nfiq. 

• Ħalli sett uniku ta’ regoli għal tip speċifiku ta’ appoġġ tal-UE, pereż. strumenti finanzjarji sabiex tevita regoli doppji. 

• Żid l-istandardizzazzjoni f’termini ta’ kostijiet, u tipi ta’ proġetti. 

• Għal fondi strutturali u ta’ investiment, sib modi kif tiffaċilita r-rispett lejn regoli dwar l-għajnuna mill-istat.  
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II. Mistoqsijiet mill-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju 
 

Nru. Mistoqsija 

 Segwitu għall-impenji meħuda mill-Kummissjoni 

1 
1. 

 
Fl-okkażjoni tas-seduta ta' smigħ li saret fit-2 ta' Ottubru 2014 mill-Kumitati tal-baġit, tal-kontroll baġitarju u tal-affarijiet 
legali tal-Parlament Ewropew, il-Viċi President nominat tal-Kummissjoni Kristalina Georgieva wieġbet b'mod pożittiv għal 
xi tħassib u mistoqsijiet li sarulha mill-membri tal-CONT b'mod partikolari fir-rigward tal-kwistjonijiet li ġejjin: 
trasparenza sħiħa fl-għoti tal-fondi tal-UE, il-ħtieġa li jiżdiedu r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-UE, it-titjib tal-prestazzjoni tal-OLAF u kif tista' tiġi żgurata relazzjoni bla ostakli mal-Kumitat Superviżorju 
tiegħu, il-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u l-evażjoni tat-taxxa u l-appoġġ għall-isforzi magħmula mill-Istati Membri 
biex jindirizzaw il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, il-valur miżjud Ewropew tal-investimenti pubbliċi tal-UE, l-
effiċjenza tal-aġenziji tal-UE, kif l-aħjar li tevalwa u tirrapporta dwar il-prestazzjoni finanzjarja tal-Unjoni – inkluż is-
segwitu, kif l-aħjar li tiġi kkontrollata l-konformità mar-regoli finanzjarji u l-monitoraġġ tal-kisbiet tal-għanijiet politiċi, l-
użu tad-dikjarazzjonijiet nazzjonali, kif tista' titnaqqas il-ħela fl-infiq, l-effett dannuż ta' Investiment Ewropew f'termini ta' 
rilokazzjoni, kif jista' jitqassar iż-żmien għar-risposta ta' irregolaritajiet - jitjiebu u jiġu implimentati miżuri korrettivi, kif 
jistgħu jittejbu l-verifika tad-data tal-ING tal-Eurostat u tal-Kummissjoni tal-Istati Membri u l-protezzjoni tar-riżorsi 
proprji tradizzjonali f'termini ta' frodi – speċjalment fir-rigward informali / l-ekonomija griża. Is-Sur Oettinger sa liema 
punt għandu l-intenzjoni li jonora l-impenji meħuda mill-predeċessur tiegħu? 

Jien se niżgura kontinwità sħiħa fir-rigward tal-implimentazzjoni tat-talbiet li saru mill-awtorità tal-kwittanza u aċċettati mill-
Kummissjoni fi snin preċedenti.  
 
Il-Kummissjoni diġà kellha diversi opportunitajiet sa mill-2014 li tirrapporta lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar il-progress li sar u 
l-azzjonijiet li ttieħdu sabiex jiġi indirizzat it-tħassib tal-Parlament Ewropew. 
 
Sar rapportar dwar il-progress li sar permezz tar-rapporti annwali mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar is-segwitu 
tal-kwittanza (cf. ir-rapport COM(2016)674 final fir-rigward tas-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2014). Il-Kummissjoni 
diġà ħadet passi konkreti sabiex timplimenta l-maġġoranza vasta ta’ talbiet li saru mill-Parlament Ewropew fil-kuntest tal-proċedura ta' 
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kwittanza tal-2014: azzjonijiet ġodda għal 88 talba u azzjonijiet għaddejjin għal 227 minnhom.   
 
Dan sar ukoll permezz tas-seduti ta’ smiegħ ta’ kwittanza u skambji oħra ta’ fehmiet fil-Parlament Ewropew, tweġibiet għal mistoqsijiet 
bil-miktub u komunikazzjonijiet oħra kemm minn VP Georgieva u Kummissarji oħra għall-portafolji rispettivi tagħhom, jew fil-kuntest 
tal-proċedura ta' kwittanza jew fuq bażi ad hoc.   
 
Bis-saħħa tal-kooperazzjoni tajba mal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, il-Kummissjoni ġabet riżultati importanti tul l-aħħar snin, 
pereżempju: 
 

- Dwar it-trasparenza, il-Kummissjoni ħadet passi importanti din is-sena fil-pubblikazzjoni tal-hekk imsejjaħ Pakkett Integrat ta’ 
Rappurtar Finanzjarju f’Lulju. Jipprovdi informazzjoni importanti dwar kwistjonijiet ta’ prestazzjoni u konformità; 

- Dwar prestazzjoni u valur għall-flus, dan il-pakkett jinkludi r-Rapport dwar  il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni Annwali (AMPR – 
Annual Management and Performance Report for the EU Budget) li jipprovdi informazzjoni dwar il-progress tal-programmi QFP 
tal-2014-2020 u l-aħħar evidenza disponibbli dwar ir-riżultati tal-programmi QFP tal-2007-2013. Il-Kummissjoni se tkompli l-
ħidma tagħha dwar it-titjib tal-kwalità tal-prestazzjoni; 

- Dwar konformità, minbarra ċ-ċertifikat pożittivi għall-kontijiet annwali tal-UE għad-disa' (9) sena konsekuttiva, it-tnaqqis tal-
livell ta’ żbalji rrappurtat mill-QEA, minn 4,4 % fir-Rapport Annwali tagħha tal-2014 għal 3,8 % fir-Rapport Annwali tagħha tal-
2015, huwa messaġġ pożittiv lill-partijiet ikkonċernati, u jindika li sforzi mill-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex jonqos il-
livell ta’ żbalji taw il-frott; 

- Fir-rigward tal-prestazzjoni OLAF, l-uffiċċju ġie riorganizzat bil-kbir sa mill-2012 bl-għan li tissaħħaħ il-prestazzjoni 
investigattiva indipendenti tiegħu u tiżgura li massimu ta’ riżorsi qed jiġu skjerati fil-ġlieda attiva kontra l-frodi. Il-prestazzjoni 
investigattiva tal-OLAF tjiebet b’mod sinifikattiv fl-aħħar snin, bl-Uffiċċju jipproċessa l-każi aktar malajr, kif ukoll jiftaħ u 
jagħlaq iktar investigazzjonijiet minn qatt qabel; 

- Il-Kummissjoni diġà ħadet miżuri sabiex tiżgura relazzjoni bla ostakli bejn l-OLAF u l-Kumitat Superviżorju, notevolment billi 
pproponiet emenda fl-2016 tar-Regolament Nru 883/2013 sabiex tiggarantixxi iktar l-indipendenza tal-Segretarjat tal-Kumitat 
Superviżorju;  

- L-istabbiliment ta’ Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), kif ukoll l-adozzjoni tal-abbozz ta’ Direttiva fil-ġlieda 
kontra l-frodi permezz ta’ liġi kriminali (Direttiva PIF), jibqgħu prijoritajiet prinċipali fl-istrateġija tal-Kummissjoni għat-tisħiħ 
tal-ġustizzja kriminali u l-ġlieda kontra l-frodi. 

 
L-azzjonijiet imsemmija hawn fuq mhumiex komprensivi. B’mod iktar ġenerali, mil-lat preventiv, is-simplifikazzjoni fl-implimentazzjoni 
tal-fondi tal-UE huwa elementi maġġuri fl-inizjattiva “Baġit tal-UE ffukat fuq ir-riżultati”. Il-leġiżlazzjoni għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 joffri firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet għal simplifikazzjoni u piż amministrattiv imnaqqas. Il-Kummissjoni 
timplimenta wkoll politika attiva ta’ interruzzjoni u sospensjoni ta’ pagamenti kull fejn meħtieġa. 
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Mil-lat korrettiv, l-ammont totali ta’ korrezzjonijiet u rkupri finanzjarji implimentati ammontaw għal madwar EUR 3,9 biljun fl-2015, li 
huwa ekwivalenti għal 2,7 % tal-pagamenti magħmula. Il-Kummissjoni ppreżentat ukoll għall-ewwel darba fi tmiem is-sena finanzjarja 
2015 ħarsa lejn l-ammonti f’riskju fl-għeluq, jiġifieri stima konsolidat ta’ żbalji li jibqgħu wara l-miżuri korrettivi kollha jkunu ġew 
implimentati fi tmiem il-programmi. Dan l-approċċ jirrifletti l-fatt li ċ-ċiklu ta’ kontroll huwa pluriennali u jiġġebbed għal aktar minn sena 
waħda ta’ finanzjament u implimentazzjoni ta’ proġetti. L-ammont f'riskju fl-għeluq fl-2015 kien bejn 0,8 % u 1,3 % għal oqsma 
differenti ta’ politika. 
 
Jien impenjat b’mod sħiħ -bħalma huma l-Kummissarji kollegi tiegħi- li nwettaq din il-kooperazzjoni tajba u nimplimenta l-azzjonijiet li 
fuqhom kien hemm qbil fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza tas-snin li għaddew.  

 

 
2. 

 
Il-Viċi President Kristalina Georgieva bdiet il-ħidma tagħha fuq il-“Baġit iffukat fuq ir-Riżultati” (BFOR) fil-bidu tal-Viċi 
Presidenza tagħha. Il-Parlament Ewropew u, partikolarment, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit appoġġa bis-sħiħ l-isforzi 
tagħha u kien ħerqan li jkun hemm bidla lejn ekonomija bbażata aktar fuq il-prestazzjoni fl-użu tal-baġit tal-UE. Taħseb li 
hemm bżonn ta' aktar enfasi fuq il-prestazzjoni u int, bħala Kummissarju responsabbli mill-baġit tal-UE, se tkompli l-isforzi 
tal-Viċi President Georgieva billi twettaq passi konkreti favur il-baġit ibbażat fuq il-prestazzjoni? 
 
Jien nappoġġa b’saħħa l-inizjattiva “Baġit iffukat fuq ir-Riżultati” (Budget Focused on Results, BFOR). Iktar minn qatt qabel, il-valur li 
tkun membru tal-Unjoni tagħna qed jiġi sfidat. L-impatt pożittiv tal-baġit tal-UE tagħna fuq in-nies u l-komunitajiet huwa mod konkret 
ħafna li bih nuru l-valur tal-istituzzjonijiet tagħna. Riżorsi pubbliċi limitati flimkien ma’ emerġenzi ħafna aktar frekwenti u sinifikanti 
wasslu inevitabbilment għal prestazzjoni aktar b’saħħitha. Matul l-aħħar ftit snin, il-Baġit tal-UE Iffukat fuq ir-Riżultati sfrutta l-
possibiltajiet offruti mill-qafas tal-prestazzjoni tal-baġit tal-UE introdott mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali biex isaħħaħ il-prestazzjoni 
filwaqt li jiżgura konformità kontinwa.  
 
Il-progress fil-qasam tal-ibbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni ġie affettwat minn titjib gradwali iżda sinifikanti. Meta mqabbla mal-prattiki 
internazzjonali s-sistema ta’ prestazzjoni tal-baġit tal-UE hija żviluppata ħafna u konformi mal-aħjar prattiki internazzjonali: hija mfassla 
biex tgħarraf lill-awtorità baġitarja dwar il-prestazzjoni u r-riżultati mogħtija fuq bażi regolari. Hija tinkludi wkoll elementi ta’ bbaġitjar 
ta’ prestazzjoni diretta, fejn xieraq, bħal r-riserva ta’ prestazzjoni fil-fondi ta’ Koeżjoni. Sabiex titjieb l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
ppreżentata lill-Parlament, is-sena l-oħra r-rapport dwar il-prestazzjoni ġie ssimplifikat. Għall-ewwel darba r-Rapport Annwali dwar il-
Ġestjoni u l-Prestazzjoni għall-Baġit tal-UE ġie introdott bħala parti mill-Pakkett Integrat ta’ Rappurtar Finanzjarju ppubblikat fl-2016. 
Minbarra żieda fit-trasparenza u r-responsabbiltà, hija toffri wkoll informazzjoni aħjar dwar ir-riżultati mwassla bil-baġit tal-UE.  
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Ta’ importanza ugwali fuq l-aġenda tal-BFOR huwa l-fatt li l-konformità tjiebet bis-saħħa ta’ kontrolli effettivi. Dan wassal għal rata 
aktar baxxa ta’ żbalji stmati fl-aħħar rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-Kummissjoni tikkumplimenta din l-informazzjoni 
bi stima tal-effettività tal-kontroll tul il-perjodu tal-programmi bl-ammont f’riskju skont l-indikatur tal-aħħar.  
 
It-tielet aspett għandu x’jaqsam mal-isforzi kontinwi għas-simplifikazzjoni. Regoli aktar sempliċi jtejbu l-effettività tal-kontroll u tal-
programm. Ir-reviżjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali ppreżentata mill-Kummissjoni fl-2016 ġiet ippreparata fuq il-prinċipji tal-BFOR, 
l-istess bħal l-proposta tal-Baġit 2017 li kienet tinkludi l-prestazzjoni tal-programmi tal-intestaturi baġitarji kollha.  
 
Fl-aħħar nett, baġit tal-UE li jinkludi informazzjoni dwar il-prestazzjoni jfisser mhux biss responsabbiltà lejn l-awtorità baġitarja iżda 
wkoll firxa vasta ta’ partijiet interessati u l-aktar importanti, iċ-ċittadini Ewropej li jħallsu t-taxxi. Il-BFOR żgura li l-informazzjoni dwar 
il-prestazzjoni tkun imfassla skont il-partijiet interessati. Huwa għalhekk li beħsiebni nkompli l-prattika ta’ konferenzi annwali dwar il-
BFOR. Esperjenzajt l-importanza li niġbor flimkien lill-partijiet interessati fir-rwol attwali tiegħi ta’ Kummissarju għas-soċjetà u l-
ekonomija diġitali, u kif dan jista’ jtejjeb ir-rwol tal-Istituzzjonijiet tal-UE. L-impressjoni tiegħi hija li l-konferenzi tal-BFOR għenu 
sabiex id-djalogu politiku dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE jmur aktar fil-fond, u kien element importanti fl-introduzzjoni ta’ titjib u l-
preżentazzjoni tar-reviżjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali.  Il-laqgħat tal-esperti dwar l-ibbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni 
organizzati mar-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet Ewropej wasslu għal analiżi esperta importanti lill-eżerċizzju BFOR, fejn kattru l-bażi 
komuni tal-għarfien ibbażata fuq l-aħjar prattiki fil-prestazzjoni u ħolqu ċiklu virtwali ta’ dixxiplina, responsabbiltà u bini tal-fiduċja. Fl-
aħħar nett, l-app “Riżultati tal-UE” introduċiet informazzjoni aċċessibbli dwar ir-riżultati miksuba bil-baġit tal-UE għal udjenza usa’ 
permezz ta’ informazzjoni mill-qrib f’numru kbir ta’ proġetti madwar l-Unjoni. 
 
Nieħu impenn biex inkompli l-isforzi tal-BFOR fil-qasam tal-ibbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni b’passi konkreti li jindirizzaw il-
kumplessità tal-qafas tal-prestazzjoni fis-seħħ u t-titjib fl-użu tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni. L-esperjenza matul l-aħħar sentejn 
tal-inizjattiva BFOR se tipprovdi lezzjonijiet imprezzabbli mgħallma bi tħejjija għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid, inkluż l-
ibbaġitjar tal-prestazzjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda ta’ programmi. Billi niffukaw fuq l-oqsma fejn nonfqu, il-mod li bih jiġi investit 
il-baġit tal-UE u kif tiġi evalwata l-prestazzjoni tiegħu, u kif nikkomunikaw dwar ir-riżultati miksuba jibqgħu prinċipji ta’ gwida ewlenin 
f’dan il-kuntest.  
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3. 

 
L-affidabbiltà tad-data kkomunikata mill-Istati Membri 
 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri rrimarkat f'bosta mir-rapporti annwali tagħha li għandu jkun hemm spazju għat titjib fil-preċiżjoni tad-
data li l-Istati Membri jibagħtu lill-Kummissjoni fir-rigward tal-ġestjoni kondiviża. Taħseb li l-Kummissjoni tista' tagħmel aktar biex 
ittejjeb din is-sitwazzjoni? Bħala l-Kummissarju responsabbli għall-baġit, kif se tindirizza din il-kwistjoni? 

Id-data maħruġa mill-Istati Membri lill-Kummissjoni taħt il-ġestjoni kondiviża tirrifletti r-riżultati tal-kontrolli u l-verifiki mwettqa fuq 
livell nazzjonali. Id-data kkomunikata tinkludi l-iżbalji kollha li nstabu. L-awtoritajiet indipendenti tal-awditjar u l-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni jirrapportaw ukoll fuq in-nuqqasijiet fis-sistemi ta’ kontroll u ta’ ġestjoni. Skont ir-rwol ta’ superviżjoni tagħha, l-
Kummissjoni qiegħda taħdem kontinwament u b’mod kostanti mal-Istati Membri biex tgħinhom itejjbu l-effettività tas-sistemi ta’ kontroll 
tagħhom. Dan jista’ jsir permezz ta’ pjanijiet ta’ azzjoni li jiġu sorveljati mill-qrib mis-servizzi tal-Kummissjoni. Kwistjonijiet li ma jiġux 
solvuti fi stadju aktar 'il fuq permezz ta’ dawn il-mekkaniżmi ta’ prevenzjoni jistgħu jiġu trattati permezz tal-miżuri korrettivi disponibbli 
lill-Kummissjoni biex tħares il-Baġit tal-UE (interruzzjonijiet u sospensjonijiet tal-pagamenti, korrezzjonijiet finanzjarji). 
 
Għalhekk il-Kummissjoni se tkompli tagħti gwida, pariri u appoġġ lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex itejbu u jikkonsolidaw is-
sistemi tagħhom, inkluż, skont il-ġestjoni kondiviża, il-validazzjoni mill-awtoritajiet tal-verifika / korpi ta’ ċertifikazzjoni ta’ data 
rappurtata lill-Kummissjoni. 
 
 
Dawn il-kwistjonijiet kollha ġew indirizzati wkoll fil-kuntest tal-proċedura ta’ kwittanza mal-Kummissarji rispettivi li jiena fiduċjuż li 
taw kull kjarifika mitluba. 
 
Se niżgura li d-Direttorat-Ġenerali għall-Baġit jkompli jagħti gwida dwar kif id-DĠs għandhom jirrappurtaw dwar id-data tal-Istati 
Membri fir-Rapporti Annwali tal-Attività b’mod kredibbli u konsistenti, inklużi l-aġġustamenti neċessarji fejn xieraq.  

 
 
 

4. 

 
It-titjib tal-ġestjoni finanzjarja ta' koeżjoni 
 
Kummissarju, il-kontroll tal-infiq tal-Politika ta' Koeżjoni m'għandux ikun limitat biss għall-identifikazzjoni u s-sanzjonar ta' 
irregolaritajiet. Għandu jintuża għall-ġbir ta' informazzjoni dwar ir-raġunijiet għal irregolaritajiet, kif ukoll għall-ġbir tad-data dwar 
fejn jiġu stabbiliti prattiki tajbin. B'hekk, x'soluzzjonijiet tissuġġerixxi, speċjalment f'każijiet ta' irregolaritajiet mhux ta’ frodi, sabiex 
jiġu kkontrollati u implimentati l-fondi tal-politika ta' koeżjoni? 
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Jien naqbel li l-Kummissjoni għandha mhux biss tiżgura li l-baġit tal-UE jkun imħares permezz ta’ miżuri korrettivi iżda wkoll minn 
miżuri ta’ prevenzjoni. 
  
Fil-qasam tal-politika ta’ koeżjoni, il-Kummissjoni ġa bdiet tieħu xi miżuri ta’ prevenzjoni biex tevita li jseħħu l-iżbalji.  
 
Hija tipprovdi gwida estensiva lill-Istati Membri, skambju ta’ prattiki tajba, taħriġ u seminars kif ukoll għodod ġodda bħal listi ta’ kontroll 
li jiġu mqassma sistematikament mal-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar u l-għodda ta’ tiftix tad-data tal-IT (li jisimha Arachne) li tgħin 
fil-prevenzjoni u d-detezzjoni ta’ riskji ta’ frodi, b’mod partikolari l-korruzzjoni fl-akkwist pubbliku.  
 
Ingħatat attenzjoni partikolari lill-akkwist pubbliku u l-konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, li għalihom tnedew Pjanijiet ta’ 
Azzjoni bl-involviment tad-DĠs differenti biex jiġu indirizzati l-kawżi tal-iżbalji. Il-Kummissjoni xprunat ukoll l-użu ta’ Għażliet ta’ 
Kostijiet Simplifikati li huma inqas soġġetti għal żbalji. 
 
Rigward l-għajnuna mogħtija lill-Istati Membri biex itejjbu l-kapaċità amministrattiva tagħhom, is-servizzi tal-Kummissjoni stabbilixxew 
miżuri mmirati. Il-miżuri diġà implimentati jew fis-seħħ jinkludu b’mod partikolari:  
 

- Skambju espert bejn il-pari bejn l-awtoritajiet ta’ ġestjoni tal-programmi (“TAIEX REGIO PEER 2 PEER”); 
 

- Programm ta’ taħriġ strateġiku għall-ġestjoni, ċertifikazzjoni u awditjar ta’ awtoritajiet u korpi intermedjarji dwar l-
implimentazzjoni tar-Regolamenti l-ġodda; 
 

- Qafas ta’ Kompetenza għall-ġestjoni u implimentazzjoni effiċjenti tal-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni; 
 

- Sessjonijiet ta’ ħidma speċifiċi f’bosta Stati Membri konċernati dwar l-implimentazzjoni ta’ miżuri effettivi u proporzjonati kontra 
l-frodi / kontra l-korruzzjoni biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji u l-aċċettazzjoni li miżuri preventivi huma possibbli; 

 
- Patti Piloti ta’ Integrità b’kooperazzjoni ma’ Transparency International. 

 
L-isforzi konġunti tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri qed jagħtu riżultati. Fir-Rapport Annwali tagħha għall-2015, il-Qorti Ewropea tal-
Awdituri nnutat li l-awditjar tagħha mill-2009 wera li l-livell ta’ żbalji għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 kien sinifikatament 
iktar baxxa minn dak għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2000-2006.  
L-isforzi sabiex ikompli jonqos il-livell ta’ żbalji mill-bidu nett se jkompli għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 bl-introduzzjoni 
ta’ mudell ta’ assigurazzjoni ġdid u mtejjeb, li joħloq inċentivi aktar b'saħħithom għall-Istati Membri biex jipprevjenu u jikkoreġu l-
iżbalji. Pereżempju, il-Kummissjoni trid timponi korrezzjonijiet finanzjarji netti f’każijiet fejn l-awtoritajiet nazzjonali ma jidentifikawx 
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nuqqasijiet serji fis-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll. Il-Kummissjoni se tkompli tappoġġa lill-Istati Membri waqt li jkunu qed 
jimplimentaw dawn is-sistemi l-ġodda u tkompli tippromwovi miżuri ta’ simplifikazzjoni bħal l-Għażliet ta’ Kostijiet Simplifikati. 
 
 

  
Dikjarazzjonijiet riċenti tas-Sur Oettinger 
 

 
5. 

 
Fis-26 ta' Ottubru 2016, il-Kummissarju Oettinger għamel diskors f'Hamburg, fejn huwa għamel, b'mod espliċitu jew impliċitu, 
kummenti diskriminatorji fir-rigward taċ-Ċina, in-nisa u l-LGBTI. Il-portafoll futur tiegħu se jinkludi r-Riżorsi Umani. Il-
Kummissarju jista' jispjega kif se jagħti spinta lid-diversità fejn jidħlu r-riżorsi umani, b'mod partikolari fir-rigward tal-minoranzi 
etniċi, in-nisa u l-persuni LGBTI u b'hekk jerġa' jikseb il-kredibbiltà tiegħu f'dan ir-rigward? 
 
Jiddispjaċini ferm li l-kliem li wżajt matul id-diskors tiegħi seta’ weġġa' lin-nies. Din ma kinitx l-intenzjoni tiegħi. It-twemmin tiegħi 
huwa li d-diversità hija vantaġġ u valur ewlieni fil-qalba tal-proġett Ewropew. Ir-rispett lejn persuni li huma differenti u t-tagħlim dwar 
kif id-diversità tista’ tkattar l-perspettiva tagħna hija esperjenza li kelli b’mod kostanti fil-karriera politika tiegħi, u speċjalment fl-
istituzzjonijiet Ewropej.  

L-amministrazzjonijiet pubbliċi fl-Ewropa jridu jkunu jafu lin-nies li jaqdu aktar mill-qrib, biex jirriflettu aktar is-soċjetà diversa u 
kumplessa li ngħixu fiha. Jiena konvint li l-Kummissjoni Ewropea ma għandhiex tkun eċċezzjoni. Hekk kif is-soċjetà l-ħin kollu 
tiżviluppa, hekk għandna naħdmu wkoll fil-Kummissjoni. Hija kwistjoni ta’ prijorità għalija li l-forza tax-xogħol tagħna tkun diversa u 
flessibbli u li nagħmlu l-aħjar użu mit-talenti kollha tagħna, u b’hekk nisfruttaw il-potenzjal ta’ kulħadd.  

Mill-1988, il-Kummissjoni ħarġet programmi ta’ azzjoni biex tiżgura opportunitajiet indaqs, b’attenzjoni inizjali u b’mod partikolari fuq 
il-kisba tad-diversità bejn il-ġeneri. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni Ewropea għamlet progress sinifikanti. Illum hemm ħafna aktar nisa 
fil-forza tax-xogħol tagħna, li bħalissa jirrappreżentaw madwar 55 % tal-forza tax-xogħol totali. 

Iżda l-pożizzjoni tiegħi hija li l-Kummissjoni għandha responsabbiltà speċjali, bħala xprunatur u gwardjan tal-leġiżlazzjoni li għandha l-
għan li tiżgura opportunitajiet indaqs għaċ-Ċittadini Ewropej, u nilqa’ l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew fuq dawk il-kwistjonijiet. Il-
ħsieb tiegħi huwa li nagħmel mezz li l-Kummissjoni tkun fost l-aħjar atturi fil-qasam tad-diversità u l-inklużjoni.  

Fix-xhur li ġejjin beħsiebni nippreżenta Komunikazzjoni dwar id-Diversità u l-Inklużjoni, fejn nindika l-miżuri ewlenin li l-Kummissjoni 
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Ewropea beħsiebha timplimenta biex trawwem id-diversità u l-inklużjoni fost il-persunal tagħha sas-sena 2019. Se niżgura mhux biss li l-
Komunikazzjoni tiġi ffinalizzata malajr kemm jista’ jkun, iżda wkoll li l-miżuri proposti, hekk kif ikunu fis-seħħ, jiġu implimentati bis-
sħiħ. 

Fi kliem ieħor, ambjent tax-xogħol diversifikat u inklussiv għall-persunal tagħna jfisser riżultati aħjar għall-Kummissjoni. Id-deċiżjonijiet 
ibbażati fuq il-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, ir-razza, il-kulur, l-etniċità, l-oriġini soċjali eċċ u mhux skont it-talenti u l-merti tal-
applikant jew membru tal-persunal ma jmorrux biss kontra r-Regolamenti tal-Persunal iżda assolutament ma jagħmlux sens mil-lat ta’ 
negozju.  It-trawwim tad-diversità u l-ħolqien ta’ dan it-tip ta’ ambjent inklussiv huma għalhekk għodda essenzjali jekk irridu nattiraw l-
aħjar ħaddiema u nipprovdu l-aħjar servizz. Ejja ma ninsewx min huma l-partijiet interessati ewlenin tagħna - iċ-ċittadini Ewropej li 
nirrappreżentaw u li għalihom irridu naħdmu biex inżommu l-fiduċja tagħhom. Jekk nirriflettu d-diversità tal-Ewropa u naħdmu sal-
potenzjal massimu tagħna, iċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu jqarrbu lejn ix-xogħol li nagħmlu u jkollna aktar għodod biex nifhmu u 
nwieġbu għall-bżonnijiet ta’ kulħadd. 

Irrid immur lil hinn minn sempliċi konformità u impenjat biex ninkludi l-valuri ta’ diversità u inklużjoni bħala parti mill-kultura tal-
Kummissjoni. Għandna nistagħnew għal kultura ta’ ħidma li fiha ħadd ma jħoss li għandu jaħbi xi element mill-identità tiegħu minħabba 
biża’ ta’ diskriminazzjoni. Is-sensibilizzazzjoni dwar id-diversità u l-inklużjoni hija essenzjali. Ir-rimedju għan-nuqqasijiet huma 
mportanti wkoll u se nagħti l-appoġġ tiegħi għal segwitu sistematiku f’każijiet ta’ diskriminazzjoni, inugwaljanza jew intolleranza.  

Il-kisba tal-mira stabbilita fil-bidu tal-mandat mill-President, ta’ 40 % ta’ rappreżentazzjoni femminili fil-grad ta’ ġestjoni sal-2019 se 
tkun ukoll prijorità tiegħi. Sa issa diġà għamilna progress tajjeb, speċjalment fir-rigward tar-rappreżentazzjoni tan-nisa fil-maniġment 
superjuri. Iżda naf ukoll li għad baqa’ ħafna x’isir qabel nilħqu l-mira ta’ 40 %. Qed nippjana li nikkontrolla mill-qrib il-progress lejn il-
mira ta’ 40 % u niżgura li s-servizzi kollha tal-Kummissjoni jikkontribwixxu b’mod effettiv lejn dik il-mira. Nista’ nara wkoll il-bżonn 
għal miżuri sabiex nagħmlu l-aħjar użu possibbli mit-talent femminili disponibbli u nżidu n-numru ta’ kandidati nisa li japplikaw għal 
karigi ta’ ġestjoni superjuri u medji. Dawn il-miżuri jinkludu, pereżempju, korsijiet ta’ taħriġ, skemi ta’ mentoraġġ u skemi flessibbli ta’ 
xogħol. 
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6. 

 
L-antidiskriminazzjoni u l-ugwaljanza huma fost il-valuri ċentrali Ewropej li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. Il-
Kummissjoni Ewropea trid tappoġġa u tiddefendi dawn il-valuri biex tiġi żgurata l-kredibbiltà u l-leġittimità tal-Unjoni 
Ewropea kollha kemm hi, matul il-ħidma kollha tagħha, kif ukoll fil-ġestjoni interna tagħha u fil-politiki dwar ir-riżorsi 
umani. Il-ħarsien ta' gruppi vulnerabbli kontra l-mibegħda, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza fi ħdan il-Kummissjoni 
Ewropea hija essenzjali.  
 
Fil-futur, il-Kummissjoni kif beħsiebha tiżgura dan permezz tal-Kodiċi ta' Kondotta u liema għodod tal-Kummissjoni huma 
fis-seħħ li jissanzjonaw il-Kummissarji jew il-persunal li jinvolvu ruħhom f'diskors razzist jew ta' mibegħda inkluż diskors 
omofobiku u transfobiku? Il-Kummissjoni kif beħsiebha tiżgura li Kummissarji u l-persunal tal-Kummissjoni Ewropea 
jiddefendu l-valuri Ewropej bħal dawk minquxa fil-karta tad-drittijiet fundamentali? 
 
Il-Kummissjoni, hi u taħtar lill-Kummissarju responsabbli għar-Riżorsi Umani, se tieħu impenn ċar li tadotta politiki interni 
dwar il-persunal għall-Kummissjoni Ewropea li jiżguraw nuqqas ta' diskriminazzjoni bbażata fuq ir-raġunijiet kollha 
stabbiliti fit-trattati tal-UE u l-ġurisprudenza, jippromwovu d-diversità, u b'dan il-mod jinħoloq ambjent tax-xogħol tassew 
inklużiv għal kulħadd, inklużi persuni LGBTI? 
 
Il-Kummissjoni Ewropea kif beħsiebha tirriforma l-politiki interni dwar il-persunal tagħha sabiex jiġi żgurat li l-postijiet 
tax-xogħol ikunu verament inklussivi għal kulħadd, inklużi persuni LGBTI? 
 
Naqbel bis-sħiħ mal-fatt li l-antidiskriminazzjoni u l-ugwaljanza huma fost il-valuri ċentrali Ewropej li fuqhom hija msejsa l-Unjoni 
Ewropea. Il-Kummissjoni diġà qiegħdet fis-seħħ qafas ġuridiku li jipproteġi dawn il-valuri iżda beħsiebni nagħmel aktar. Il-Kummissarji 
jieħdu l-impenn li jħarsu l-valuri Ewropej. Fil-bidu tal-mandat tagħhom, il-Kummissarji jieħdu ġurament, quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, 
li jħarsu t-Trattati u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, biex iwettqu dmirijiethom b’indipendenza assoluta u fl-interess ġenerali 
tal-Unjoni, u jħarsu l-obbligi tagħhom matul u wara l-mandat tagħhom. Il-President Juncker fakkar kemm il-darba li hemm impenn 
politiku b’saħħtu mill-Kulleġġ kollu biex jiġi żgurat li l-Karta tiġi mħarsa u jkun hemm konformità magħha mill-politiki kollha tal-UE li 
għalihom hija responsabbli l-Kummissjoni 

Fir-rigward ta’ sanzjonijiet possibbli marbuta mad-dmirijiet tal-Kummissarji għandu jiġi nnutat li l-qafas ġuridiku fis-seħħ diġà 
jippermetti l-indirizzar ta’ kull sitwazzjoni: 

- l-Artikolu 17(6) tat-TUE, kif ukoll l-Artikolu 2.1 tal-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Kummissarji, jipprevedu li Membru tal-
Kummissjoni għandu jirriżenja jekk jiġi mitlub jagħmel dan mill-President. Barra minn hekk, jekk il-PE jistaqsi lill-President tal-
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Kummissjoni biex juri nuqqas ta’ fiduċja f’membru individwali tal-Kummissjoni, skont il-Ftehim qafas, il-President għandu jew jitlob ir-
riżenja tiegħu jew jispjega r-rifjut tiegħu. 

- L-Artikoli 245 u 247 tat-TUE jipprevedu li, f’każ ta’ ksur serju, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’, fuq rikors mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni, tiddeċiedi li Kummissarju għandu jirtira obbligatorjament jew jiġi mċaħħad mid-dritt tiegħu għal pensjoni jew benefiċċji 
oħra.  

- Il-Kummissjoni tista’ tiddikjara pubblikament id-diżapprovazzjoni tagħha ta’ ksur minuri li x’aktarx ma jasalx quddiem il-Qorti 
tal-Ġustizzja.  

Il-Kummissjoni taħdem skont qafas ġuridiku ċar stabbilit mir-Regolament dwar il-Persunal tagħha u hija soġġetta għall-iskrutinju tal-
Qorti tal-Ġustizzja. Għandha l-obbligu timplimenta bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet 
ta’ Persuni b’Diżabilità. 

Il-valuri fundamentali ta’ non-diskriminazzjoni huma mnaqqxa fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fil-Karta dwar id-
Drittijiet Fundamentali, u fir-Regolamenti dwar il-Persunal. B’mod partikolari, l-Artikolu 10 tat-TFUE jobbliga lill-Kummissjoni biex 
tinkludi n-non diskriminazzjoni fil-politiki kollha, inkluż fil-politika tagħha stess dwar ir-Riżorsi Umani. 

Madankollu, għandi l-ħsieb li dan il-qafas ġuridiku għandu jiġi kkumplimentat minn politiki intern li jiddeskrivu kif fil-konkret u b’mod 
dettaljat għandhom japplikaw internament il-valuri ta’ opportunitajiet indaqs u n-non diskriminazzjoni, li huma fil-qalba tal-proġett 
Ewropew. Għalhekk qed nippjana l-adozzjoni ta’ Komunikazzjoni dwar id-Diversità u l-Inklużjoni.  

Minbarra l-miżuri regolatorji mnaqqxa fil-Komunikazzjoni, se tiġi żgurata konformità stretta mal-prinċipju tan-non diskriminazzjoni 
permezz ta’ serje ta’ avvenimenti ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ segwitu sistematiku tal-każijiet ta’ diskriminazzjoni,  inugwaljanza jew 
intolleranza. 

Il-Kummissarji u l-membri tal-persunal igawdu mid-dritt ta’ libertà tal-espressjoni. Naturalment, l-interess pubbliku jitlob li dan id-dritt 
ikun soġġett għal ċerti restrizzjonijiet leġittimi, marbuta mad-dmirijiet ta’ lealtà, imparzjalità u diskrezzjoni. 

Ir-razziżmu jew id-diskors ta’ mibegħda inkluż il-mibegħda omofobika u transfobika jridu jiġu kkundannati u miġġielda bis-sħiħ.  Il-
Kummissjoni għandha mhux biss tqajjem sensibilizzazzjoni fost il-persunal tal-bżonn ta’ konformità mal-obbligi etiċi tiegħu u tinsisti fuq 
il-prevenzjoni, permezz ta’ informazzjoni kontinwa u kampanji ta’ sensibilizzazzjoni. Għandha tkun appoġġata wkoll minn azzjoni 
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dixxiplinarja kredibbli u li sservi ta’ deterrent jekk il-persunal jonqos milli jżomm mar-regoli.   

Għall-Kummissarji, l-obbligi u l-possibbiltà ta’ sanzjonijiet huma previsti fit-Trattat (l-Artikoli 245 u 247 TFUE) u kkjarifikati fil-Kodiċi 
ta’ Kondotta għall-Kummissarji. Għall-membri tal-persunal, ir-Regolamenti tal-Persunal jipprovdu firxa vasta ta’ sanzjonijiet possibbli 
għal kondotta ħażina, minn twissija amministrattiva għal tnaqqis fil-grad u, għall-aktar każijiet serji, tkeċċija u / jew tnaqqis fid-drittijiet 
tal-pensjoni. Il-Kummissjoni għandha uffiċċju dedikat (l-Uffiċċju għall-Investigazzjoni u d-Dixxiplina) biex titratta każijiet fejn il-
persunal jidher li kiser l-obbligi tiegħu. Is-sanzjonijiet jiġu imposti wara proċeduri bir-reqqa u li jiggarantixxu r-rispett xieraq għad-
drittijiet tad-difiża.  

Fir-rigward ta’ membri tal-persunal LGBTI, il-prinċipju ta’ non diskriminazzjoni japplika bis-sħiħ għalihom. Il-qafas ġuridiku attwalment 
fis-seħħ huwa perfettament konformi ma’ dak il-prinċipju, kemm fit-termini tiegħu kif ukoll fil-mod li bih jiġi applikat. Kif diġà semmejt, 
l-ambjent tax-xogħol tal-Kummissjoni għandu jkun tassew inklussiv u ħadd ma għandu jħossu li għandu jaħbi xi element mill-identità 
tiegħu minħabba biża’ ta’ diskriminazzjoni. Naf sewwa bit-tħassib tal-membri LGBTI tal-persunal u ninsab impenjat bis-sħiħ biex 
nismagħhom u nagħti l-appoġġ tiegħi, l-aktar permezz ta’ skambji regolari mal-assoċjazzjonijiet LGBTI.  

 
 

7. 
 
Minħabba l-kuntest attwali ta' negozjati intensi maċ-Ċina li jinkludu diversi dossiers sensittivi u delikati, taħseb li l-
kummenti kważi ksenofobiċi indirizzati lil negozjaturi Ċiniżi minn Kummissarju Ewropew kienu kontribut kostruttiv għall-
pożizzjoni ta' negozjar tal-UE? 
 
In-negozjati maċ-Ċina żgur ma ġewx affettwati mid-dikjarazzjonijiet tiegħi. Ippermettuli nenfasizza li jiddispjaċini ħafna li d-diskors 
tiegħi ta lok għal impressjoni ta’ diżrispett lejn il-poplu Ċiniż. 

Matul il-mandat tiegħi fil-Kummissjoni u anki qabel fil-karigi diversi li kelli f’Baden-Württemberg, urejt interess kbir fl-iżviluppi tal-
ekonomija tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u rispett kbir għad-dinamiki tal-ekonomija Ċiniża. Kelli diversi interazzjonijiet b’suċċess 
mar-rappreżentanti tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina kif ukoll ma’ kumpaniji Ċiniżi, inklużi żjarat f’Beijing. Tajt kontribut attiv fid-
djalogu bejn iċ-Ċina u l-UE u dejjem enfasizzajt li ċ-Ċina hija sieħeb u kompetitur b’saħħtu. In-negozjati maċ-Ċina kisbu riżultati 
pożittivi għaż-żewġ naħat. Għalhekk sejjaħt għal kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fil-qasam tal-investiment barrani: il-
kumpaniji Ċiniżi għandhom ikunu jistgħu jixtru dawk Ewropej u l-kumpaniji Ewropej dawk Ċiniżi.  
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8. 

 
Bgħatt ittra uffiċjali ta' apoloġija lill-Kap tal-Missjoni Ċiniża fl-UE dwar dan l-inċident u, jekk għamilt hekk, il-membri tal-Kumitat 
CONT jistgħu jaraw dan id-dokument? 
 
Jiddispjaċini li l-kliem li wżajt matul id-diskors tiegħi ħoloq sentimenti ħżiena u seta’ anki weġġa’ lin-nies. Dan ma kienx il-ħsieb tiegħu 
u tlabt maħfra. Ma bgħattx ittri uffiċjali. 
 
 
 

  
Ir-relazzjonijiet mal-lobbies  
 

 
9. 

 
Fit-18 ta' Mejju 2016, il-Kummissarju Oettinger tar fil-ġett privat ta' Klaus Mangold, negozjant u lobbist Ġermaniż, minn 
Brussell għal Budapest. Għalkemm il-President tal-Kummissjoni stqarr li t-titjira ma kinitx laqgħa skont l-etika u r-regoli 
ta' trasparenza tal-UE, il-Kummissarju jista' jaqsam l-opinjoni tiegħu dwar dan, speċjalment peress li huwa improbabbli li 
kwalunkwe konverżazzjoni tul is-sagħtejn vjaġġ mas-Sur Mangold, ma kinitx marbuta mal-ħidma tal-Kummissjoni. Tista' 
tispeċifika l-paragrafu tal-Kodiċi ta' Kondotta li jeskludi vjaġġar konġunt ma' lobbisti mhux irreġistrati mill-kategorija 
"laqgħa"? Tista' tagħtina wkoll lista komprensiva tal-interferenzi l-oħra kollha ma' lobbisti li mhumiex meqjusa bħala 
"laqgħa" fl-opinjoni tiegħek? X'passi ħa l-Kummissarju biex fil-futur tiġi evitata l-impressjoni ta' kunflitt ta' interess? 
 
Il-Kummissjoni Ewropea tinteraġixxi ma’ firxa vasta ta’ gruppi u organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw interessi speċifiċi. Din hija parti 
leġittima u neċessarja mill-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet sabiex il-politiki tal-UE jirriflettu l-bżonnijiet reali taċ-ċittadini. Il-proċess ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet jrid ikun trasparenti sabiex jippermetti skrutinju xieraq u sabiex jiżgura li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jkunu 
responsabbli. 
 
Il-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Kummissarji ma jagħtix definizzjoni ta’ laqgħa. Madankollu, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2014)9051 
tiddefinixxi l-kunċett ta’ “laqgħa” fl-Artikolu 2(a): “laqgħa" tfisser inkontru bilaterali organizzat fuq inizjattiva ta' organizzazzjoni jew 
individwu impjegat għal rasu jew Membru tal-Kummissjoni u / jew membru tal-Kabinett tiegħu sabiex jiddiskutu kwistjoni marbuta mat-
teħid u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet fl-Unjoni. Inkontri li jseħħu fil-kuntest ta' proċedura amministrattiva stabbilita mit-Trattati 
jew minn atti tal-Unjoni, li hija responsabbiltà diretta tal-Membru tal-Kummissjoni, kif ukoll inkontri ta' natura purament privata jew 
soċjali jew inkontri spontanji huma esklużi minn dan il-kunċett”  



28 

 

 
L-interazzjonijiet mal-lobbisti jridu jiġu kkunsidrati fid-dawl ta’ din it-tifsira sabiex jiġi determinat, fuq bażi individwali, liema minnhom 
ma jaqgħux taħt din id-definizzjoni. F’dan il-każ partikolari, ma saret l-ebda talba għal laqgħa mingħand is-Sur Mangold nnifsu jew 
mingħandi. L-awtoritajiet Ungeriżi pprovdew għal faċilità ta’ trasport. 
 
 

 
10. 

 
Ivverifikajt jekk il-prezz ta' titjira fuq ajruplan privat ta' lobbist minn Brussell għal Budapest jikkonformax mal-allowance 
standard għal rigal ta' EUR 150? 
 
Skont il-Kodiċi ta’ Kondotta "l-attendenza fuq stedina għal avvenimenti fejn il-Kummissarji jkunu qed jirrappreżentaw lil Istituzzjoni 
mhix ikkunsidrata bħala ospitalità”. Jien mort Budapest fuq missjoni uffiċċjali bħala Kummissarji u l-mezz tat-trasport ġie propost mill-
Gvern Ungeriż. Għalhekk, il-mezz tat-trasport kien marbut mal-missjoni uffiċjali u ma jistax jiġi kkunsidrat bħala rigal li ta vantaġġ 
b’valur finanzjarju. 
 
 

 
11. 

 
Is-Sur Günther Oettinger ivvjaġġa lejn Budapest fit-18 ta' Mejju tal-2016 fuq il-ġett privat tal-lobbist mhux irreġistrat is-Sur 
Klaus Mangold, biex jattendi konferenza dwar karozzi self-drive. Il-laqgħa u l-vjaġġ mas-Sur Mangold ma kinux 
ippubblikati fil-kalendarju tiegħu.  
 
Skont il-kelliem tal-Kummissjoni, is-Sur Margaritis Schinas, is-Sur Mangold mhuwiex involut fi kwistjonijiet diġitali, 
għalhekk din ma kinitx laqgħa ta' lobbjar. Il-Gvern Ungeriż isostni li s-Sur Mangold kien mitlub biex jgħin fl-organizzazzjoni 
ta' konferenza dwar karozzi diġitali, li tindika l-involviment tiegħu fil-portafoll tas-Sur Oettinger.  
 
Il-filmati u r-ritratti juru li s-Sur Mangold u s-Sur Oettinger attendew il-konferenza dwar karozzi self-drive flimkien fid-19 
ta' Mejju fl-Università Teknika ta' Budapest. 
 
Il-Gvern Ungeriż isostni li s-Sur Mangold kien mitlub jgħinu biex jorganizza l-konferenza dwar karozzi diġitali. X'inhi r-
raġuni li l-Kummissjoni ċaħdet dan? 
 
Jekk is-Sur Mangold mhuwiex involut fi kwistjonijiet diġitali għalfejn attenda laqgħa mas-Sur Orbánis? 
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X'kienu l-kwistjonijiet li ġew diskussi u li kienu jeħtieġu l-preżenza tas-Sur Mangold? Tista' tispeċifika kif id-dikjarazzjoni 
ta' Margaritis Schinas hija konformi mal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25.11.2014 dwar il-pubblikazzjoni ta' 
informazzjoni dwar laqgħat li saru bejn id-Diretturi Ġenerali tal-Kummissjoni u organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu 
għal rashom (C(2014)9048)? 
 
Is-Sur Oettinger kif jagħżel akkumpanjaturi tal-vjaġġ tiegħu li ma jaħdmux fil-qasam tiegħu? 
 
Kif intqal mill-Gvern Ungeriż is-Sur Mangold jagħti pariri fuq diversi kwistjonijiet inkluż il-konferenzi. L-istedina tiegħi biex 
nipparteċipa fil-konferenza ntbagħtet minn Mihály Varga, il-Ministru għall-ekonomija nazzjonali tal-Ungerija b’enfasi fuq il-fatt li l-
konferenza hija sjieda tal-Gvern Ungeriż. Is-Sur Mangold kien qiegħed jagħti parir lill-Gvern Ungeriż fuq l-organizzazzjoni tal-
konferenza. 
 
Il-mistoqsijiet rigward il-parteċipazzjoni tas-Sur Mangold għandha tiġi indirizzata lill-Gvern Ungeriż peress li ma kienx membru tad-
delegazzjoni tal-Kummissjoni. 
 
Skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2014)9051 “il-Membri tal-Kummissjoni għandhom jippubblikaw informazzjoni dwar il-laqgħat 
kollha li jsiru bejnhom u l-membri tal-Kabinett tagħhom mal-organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu għal rashom fuq kwistjonijiet 
relatati mat-teħid ta’ politiki u l-implimentazzjoni fl-Unjoni”. Laqgħa tfisser “inkontru bilaterali organizzat fuq inizjattiva ta' 
organizzazzjoni jew individwu impjegat għal rasu jew Membru tal-Kummissjoni u / jew membru tal-Kabinett tiegħu sabiex jiddiskutu 
kwistjoni marbuta mat-tfassil ta’ politiki u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet fl-Unjoni.” Is-Sur Mangold ma talabx għal laqgħa biex 
jiddiskuti xi kwistjoni marbuta mat-tfassil tal-politika u l-implimentazzjoni fl-Unjoni. Lanqas jien ma tlabt lis-Sur Mangold għal laqgħa 
biex niddiskutu dawn il-kwistjonijiet. 
 
Il-mezz tat-trasport lejn Budapest kien issuġġerit mill-Gvern Ungeriż. Għalhekk ma għażiltx persuni biex jakkumpanjawni matul il-vjaġġ. 
B’mod ġenerali, apparti l-membri tal-persunal tiegħi, ma jkollix persuni li jakkumpanjawni, irrispettivament jekk jaħdmux fil-qasam 
tiegħi jew le. 
 
 

 
12. 

 
B'aktar minn 270 laqgħa ma' rappreżentanti tan-negozju minn total ta' 336 laqgħat ta' lobbjar minn Diċembru 2014, il-



30 

 

Kummissarju Oettinger huwa bla dubju fil-quċċata tal-lista ta' Kummissarji li jiltaqgħu ma' organizzazzjonijiet ta' lobbjar 
tal-industrija. Inqas minn 10 % tal-laqgħat s'issa kienu ma' NGOs. Il-Kummissarju Oettinger kif beħsiebu jiżgura aċċess 
ibbilanċjat għal gruppi differenti ta' partijiet interessati fil-kariga l-ġdida tiegħu? 
 
Ta’ spiss ħafna jingħad li l-istituzzjonijiet tal-UE ma jisimgħux it-tħassib taċ-ċittadini u tan-negozji. Jien ninteraġixxi ma firxa vasta ta’ 
gruppi, assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet mhux governattivi u negozji li jirrappreżentaw interessi speċifiċi. Din hija parti leġittima u 
neċessarja mill-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet sabiex il-politiki tal-UE jkunu bilanċjati, xprunati mill-valur miżjud u jirriflettu l-
bżonnijiet reali taċ-ċittadini. In-numru ta’ laqgħat bl-ebda mod ma jfisser livell partikolari ta’ influwenza fil-proċess ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni billi jien inwettaq dmirijieti indipendentement u fl-interess ġenerali tal-Unjoni. Il-laqgħat mar-
rappreżentanti tan-negozju kienu pereżempju fattur kruċjali biex nixprunaw id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea, u nqajmu 
kuxjenza dwar l-importanza għall-industriji Ewropej biex jinbidlu u jużaw l-opportunitajiet tas-Suq Uniku Diġitali biex ma jitilfux mill-
kompetittività. Il-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet irid ikun trasparenti u jippermetti skrutinju xieraq. 
 
Meta wieħed iqis il-firxa ta’ materji fil-portafoll tiegħi , il-laqgħat fir-reġistru jirriflettu bilanċ bejn a) laqgħat li tlabt għalihom u b) 
laqgħat mitluba. L-NGOs ma talbux laqgħat komparabbli għan-numru ta’ laqgħat mitluba mill-assoċjazzjonijiet u n-negozji. Madankollu 
ddiskutejt kwistjonijiet diġitali kull meta kien possibbli mal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur, mal-NGOs jew ma’ rappreżentanti tal-
”komunità onlajn”. 
 
Fil-pożizzjoni l-ġdida tiegħi beħsiebni ninteraġixxi ma’ firxa wiesgħa ta’ interessi u nisma’ t-tħassib espress minn kull lat tas-soċjetà u tal-
ekonomija. Jiena lest niltaqa’ ma’ organizzazzjonijiet u NGOs skont id-disponibbiltà tiegħi u r-rilevanza tal-laqgħa prevista, 
b’applikazzjoni tar-regoli kollha fis-seħħ. 
 

 
 

13. 
 
Il-portafoll tal-Baġit taħt l-ex-Kummissarju Kristalina Georgieva kien il-portafoll li s'issa kellu l-anqas lobbjar f'termini ta' 
laqgħat ta' livell għoli skedati. Fil-passat il-Kummissarju Oettinger kien magħruf li kien jiltaqa' ma' gruppi ta' lobbjar 
barra l-portafoll tiegħu (pereżempju laqgħat mal-VW dwar l-iskandlu tal-emissjonijiet). Il-Kummissarju Oettinger kif 
beħsiebu jimxi fil-konfront ta' laqgħat esterni ma’ partijiet interessati fil-kariga l-ġdida tiegħu? 
 
Il-portafoll tal-Baġit u tar-Riżorsi Umani huwa rilevanti għal firxa wiesgħa ta’ rappreżentanti ta’ interessi speċifiċi u bi dritt qiegħdin 
isemmgħu t-tħassib tagħhom. Dan jinkludi b’mod partikolari l-Istati Membri u gvernijiet reġjonali (għandu jiġi nnutat li l-laqgħat mar-
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rappreżentanti istituzzjonali ma jaqgħux taħt l-obbligi ta’ trasparenza kif stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2014)9051) iżda 
wkoll NGOs. Is-soċjetà ċivili u n-negozji. Għalhekk, parti essenzjali u leġittima tad-dmirijiet tal-Kummissarju responsabbli huwa li jisma’ 
u jinteraġixxi ma’ dawn ir-rappreżentanti biex jara li l-politiki tal-UE jkunu bilanċjati sew. Huwa importanti għal kull Kummissarju nkluż 
jien li wieħed ikun infurmat sew dwar firxa ta’ kwistjonijiet biex jagħti kontribut attiv fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Kulleġġ.  
 
 
 

 

 
14. 

 
L-Etika u l-Integrità 
 
Il-Kummissarju Kristalina Georgieva kienet ukoll responsabbli għall-ġestjoni tar-Riżorsi Umani tal-Kummissjoni Ewropea, 
li kienet tinkludi s-superviżjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta għal Uffiċjali tal-KE. Wara l-aħħar skandli personali (id-diskors 
tiegħu f'Hamburg fis-26 ta' Ottubru 2016, it-titjira tiegħu fuq il-ġett privat ta' Klaus Mangold fit-18 ta' Mejju 2016), il-
Kummissarju Oettinger jista' jagħti raġunijiet għaliex huwa l-aħjar għażla biex imexxi l-Kummissjoni f'dan il-qasam? 
X'miżuri konkreti jista' jfassal il-Kummissarju Oettinger biex jgħin fit-titjib tal-ġestjoni tal-etika u tal-integrità tal-
Kummissjoni? 
 
Skont l-Artikolu 17.6b TUE il-President tal-Kummissjoni jiddeċiedi dwar l-organizzazzjoni interna tal-Kummissjoni. Il-President Juncker 
saqsieni biex inkun is-suċċessur tal-Viċi President Georgieva. Se npoġġi l-esperjenza kollha tiegħi u dedikazzjoni biex inwettaq dawn ir-
responsabbiltajiet ġodda u importanti. F’dan il-kuntest se naħdem mill-qrib u b’kooperazzjoni kontinwa mal-Parlament Ewropew u b’mod 
partikolari mal-Kumitati kompetenti. 

Fir-rigward tat-titjib fil-ġestjoni tal-etika u l-integrità tal-Kummissjoni, jiena konvint li l-qafas ġuridiku attwali u l-għodod tal-ġestjoni 
diġà jipprovdu strumenti solidi u validi. Madankollu hemm bżonn li ssir l-aħjar implimentazzjoni tar-rekwiżiti kollha tal-etika. Dan imur 
id f’id ma’ miżuri regolari ta’ sensibilizzazzjoni u taħriġ.  

Il-konformità stretta mar-regoli u l-istandards tal-etika applikabbli, kemm mill-Membri tal-Kulleġġ u mill-persunal, kif ukoll segwitu 
xieraq f’każ ta’ ksur, fl-opinjoni tiegħi huma vitali. Dan huwa kruċjali mhux biss biex jiggarantixxi li l-Kummissjoni, bħala 
amministrazzjoni pubblika, taqdi l-interess pubbliku b’mod imparzjali, leali u b’integrità sħiħa iżda wkoll biex isserraħ ras iċ-ċittadini li 
x-xogħol tal-istituzzjonijiet jaqdi l-interess pubbliku ġenerali. F’dawn iż-żminijiet partikolarment diffiċli, il-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej 
hija importanti aktar minn qatt qabel. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, l-etika nqisha bħala kwistjoni serja. 
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Il-Kummissjoni għandha regoli b’saħħithom, li komplew jissaħħu aktar riċentement matul ir-riforma tar-Regolamenti tal-Persunal. Iżda l-
Kummissjoni dejjem tfittex li ttejjeb il-qafas attwali u sservi bħala mudell. 

L-applikazzjoni tal-prinċipji tal-etika hija pre-kundizzjoni għal standards professjonali dejjem għoljin fis-servizzi pubbliċi, iżda jridu 
jkunu magħrufa, ċari u li jinftiehmu sabiex jiġu implimentati bis-sħiħ.  F’dan il-kuntest, se nkattar l-opportunitajiet biex infakkar lill-
persunal dwar ir-regoli u l-prinċipji etiċi li japplikaw għalihom. Għandna għalhekk inkomplu nibnu fuq l-offerta ta’ taħriġ tagħna, 
nanalizzaw sa fejn irridu nirrevedu l-linji gwida eżistenti jew noħorġu linji gwida ġodda fuq kwistjonijiet etiċi ta’ importanza. Permezz ta’ 
miżuri ta’ sensibilizzazzjoni, korsijiet ta’ taħriġ, eċċ. il-Kummissjoni għandha ssostni kultura bbażata fuq il-valuri li twassal għal 
apprezzament uniformi tar-regoli u tal-prinċipji tal-etika. Fl-opinjoni tiegħi dan jikkostitwixxi l-aħjar miżuri preventiva. 

Sabiex intejjeb il-ġestjoni tal-etika u tal-integrità fil-Kummissjoni se nappoġġa flimkien mal-President u mal-Kulleġġ kollu, l-isforzi  

 - biex insaħħu l-kodiċi tal-kondotta kif propost mill-President Juncker biex nestendu l-perjodu ta’ tranżizzjoni għal eks Presidenti u 
Kummissarji u  

- biex nivverifikaw u nikkontrollaw id-dikjarazzjoni tal-interessi tal-Kummissarji inklużi l-interessi finanzjarji tagħhom. 

Barra minn jekk, ninsab lest għal skambju annwali ta’ fehmiet mal-Kumitat dwar il-Kontroll Baġitarju u l-Ombudsman iddedikat lill-etika 
u diskussjoni regolari madwar mejda mal-NGOs biex niddiskuti kwistjonijiet dwar l-etika u l-integrità.  
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15. 

 

 
Direttur-Ġenerali OLAF: Kunflitt ta' interess 
 
Billi l-Kulleġġ tal-Kummissarji ddeċieda li jneħħi l-immunità tad-Direttur Ġenerali tal-OLAF, wara talba mill-awtoritajiet Belġjani 
matul investigazzjoni marbuta mal-"każ Dalli", huwa kellu jiffaċċja kunflitt ta' interess triplu: 
 
1. Filwaqt li l-Kulleġġ kien fil-proċess li jiddeċiedi dwar it-tneħħija tal-immunità tiegħu, id-Direttur Ġenerali kkunsidra l-possibbiltà li 

jinfetħu investigazzjonijiet tal-OLAF kontra l-Membri tal-Kummissjoni. 
 
2. Ladarba l-Kulleġġ ħa d-deċiżjoni tiegħu li jneħħi l-immunità tiegħu, id-Direttur Ġenerali ħa azzjoni legali kontra l-Kummissjoni 

dwar l-allegata irregolarità fl-adozzjoni tad-deċiżjoni tagħha, filwaqt li fl-istess ħin kompla jirrappreżenta lill-Kummissjoni dwar 
kwistjonijiet politiċi marbutin mal-portafoll tiegħu. 

 
3.  Wara li t-tneħħija tal-immunità tiegħu kienet ġiet ikkonfermata, il-prosekutur pubbliku Belġjan beda jinvestiga r-rwol tad-Direttur 

Ġenerali fil-każ kriminali inkwistjoni. Madankollu, fl-istess ħin, il-prosekutur pubbliku kompla jservi bħala l-prosekutur pubbliku 
tal-OLAF, u b'hekk bħala l-interlokutur tad-Direttur Ġenerali għall-ġlieda kontra l-frodi fl-interessi finanzjarji tal-UE fit-territorju 
Belġjan. 

 
Taqbel li dawn il-kunflitti ta' interess jistgħu jkunu ta' ħsara kemm għall-OLAF, kif ukoll għar-reputazzjoni tal-Kummissjoni? Inti, 
fir-rwol tiegħek bħala Viċi President responsabbli għall-OLAF, se tiżgura li d-Direttur Ġenerali tal-OLAF jitqiegħed fuq liv sa tmiem 
l-investigazzjoni mill-awtoritajiet Belġjani, u jinħatar sostitut temporanju minfloku? 
 
 Il-Kummissjoni ma tara l-ebda riskju ta’ kunflitt ta’ interess. It-talba tal-awtoritajiet Belġjani biex titneħħa l-immunità tad-Direttur 
Ġenerali kienet tikkonċerna att preċiż matul investigazzjoni partikolari. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ġiet adottata b’kunsiderazzjoni 
xierqa tal-preżunzjoni ta’ innoċenza u fi spirtu ta’ kooperazzjoni sinċiera mal-awtoritajiet Belġjani. 
 

1. Ma hemmx rabta bejn it-talba għat-tneħħija tal-immunità li trid tittratta l-Kummissjoni u l-attivitajiet investigattivi potenzjali 
tal-OLAF. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ġiet adottat mingħajr influwenza min-naħa tad-Direttur Ġenerali tal-OLAF. Din id-
deċiżjoni ngħatat mingħajr preġudizzju għall-indipendenza operattiva tal-OLAF, li l-Kummissjoni ħadet impenn tħares u 
tirrispetta. 

  
2. L-Artikolu 17(3) tar-Regolament 883/2013 jipprevedi l-possibbiltà li d-Direttur Ġenerali tal-OLAF jiftaħ kawża quddiem il-

Qorti tal-Ġustizzja jekk jaħseb li miżuri meħuda mill-Kummissjoni tiddubita mill-indipendenza tiegħu. Din il-possibbiltà ma 
tqiegħdux f’xi kunflitt ta’ interess. Fir-rigward tal-politika kontra l-frodi, id-Direttur Ġenerali tal-OLAF ma jeżerċitax attività 
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indipendenti u l-anqas ma ġie identifikat xi kunflitt ta’ interess f’dan il-qasam.   
 

3. Il-Kummissjoni ma tarax li hemm kunflitt ta’ interess fil-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji Belġjani u d-Direttur 
Ġenerali tal-OLAF li jwettqu dmirijiethom indipendentement, skont il-qafas ġuridiku u r-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom. 
Il-preżunzjoni tal-innoċenza tiddomina u huwa mportanti ħafna li l-OLAF u d-Direttur Ġenerali tiegħu jkomplu jipproteġu l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, inkluż fil-Belġju. 
 

Fiċ-ċirkostanzi attwali, l-idea tas-sospensjoni tad-Direttur Ġenerali tal-OLAF mhix xierqa. Hija tkun ta’ ħsara għall-indipendenza tal-
OLAF u ddgħajjef il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.   
 
 

 

 
16. 

 
Il-portafoll preċedenti 
 
Kummissarju Oettinger, int tajt bidu għal diversi riformi fil-kariga tiegħek ta' Kummissarju għall-Ekonomija u s-Soċjetà 
Diġitali, li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-data, ix-xiri online, id-diġitalizzazzjoni, id-drittijiet tal-awtur eċċ. Issa wasal iż-
żmien biex dawk l-inizjattivi jiġu appoġġati u difiżi sabiex isiru parti mil-leġiżlazzjoni Ewropea. Inti taħseb li l-bidla fil-
portafoll se toħloq inċertezza fis-settur u tista' twassal għal falliment? 
 
Matul l-ewwel sentejn tal-mandat kont - bħala Kummissarju responsabbli għall-ekonomija u s-soċjetà diġitali - qed nixpruna l-aġenda 
diġitali b’impenn u entużjażmu. Peress li kont konvint li r-rivoluzzjoni diġitali hija opportunità kbira għaċ-ċittadini u n-negozji Ewropej 
kollha tajt kontribut lejn l-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali u biċċa kbira mill-miżuri indikati fl-istrateġija kont ipproponejthom jien stess 
lill-Kummissjoni. 
Issa huwa mportanti li mmexxu l-aġenda aktar 'il quddiem. Madankollu, din l-aġenda mhix biss ta’ Kummissarju wieħed waħdu, iżda hija 
kwistjoni għat-tim ta’ Kummissarji.  Il-Viċi-President Ansip qiegħed imexxi l-koordinazzjoni għas-Suq Uniku Diġitali u se jkompli 
jagħmel hekk. Jiena konvint li mhux se jkun hemm interruzzjoni fit-triq lejn Suq Uniku Diġitali u lest ngħin sa fejn iħallini l-portafoll il-
ġdid tiegħi biex l-aġenda diġitali tibqa’ miexja 'l quddiem. 
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17. 

 
FEŻ 
 
X'inhu l-ħsieb tiegħek dwar l-implimentazzjoni tal-FEŻ fil-baġit regolari? 

Sa mill-ħolqien tiegħu mit-Trattati ta’ Ruma fl-1957, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) għandu l-qafas ġuridiku tiegħu stess u baqa’ 
barra l-baġit tal-UE. B’allokazzjoni finanzjarja ta’ madwar EUR 30,5 biljun għall-perjodu 2014-2020 (il-11 FEŻ), jirrappreżenta 
madankollu sehem konsiderevoli ħafna tad-disponibbiltajiet għall-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE. Nagħraf 
ħafna li l-Parlament Ewropew ilu ħafna jipproponi li l-FEŻ jiġi inkorporat bis-sħiħ fil-baġit tal-UE, mhux l-inqas għal raġunijiet ta’ 
skrutinju demokratiku aħjar u responsabbiltà. 
 
Sabiex baġitizzazzjoni eventwali ssir b’aktar faċilità, l-ishma tal-finanzjament u r-regoli finanzjarji applikabbli għall-FEŻ ġew 
gradwalment armonizzati matul l-aħħar snin biex ikunu kemm jista’ jkun simili għal dawk tal-baġit.  
 
Kif intqal fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni / rieżami f’nofs it-terminu tal-QFP tal-14 ta’ Settembru 20161, fir-
rigward tal-baġitizzazzjoni tal-FEŻ il-Kummissjoni se tanalizza bir-reqqa kif timxi 'l quddiem, filwaqt li jittieħed kont taċ-ċirkostanzi u l-
kunsiderazzjonijiet kollha rilevanti, inklużi:  
 
- Id-disinn u l-istruttura globali tal-istrumenti ta’ azzjoni esterna post-2020;  
- In-natura tas-sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku wara l-iskadenza tal-Ftehim ta' Cotonou fl-

2020;  
- Il-lezzjonijiet li ttieħdu mill-evalwazzjonijiet tal-azzjoni preċedenti, konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati u l-valutazzjonijiet tal-
impatt ta’ bosta arranġamenti.  
 
Għalhekk din il-kwistjoni se tkun fuq l-aġenda tiegħu fil-qafas tal-preparazzjonijiet tal-QFP li jmiss.  

 

                                                           
1 Commission Staff Working Document accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Mid-term review / 
revision of the multiannual financial framework 2014-2020. An EU budget focused on results, SWD(2016) 299 final, 14.9.2016, p. 36. 
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18. 

 
Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE 
 
Liema azzjonijiet tipprevedi fir-rigward tal-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-UE sabiex ma jintilfux l-impetu, id-dehra u l-
integrità tal-investimenti permezz tal-baġit tal-UE, speċjalment fil-politika ta' koeżjoni? 
 
Il-preservazzjoni tal-impetu, id-dehra, u fuq kollox l-integrità tal-investimenti matul il-baġit tal-UE, speċjalment fil-qasam tal-politika ta’ 
koeżjoni, titlob approċċ li jinkludi l-ibbaġitjar, it-tfassil tal-programm ta’ nfiq u miżuri għall-prevenzjoni, detezzjoni u korrezzjoni ta’ 
irregolaritajiet, u ġlieda kontra l-frodi, korruzzjoni u attività illegali oħra li thedded l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Il-
Kummissjoni żżomm l-impenn tagħha biex tkompli tieħu miżuri xierqa u timplimenta l-aħjar prattiki f’dawn l-oqsma kollha: 

• Għall-ewwel darba ġie introdott obbligu2, għall-perjodu ta’ nfiq 2014-2020 għall-Istati Membri biex is-sistemi ta’ kontroll u 
ġestjoni tagħhom fil-ġestjoni kondiviża tal-Fondi  Strutturali u ta’ Investiment b’miżuri kontra l-frodi proporzjonali u effettivi. 
B’mod ġenerali, il-Kummissjoni żżomm djalogu kontinwu mal-Istati Membri biex issaħħaħ il-kapaċitajiet u l-għodod tagħhom 
biex jiġġieldu l-frodi. Pereżempju, għodda ta’ klassifikazzjoni tar-riskji msemmija “ARACHNE” hija disponibbli għall-Istati 
Membri biex tgħinhom jidentifikaw proġetti riskjużi, kuntratti u kuntratturi, biex imbagħad ikunu jistgħu jmexxu l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni. 

• Id-direttivi l-ġodda dwar l-akkwist pubbliku jipprovdu għat-twaqqif ta’ standards minimi fid-definizzjoni ta’ kunflitti ta’ interess, 
l-obbligu għall-Istati Membri biex jieħdu miżuri xierqa għad-detezzjoni, prevenzjoni u t-trattazzjoni ta’ kunflitti ta’ interess, l-
estensjoni ta’ raġunijiet ta’ esklużjoni ta’ offerenti u l-introduzzjoni ta’ e-tendering mandatorju mill-Istati Membri sal-2018.  

• Il-Kummissjoni qed tħejji wkoll aġġornament tal-Istrateġija kontra l-Frodi (wara li implimentat il-miżuri kollha proposti fl-ewwel 
Strateġija kontra l-Frodi tal-Kummissjoni 2011) u żiedet fil-promozzjoni ta’ Strateġiji Nazzjonali kontra l-Frodi fl-Istati Membri. 

 
  

Il-mudell/i ta' finanzjament tal-UE 
 

                                                           
2 L-Artikolu 125.4 (c) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni 
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19. 

 
Reċentement il-Kummissjoni ftiehmet fil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża li l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri se 
jitnaqqsu mill-isforz fiskali strutturali li huma mistennija li jintlaħqu mill-Istati Membri u li l-istess trattament se japplika 
fir-rigward ta’ garanziji jekk dawn ikollhom impatt fuq id-defiċit u / jew id-dejn. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar l-estensjoni 
ta' dan il-prinċipju għal oqsma oħra ta' nfiq b'mekkaniżmi simili ta' kontribuzzjoni mill-Istati Membri? (jiġifieri l-
investimenti lokali u reġjonali tal-FEIS, l-iffinanzjar nazzjonali tal-proġetti tal-UE, eċċ.). 
 
L-Istati Membri kollha laħqu qbil fuq ir-regoli baġitarji tal-UE, jiġifieri l-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir (PST), bil-għan primarju li tiġi 
żgurata s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi u tintlaħaq stabbiltà makroekonomika fl-UE. 

Ir-regoli tal-PST ma jipprevedu esklużjonijiet tal-ebda tip mill-ambitu tas-sorveljanza baġitarja, sabiex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi. Il-PST iqis li n-nefqa pubblika kollha trid tkun iffinanzjata b’mod xieraq. Inkella, id-dejn pubbliku jibda jinġema’ u ż-
Żona tal-Euro tirriskja li terġa’ taffaċċja l-konsegwenzi negattivi li esperjenzajna matul il-kriżi tad-dejn taż-Żona tal-Euro. 

Madankollu, il-PST jipprevedi li ċerti miżuri, l-hekk imsejħa “miżuri ta’ darba”, jistgħu jiġu nnettjati mill-bilanċ strutturali skont ċerti 
kundizzjonijiet u diment li dawn il-miżuri jkollhom effett baġitarju tranżitorju li ma jwassalx għal bidla sostnuta fil-pożizzjoni baġitarja. 

Sabiex tevita li l-interpretazzjoni ta’ “miżuri ta’ darba” tmur kontra t-test u l-ispirtu tal-PST u toħloq lakuni fil-qafas tas-sorveljanza 
baġitarja, il-Kummissjoni ħarġet gwida preċiża u qasmitha mal-Istati Membri fil-gruppi alternati tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju. 
Din il-gwida ġiet ippubblikata sussegwentement fir-rapport finanzjarju pubbliku tal-20153. “Trattament ta’ darba għandu jibqa’ ċirkoskritt 
b’attenzjoni. 

Barra minn hekk, l-użu ta’ rilassament tal-PST biex jiġu promossi politiki oħra tal-Kummissjoni ħafna drabi mhuwiex l-aħjar strument, 
billi t-tfixkil għal dawn il-politiki ħafna drabi jkun strutturali u mhux relatat ma’ dixxiplina fiskali. Ir-ridistribuzzjoni tan-nefqa pubblika 
lejn oġġetti li jiffavorixxu aktar it-tkabbir jew oġġetti strateġiċi tista’ tgħin f’dan ir-rigward, mingħajr ma tipperikola l-kredibbiltà tas-
sorveljanza fiskali.   

 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf. Din il-gwida tinkludi diversi prinċipji li għandhom jitqiesu kollha flimkien meta tiġi vvalutata l-eliġibbiltà ta’ 
miżura bħala “ta’ darba”. L-ewwel nett, miżuri “ta’ darba” ma għandhomx ikunu rikorrenti. It-tieni nett, ma jistgħux ikunu b’ordni amministrattiv jew b’deċiżjoni awtonoma tal-gvern. Lanqas 
ma għandhom jinkludu komponenti volatili ta’ dħul u nefqa, kif ukoll azzjonijiet ta’ politika deliberati li jżidu d-defiċit tal-gvern. Fl-aħħar nett, għandu jkollhom impatt sinifikanti fuq il-bilanċ tal-
amministrazzjoni pubblika.   

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf.
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20. 

 
Minħabba li l-mudell ta' finanzjament mill-UE essenzjalment segwa dak tal-Ġermanja, partikolarment wara l-introduzzjoni 
tal-Euro u l-patt ta' stabbiltà, u billi mill-14 ta' Ottubru 2016 il-Ġermanja adottat bidla radikali fil-mudell ta' finanzjament 
Ġermaniż bejn l-Istat Federali u l-Länder, li permezz tiegħu l-Istat Federali se jiffinanzja, mill-2020 sal-2030, il-Länder 
b'rata ta' aktar minn EUR 9 biljun fis-sena, kif taħseb li din il-bidla se tinfluwenza l-perspettivi finanzjarji l-ġodda tal-UE? 
 
Ħadt nota tal-ftehim riċenti fil-Ġermanja biex tiġi riformata s-sistema tal-“Länderfinanzausgleich”, inkluż l-attribuzzjoni ta’ xi kompiti 
ġodda għal-livell federali u l-ammonti ġodda li l-“Bund” se jkollu jiffinanzja. 

Madankollu, ma naqbilx mas-suppożizzjoni tal-mistoqsija li l-“mudell ta’ finanzjament mill-UE essenzjalment segwa dak tal-Ġermanja”. 
Il-baġit ġenerali tal-UE qatt ma kien maħsub biex ikun sistema ta’ ugwalizzazzjoni tal-introjtu jew ridistribuzzjoni mdaqqsa u deliberata. 
Ma hemm l-ebda trasferiment finanzjarju dirett bejn l-Istati Membri. L-effetti ridistributtivi bejn ir-reġjuni u l-Istati Membri li jirriżultaw 
mill-interventi baġitarji tal-UE huma fil-biċċa l-kbira tagħhom konsegwenza tal-allokazzjoni tal-programmi ta’ nefqa bħall-politika ta’ 
koeżjoni li ssegwi objettivi definiti fil-livell tal-UE. 

L-UE ma għandhiex sistema li biha  

- l-Istati Membri jittrasferixxu fondi finanzjarji bejniethom, jew  

- livell federali b’sorsi ta’ dħul indipendenti li jistgħu jagħmlu kontribuzzjonijiet ta’ baġit diretti lil Stati Membri jew reġjuni 

Allura ekonomikament, u legalment, iż-żewġ sistemi mhumiex paragunabbli u l-analoġija ssuġġerita ma tistax tapplika.  

Fil-kuntest tat-tfassil tal-QFP il-ġdid, jien se noqgħod attent ħafna li jinżammu l-prinċipji ta’ sussidjarjetà, solidarjetà u ġestjoni 
finanzjarja tajba. U, barra minn hekk, huwa kruċjali li wieħed iżomm f’moħħu li huwa mistenni li jintlaħqu l-kompetenzi u l-kompiti fil-
livell tal-UE biss jekk ikunu mirfuda minn attribuzzjonijiet finanzjarji proporzjonati u adegwati.  

 
  

QFP 
 

 
21. 

 
F'Settembru 2016, il-Kummissjoni ħarġet il-Komunikazzjoni tagħha dwar ir-rieżami / reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali. Minħabba ċ-ċirkostanzi attwali u l-ħruġ probabbli tar-Renju Unit mill-Unjoni x'inhi l-opinjoni 
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tiegħek dwar il-ħtieġa li jkun hemm reviżjoni ġenwina tal-QFP? Fejn għandha titpoġġa l-enfasi jekk u meta l-QFP jiġi 
rivedut? 

Fl-14 ta’ Settembru 2016, il-Kummissjoni adottat il-Komunikazzjoni dwar ir-rieżami / reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju 
pluriennali 2014-2020 - “Baġit tal-UE iffukat fuq ir-riżultati” (RNT).  
 
Il-Kummissjoni tħares lejn ir-rieżami / reviżjoni ta’ nofs it-terminu bħala opportunità biex terġa’ tivvaluta l-funzjonament tal-QFP 
flimkien mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE u mal-Istati Membri, biex taġġusta l-prijoritajiet tiegħu u biex issaħħaħ il-kapaċità tiegħu biex 
iwassal għal objettivi multipli u jirreaġixxi għal sfidi ġodda. 
 
L-għan tal-pakkett ta’ rieżami / reviżjoni tal-QFP huwa li jsaħħaħ l-appoġġ għall-ogħla prijoritajiet politiċi (pereżempju l-indirizzar tal-
kriżi dwar il-migrazzjoni, l-ixprunar tal-investiment u l-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ), jagħmel il-baġit aktar flessibbli u aktar 
kapaċi jirrispondi għall-kriżijiet u jissimplifika l-funzjonament tal-programmi finanzjarji biex il-benefiċċji jinħassu aktar malajr u bl-inqas 
burokrazija possibbli. 
Il-pakkett ta’ proposti jipprovdi mezzi finanzjarji addizzjonali ta’ EUR 1,3 biljun (li minnhom EUR 6,3 biljun huma supplimentari (“top 
ups”)) sabiex l-UE tkun kapaċi tirreaġixxi b’mod effiċjenti għall-isfidi l-ġodda. Sabiex tiżdied il-flessibbiltà tal-baġit tal-UE, il-
Kummissjoni pproponiet li temenda r-“Regolament QFP”. 
 
Wara negozjati intensi fil-Kunsill u diversi laqgħat informali bejn il-Kunsill u l-Parlament, ħareġ pakkett ta’ kompromess li jista’ jirfed 
ftehim finali ladarba jitneħħew ir-riżervi pendenti.   
Il-pakkett ta’ kompromess jinkludi t-top ups segwenti: 
 

• EUR 3,9 biljun għall-migrazzjoni u għas-sigurtà (id-dimensjoni interna u esterna). 
 

• EUR 1,2 biljun fl-2014 għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; dan huwa EUR 200 miljun aktar milli pproponiet il-
Kummissjoni. Flimkien mal-finanzjament mill-FSE, issa hemm EUR 2,4 biljun addizzjonali disponibbli għal din l-inizjattiva. 

 
• Ir-rinfurzar, permezz tar-riallokazzjoni, ta’ programmi importanti fl-Intestatura 1a li trawwem it-tkabbir u l-impjiegi, inkluż: 

o Orizzont 2020: EUR 200 miljun addizzjonali 
o Trasport CEF: EUR 300 miljun addizzjonali 
o Erasmus +: EUR 100 miljun addizzjonali 
o Cosme: EUR 100 miljun addizzjonali 
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Fost l-oħrajn, dan il-ftehim wiesa’ jipprevedi ż-żieda wisq meħtieġa fil-flessibbiltà għal impenji u pagamenti fir-Regolament QFP. 
Jiġifieri, id-disponibbiltajiet annwali tal-istrument ta’ flessibbiltà jiżdiedu minn EUR 471 miljun għal EUR 600 miljun (fi prezzijiet tal-
2011), apparti l-possibbiltà li jintużaw ammonti mhux użati mill-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea u mill-Fond Ewropew tal-
Globalizzazzjoni. Għall-2017, dawn l-istrumenti ta’ flessibbiltà ġodda jistgħu jġibu flessibbiltà addizzjonali (f’impenji) sa massimu ta’ 
EUR 800 miljun. 
Barra minn hekk, id-disponibbiltajiet annwali tar-Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza jiżdiedu minn EUR 280 miljun għal EUR 300 miljun 
fi prezzijiet tal-2011. 
 
Anki l-marġni globali għall-impenji jiġi estiż fil-ħin u fl-ambitu tiegħu, biex ikopri wkoll miżuri fil-qasam tal-migrazzjoni u tas-sigurtà. 
 
L-“iffissar ta’ limitu massimu” għall-marġni globali għall-pagamenti jiżdied b’total ta’ EUR 5 biljun bil-prezzijiet tal-2011 (EUR 2 biljun 
fl-2019 u EUR 3 biljun fl-2020) u jippermetti li l-limiti massimi għall-2019 u l-2020 jiġu aġġustati 'l fuq billi jiżdiedu l-marġni u jitnaqqas 
l-infiq mis-snin preċedenti mingħajr ma tkun meħtieġa reviżjoni ta’ dawk il-limiti massimi. Dan jgħin biex jitnaqqas ir-riskju ta’ 
akkumulazzjoni fi tmiem il-QFP tal-2014-2020 bħal kif ġara fi tmiem il-QFP preċedenti.  
 
Filwaqt li l-proċedura ta’ adozzjoni għar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tvarja minn dik tal-baġit annwali, wieħed għandu jirrikonoxxi l-
isforzi li saru mill-Presidenza Slovakka biex il-Parlament jinvolvi ruħu kemm jista’ jkun matul il-proċess. Jien konxju li r-riżultat jista’ 
ma jilħaqx l-aspettattivi ġġustifikati sew. Iżda fi żminijiet fejn ir-rinfurzar tal-infiq tal-UE huwa inqas u inqas popolari madwar l-Unjoni, 
ma għandniex ninjoraw il-pakkett li għandna fuq il-mejda. 
 
L-adozzjoni tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tkun suċċess kbir. Tipprovdi stabbiltà u unità li huma meħtieġa ħafna fiż-żminijiet ta’ inkwiet 
li ġejjin. Il-ftehim dalwaqt jintlaħaq bi ftit ħidma oħra, iżda ż-żewġ naħat iridu juru flessibbiltà biex dan jintlaħaq. 
 
Jien se naħdem b’mod intensiv u mill-qrib mal-Parlament Ewropew u mal-Presidenza Maltija biex dan is-suċċess jinkiseb fix-xhur li 
ġejjin, qabel ma jkun hemm kwistjonijiet oħra li jieħdu preċedenza. 
 
Naturalment kwalunkwe ftehim politiku dwar ir-reviżjoni ta’ nofs it-terminu ma jistax jippreġudika l-prerogattivi taż-żewġ idejn tal-
awtorità tal-baġit. Jeħtieġ li nippreservaw il-kompetenza tal-Parlament u tal-Kunsill fil-proċess tal-baġit annwali.  
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22. 

 
Fl-2017, għandha tibda l-preparazzjoni ta' QFP ġdid għal wara l-2020. F'dan ir-rigward: 
 
- X'inhu, skontok, il-post tal-Politika ta' Koeżjoni fil-qafas il-ġdid - għandha tiżdied jew bil-maqlub? 
 
- Taħseb li l-implimentazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni għandha tiġi mġedda wara l-2020? 
 
- Tikkunsidra l-faċilità Nikkollegaw l-Ewropa bħala għodda effettiva għall-implimentazzjoni tal-politika, u kif tara postha fil-futur? 
 
- Fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali kien hemm ċaqliq qawwi lejn l-użu ta' strumenti finanzjarji għal diversi politiki u 
programmi tal-Unjoni. Iżda r-riżultati inizjali, kif ukoll l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri, juru li l-istrumenti finanzjarji huma 
assoċjati ma' twassil kajman u dan ikompli joħloq aktar differenzi bejn l-Istati Membri u r-reġjuni tal-UE. X'inhi l-opinjoni tiegħek 
dwar ir-rwol futur ta' strumenti finanzjarji fil-Politika ta' Koeżjoni u politiki oħra tal-UE? 

Fil-QFP li jmiss il-politika ta’ koeżjoni se jkompli jkollha rwol importanti. L-istess japplika għall-appoġġ tal-proġetti ta’ infrastruttura 
trans-Ewropej fil-qasam tal-politika tat-trasport, diġitali u tal-enerġija. Dawn il-politiki kollha se jgħaddu minn evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet tagħhom għall-objettivi ta’ politika tagħhom fix-xhur li ġejjin. 
 
Żgur li tifhem li ma nistax inwieġeb il-mistoqsija tiegħek dwar id-daqs ta’ politiki speċifiċi fil-QFP li jmiss f’dan l-istadju bikri tal-
proċess preparatorju. Bħala l-ewwel pass irridu nivvalutaw sew il-marġni ta’ manuvra baġitarja, filwaqt li jitqies bis-sħiħ it-tbassir 
makroekonomiku u ċirkustanzi oħra li se jkunu rilevanti għall-perjodu kkonċernat. Jien nimpenja ruħi għal proċess ta’ konsultazzjoni 
wiesgħa, inkluż mal-Parlament. 
 
Element importanti se jkun l-esplorazzjoni tal-possibiltajiet ta’ ingranaġġ tal-baġit tal-UE. Dan jista’ jsir permezz ta’ diversi modi, 
pereżempju billi jiżdied il-kofinanzjament mill-baġits nazzjonali sabiex tissaħħaħ is-sjieda għall-implimentazzjoni tal-politiki Ewropej, 
jew billi jsir użu aktar mifrux tal-istrumenti finanzjarji. 
 
Il-QFP attwali diġà ra ċerta żieda fl-użu tal-istrumenti finanzjarji meta mqabbel mal-perjodu preċedenti. Il-Komunikazzjoni dwar ir-
rieżami / reviżjoni ta’ nofs it-terminu pprovdiet l-ewwel valutazzjoni tal-implimentazzjoni tagħhom, li fuq il-bażi tagħha l-Kummissjoni 
għamlet proposti biex tissimplifika l-użu tagħhom, b’mod partikulari jekk jiżdiedu mal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u l-
Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS). 
  
Element tal-investigazzjonijiet f’termini tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ dawn l-istrumenti bil-ħsieb għall-QFP li jmiss se jkun it-
tnedija reġjonali. Kien hemm xi ftit tħassib li l-implimentazzjoni ta’ dawn l-istrumenti hija kkonċentrata ħafna fuq aktar Stati Membri 
kompetittivi, b’mod partikulari fir-rigward tal-FEIS. Madankollu, meta ġew relatati l-investimenti skattati għad-daqs tal-ekonomija, hija l-
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Estonja li attwalment tinsab fuq nett tal-lista, filwaqt li pereżempju l-Ġermanja tinsab mal-aħħar terz tal-Istati Membri.  
 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni pproponiet li twessa’ s-servizzi tas-Servizz Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investiment u tiżgura li l-
Istati Membri bi Swieq Finanzjarji inqas żviluppati wkoll jistgħu jibbenefikaw għalkollox mill-istrumenti finanzjarji. 
 
Fir-rigward tal-QFP li jmiss, valutazzjoni rigoruża tal-funzjonament tal-istrumenti attwali (inklużi l-FEIS), b’mod partikulari biex jiġu 
determinati l-aktar mezzi ta’ implimentazzjoni effettivi, se jkun kruċjali biex jiġi determinat kif l-użu tagħhom jista’ jkompli jiġi estiż. 

 
 

23. 
 
Kif taħseb li s-sistema tar-RPT għandha tinbidel sabiex tipprovdi aktar indipendenza u sostenibbiltà tal-finanzi tal-UE?  

(Rimarka: Jekk il-mistoqsija għandha iktar x’taqsam mar-Riżorsi Proprji (RP) milli mar-Riżorsi Proprji Tradizzjonali (RPT), irreferi 
għall-mistoqsija BUDG 4.) 
 
L-ewwel nett, wieħed għandu jżomm f’moħħu s-sinifikat ġenerali tar-Riżorsi Proprji Tradizzjonali (RPT), li fil-parti l-kbira tagħhom 
huma dazji doganali, fis-sistema usa’ tar-Riżorsi Proprji (RP). Ir-RPT jagħmlu biss 13 % mir-RP totali, b’hekk is-sostenibbiltà tal-finanzi 
tal-UE jiddependu ħafna aktar fuq RP oħra milli fuq RPT. Minkejja dan kollu, l-unjoni doganali tipprevedi RP ġenwini tal-UE, u tgħolli l-
ammonti sinifikanti tad-dħul għall-baġit tal-UE.  
  
Minkejja l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ li għaddejja, id-dħul tal-baġit tal-UE mir-RPT attwalment żdied madwar 25 % f’dawn l-aħħar 
għaxar snin, minn EUR 14,9 biljun fl-2006 għal EUR 18,6 biljun fl-2015. L-implimentazzjoni tal-baġit fl-2016 tikkonferma din ix-xejra. 
Is-sistema tar-RPT tistrieħ fuq żewġ pilastri, il-faċilitazzjoni tal-kummerċ u l-protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-UE. Għandu jkompli 
jiġi żgurat bilanċ xieraq bejn dawn iż-żewġ pilastri biex irawwem l-indipendenza u s-sostenibbiltà tas-sistema RPT.  

 
 

24. 
 
Peress li t-trilogu reċenti tal-Baġit 2017 sar skont il-mandat ta' Kummissarju ieħor, tista' jekk jogħġbok tispjega l-
pożizzjoni tiegħek dwar dan? X'inhuma l-aspettattivi tiegħek għall-Baġit 2018 u x'inhu l-post tal-Politika ta' Koeżjoni fih? 

Il-Kummissjoni qed taġixxi b’mod kolleġġjali. Dan jimplika li tkun seħħet konsultazzjoni tal-Membri kollha tal-Kulleġġ qabel ma jkunu 
daħlu fin-negozjati. Il-Baġit 2017, kif ġie adottat, għandu l-appoġġ sħiħ tal-Kummissjoni, u tiegħi ukoll. L-adozzjoni tal-Baġit 2017 
kienet sinjal pożittiv ħafna għall-istituzzjonijiet tal-UE. Ma kienx faċli, iżda l-partijiet kollha aġixxew b’mod responsabbli u għamlu l-
konċessjonijiet meħtieġa. Dan huwa suċċess konġunt tal-istituzzjonijiet tal-UE u prova ċara li l-UE tista’ tegħleb id-differenzi.  
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Huwa baġit tajjeb għax isaħħaħ l-oqsma ta’ prijorità tal-Kompetittività, tat-Tkabbir u tal-Impjiegi, il-ġestjoni tal-flussi migratorji u l-
indirizzar tat-theddid għas-sigurtà kemm fl-Unjoni kif ukoll fil-viċinat tagħna kif ipproponiet il-Kummissjoni u kif ġie difiż mill-
Parlament Ewropew.  
 
Il-Baġit 2018 għandu jiżgura li l-UE jkollha l-mezzi xierqa biex terġa’ tirreaġixxi b’mod effettiv għal dawn l-isfidi.  Rigward il-Politika 
ta’ Koeżjoni, l-2018 għandha tkun is-sena meta l-implimentazzjoni taqbad it-triq, u dan ifisser li l-livelli ta’ pagament għandhom jiżdiedu 
b’mod pjuttost sinifikanti meta mqabbel mal-2016 u l-2017. Huwa importanti li jkun hemm il-livell tajjeb ta’ approprjazzjonijiet meħtieġa 
għall-2018 biex ikun jista’ jkun hemm implimentazzjoni sħiħa tat-talbiet għal pagamenti u għaldaqstant jiġi evitat il-ħolqien ta’ 
akkumulazzjoni ġdida.  
 
 

 
25. 

 
Ir-reviżjoni tal-QFP għadha kwistjoni pendenti għar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew. Meta tkun fil-pożizzjoni ta' 
Kummissarju għall-Baġit u r-Riżorsi Umani se taħdem biżżejjed biex timbotta għal rieżami effiċjenti ta' nofs it-term 
b'dewmien qasir? 

Kif għidt fit-tweġiba tiegħi għall-mistoqsija 21 hawn fuq, l-ambizzjoni tal-Kummissjoni hija li jintlaħaq ftehim dwar l-aspetti finanzjarji u 
l-emenda tar-Regolament QFP mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill malajr kemm jista’ jkun. Għaldaqstant, se nkompli naħdem b’mod 
kostruttiv mal-Presidenza Maltija u mal-Parlament biex nilħaq dan l-għan b’suċċess u malajr kemm jista’ jkun u biex inkun żgur li t-
tħassib tal-Parlament jiġi indirizzat kif xieraq. 

  

 
 
 

 
26. 

 
Il-Brexit 
 
Fil-kuntest tal-Brexit, x'tip ta' riallokazzjonijiet tal-persunal qed tipprevedi u kif se tipprepara biex tamministrahom? 
 
Kif irrimarkajt fid-dikjarazzjoni wara l-Laqgħa informali tal-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern tas-27 Stat Membru, kif ukoll tal-Presidenti 
tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea fil-15 ta’ Diċembru 2016, ma jistgħu jibdew l-ebda negozjati qabel ma r-Renju Unit 
ikun ħareġ notifika li se joħroġ mill-Unjoni. F’dan il-kuntest - u kif imbassar f’din id-dikjarazzjoni - il-Parlament Ewropew se jkollu rwol 
importanti f’dan il-proċess. F’dak li għandu x’jaqsam mal-appoġġ tekniku, inħoloq Task Force biex jindirizza l-kwistjonijiet kollha li 
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għandhom x’jaqsmu mal-Brexit, ippresedut minn Michel Barnier bħala l-Kap Negozjatur. Dan is-Servizz ġdid jopera taħt l-awtorità 
diretta tal-President Juncker u jiddependi fuq appoġġ għall-politika mid-Direttorati Ġenerali u s-servizzi kollha madwar il-Kummissjoni, 
b’ħidma partikularment mill-qrib mas-Segretarjat Ġenerali u s-Servizz Legali. 
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III. Mistoqsijiet mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
 
Nru. Mistoqsija 

 
1. 

 
Bħala Kummissarju responsabbli għall-Baġit u r-Riżorsi Umani, inti se jkollok ir-responsabbiltà aħħarija għal oqsma li 
jaffettwaw direttament il-persunal tal-Istituzzjonijiet: ir-reklutaġġ, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, l-iskejjel Ewropej, biex 
insemmu biss ftit minnhom. F'kuntest ta' tnaqqis fit-tkabbir demografiku, l-Istituzzjonijiet qed jiffaċċjaw aktar 
kompetizzjoni minn impjegaturi oħrajn fir-rigward tar-reklutaġġ tal-persunal. Madankollu, sabiex ikun possibbli li twieġeb 
b'mod adegwat u effettiv għall-isfidi attwali u futuri, l-UE teħtieġ servizz ċivili effiċjenti b'irġiel u nisa bi kwalifiki għoljin u 
multilingwi, magħżula fost iċ-ċittadini tal-Istati Membri fuq il-bażi ġeografika l-aktar wiesgħa possibbli.  
 
X'se tagħmel fir-rigward tal-istrateġija tal-predeċessur tiegħek? B'mod partikolari, x'miżuri tipprevedi li tieħu sabiex 
tattira u żżomm "l-aħjar u l-aktar nies intelliġenti"? Kif se tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' politika ta' ġestjoni tat-talent 
korporattiva? Kif se tiżgura li l-allokazzjoni tar-riżorsi umani taqbel mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni sabiex 
tirrazzjonalizza l-modi ta ' kif taħdem il-Kummissjoni? Kif se tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-proċess ta' 
reklutaġġ u tul il-karriera? X'inhi s-sitwazzjoni attwali fir-rigward li tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn is-sessi fost il-persunal 
tal-istituzzjonijiet? Kif se tikkontribwixxi għall-kisba ta' 40 % ta' nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali f'livell għoli u intermedju 
tal-Kummissjoni sa tmiem il-mandat? Il-Kummissjoni Ewropea tinsab f'pożizzjoni unika biex tmexxi bl-eżempju kif ukoll fil-
promozzjoni ta' dawn il-politiki fl-UE kollha. X'kontribut siewi beħsiebek tagħmel biex tiżgura li l-ugwaljanza bejn is-sessi 
tiġi promossa b'mod orizzontali li jmur lil hinn minn sempliċiment politika interna tal-Kummissjoni? X'inhi l-pożizzjoni 
tiegħek dwar l-istatus u d-drittijiet ta' membri tal-persunal Britanniċi wara l-Brexit?  
 
Jien nemmen bis-saħħa li s-servizz ċivili li hu magħmul minn membri tal-persunal iddedikati u kompetenti ħafna f’xogħolhom huwa 
kruċjali biex inwasslu l-aġenda ambizzjuża tagħna. Dan għidtu diversi drabi lil nies li ltqajt magħhom fil-funzjoni tiegħi bħala 
Kummissarju għall-Enerġija Kummissarju għall-Ekonomija Diġitali, lill-ġurnalisti u lill-partijiet ikkonċernati. Semmejt il-ħidma siewja 
tal-uffiċjali tal-UE ta’ spiss u b’mod proattiv. F’dawn l-aħħar snin tnieda għadd importanti ta’ inizjattivi u, b’segwitu għalihom, se 
nimpenja ruħi biex niżgura li l-persunal ikollu kundizzjonijiet xierqa għal prestazzjoni tajba u biex jibqa’ ddedikat.  

L-Istituzzjonijiet Ewropej iridu jibqgħu kompetittivi fis-suq tax-xogħol internazzjonali sabiex jiġbdu l-aħjar u l-aktar nies intelliġenti mill-



46 

 

Istati Membri kollha. Għal dan il-għan, se nkompli nimplimenta l-politika ta’ reklutaġġ ibbażata fuq merti filwaqt li nappoġġa l-azzjonijiet 
ta’ lħiq li għandhom l-għan li juru l-attrattività tal-marka ta’ karriera fl-UE. L-organizzazzjoni tal-kompetizzjonijiet tal-UE se jkollhom 
ikunu allinjati aħjar mal-ħtiġijiet tal-Istituzzjonijiet, bħar-reklutaġġ ta’ persunal iżda bi kwalifiki ogħla f’oqsma speċifiċi (pereżempju l-
ekonomija, il-finanzi, jew l-enerġija, eċċ.). Kompetizzjonijiet tal-UE aktar immirati għandhom jippermettu wkoll l-attrattività tal-akbar 
talenti minn madwar l-Unjoni.  

Se nkompli bl-implimentazzjoni tal-Istrateġija riċenti tal-Kummissjoni għall-Ġestjoni tat-Talenti, li għandha l-għan li tisfrutta kemm jista’ 
jkun it-talenti tan-nies ladarba jiġu rreklutati. Fil-kuntest diffiċli ta’ tnaqqis fir-riżorsi umani, nistgħu u rridu nagħmlu iktar biex 
nippromwovu l-eċċellenza maniġerjali kif ukoll il-mobilità u l-iżvilupp tal-persunal.  

Bl-istess mod, bħala l-Kummissarju responsabbli għall-Baġit u r-Riżorsi Umani, se naċċerta ruħi li d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar 
l-allokazzjoni tar-riżorsi jibqgħu bbażati fuq l-evidenza, iqisu bis-sħiħ l-approprjazzjonijiet baġitarji disponibbli u jippermettu tqassim 
mill-ġdid rapidu tal-oqsma ta’ prijorità. Se nsegwi l-kisba tas-sinerġiji u l-effiċjenzi fil-koordinazzjoni, fl-appoġġ u f’funzjonijiet 
orizzontali oħra tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, se nappoġġa l-użu ta’ strutturi flessibbli u ħidma kollaborattiva li jwasslu għal ilħiq 
effettiv u żvelt tal-objettivi tal-Kummissjoni.  

Fl-ambjent politiku kumpless tagħna, jeħtieġ li jiġu sfruttati t-talenti tan-nies tagħna - nisa u rġiel. Attwalment, in-nisa fil-Kummissjoni 
jlaħħqu 55 % tal-persunal kollu. Il-Kummissjoni għandha sett ibbilanċjat ta’ miżuri li jgħaqqdu flimkien il-miri tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-monitoraġġ, li għandhom l-għan li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-proċess tar-reklutaġġ u tal-għażla u matul il-
karriera. F’dak li għandu x’jaqsam man-nisa fil-maniġment, ir-rappreżentanza femminili fil-maniġment superjuri hija ta’ madwar 31 % u 
fil-maniġment intermedju madwar 34 %. Il-Kummissjoni se tibni fuq il-progress tajjeb li sar mill-2014 u tintensifika l-isforzi tagħha bil-
ħsieb li tilħaq il-mira ta’ 40 % ta’ maniġers femminili sal-2019. Jien se nappoġġa l-miżuri kollha li għandhom l-għan li jżidu l-għadd ta’ 
kandidati femminili f’funzjonijiet ta’ maniġment superjuri u intermedju, bħat-taħriġ, l-iskemi ta’ mentoraġġ jew possibbiltajiet ta’ ħidma 
flessibbli. Barra minn hekk, se nsaqsi lid-dipartimenti tal-Kummissjoni biex jagħmlu aktar sforzi f’termini tal-ewwel ħatriet ta’ nisa 
f’funzjonijiet ta’ maniġment intermedju.  

Fil-bidu nett tal-mandat il-ġdid, se nipproponi li l-Kummissjoni tapprova strateġija ġdida ta’ diversità u inklużjoni għall-persunal tagħha 
sas-sena 2019. Id-diversità u l-inklużjoni, li jmorru lil hinn mill-kunċett ta’ ugwaljanza bejn is-sessi, huma ta’ importanza għall-
prestazzjoni tal-Kummissjoni u għall-messaġġ li nibagħtu lill-Istati Membri tagħna u lill-bqija tad-dinja.  

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija wieħed mill-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. Għalkemm l-inugwaljanzi għadhom 
jeżistu, speċjalment fis-suq tax-xogħol, l-UE għamlet progress sinifikanti matul dawn l-aħħar deċennji bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni għat-
trattament indaqs, l-integrazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi u miżuri speċifiċi għall-avvanz tan-nisa. "Strategic 
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engagement for gender equality 2016-2019", ippubblikat f’Diċembru 2015, iwaqqaf il-qafas għall-ħidma futura tal-Kummissjoni biex 
itejjeb l-ugwaljanza bejn is-sessi. Jien se naħdem mill-qrib mal-Kummissarju Jourova f’dan il-qasam.   

Rigward il-futur taċ-ċittadini tar-Renju Unit fl-Istituzzjonijiet, din il-kwistjoni se tiġi indirizzata bħala parti min-negozjati tal-Artikolu 50. 
F’dan l-istadju, irrid infakkar biss dak li qal il-President Juncker wara r-referendum, b’mod partikulari li l-membri tal-persunal tar-Renju 
Unit huma fuq kollox “uffiċjali tal-Unjoni” u li aħna impenjati biex nassistuhom. 

 
 
2.  

 
X'inhi l-valutazzjoni tiegħek dwar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2006) 1624/3 dwar il-politika tal-Kummissjoni Ewropea 
fil-qasam tal-protezzjoni tad-dinjità tal-persuna u tal-ġlieda kontra l-fastidju psikoloġiku u l-fastidju sesswali? Id-Deċiżjoni 
indirizzat b'mod adegwat il-ħtieġa li jinħoloq u jinżamm ambjent tax-xogħol fil-Kummissjoni li fih kull forma ta' fastidju 
jingħata l-ġenb? Lil hinn minn politika bil-miktub, il-Kummissjoni u l-Kummissarju responsabbli għar-Riżorsi Umani 
għandhom jistabbilixxu standards ogħla ta' mġiba personali, kemm b'rabta mal-persunal kif ukoll mal-pubbliku ġenerali? 
 
Il-Kummissjoni hija impenjata li tipprovdi ambjent ta’ xogħol mingħajr fastidju, fejn kulħadd ikun trattat b’rispett u dinjità. Il-politika 
kontra l-fastidju tal-Kummissjoni, li ġejja minn deċiżjoni adottata fl-2006, hija bbażata fuq kemm approċċ preventiv kif ukoll miżuri 
preventivi. Il-prevenzjoni tkopri informazzjoni ġenerali disponibbli għall-persunal kollu u għat-taħriġ. Il-miżuri reattivi jinkludu żewġ 
proċeduri (waħda informali u oħra formali) biex jindirizzaw sitwazzjonijiet ta’ kunflitt fuq il-post tax-xogħol u fastidju allegat. 

L-obbligu tal-impjegatur li jipproteġi l-persunal tiegħu u jiggarantixxi rispett għad-dinjità tan-nisa u l-irġiel fil-post tax-xogħol huwa 
kruċjali għalija. Ma nara l-ebda disinn speċifiku ta’ fastidju fil-Kummissjoni li joħloq kwistjoni sistemika. Madankollu, ejja nkunu ċari: 
anki każ wieħed ta’ fastidju dejjem se jkun każ li ma kellux iseħħ. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha tkompli bl-azzjoni preventivi 
tagħha u tkompli tippromwovi ambjent ta’ ħidma b’rispett. L-investigazzjonijiet formali u s-sanzjonijiet għandhom ikomplu japplikaw 
fejn meħtieġ. 

B’mod ġenerali, it-tnedija ta’ politika kontra l-fastidju żgur kienet pass pożittiv biex jiġu żgurati relazzjonijiet ta’ ħidma b’aktar rispett. Sar 
ħafna progress fl-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-2006. Il-proposta ta’ proċeduri formali u informali, it-twaqqif ta’ 
netwerk ta’ konsulenti kunfidenzjali, il-ħolqien ta’ servizzi speċjalizzati biex jiġu trattati każi potenzjali, l-organizzazzjoni ta’ korsijiet ta’ 
taħriġ u l-ħruġ ta’ fuljetti għall-persunal u għall-maniġers żgur kienu ta’ progress. 

Is-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni kisbu esperjenza sostanzjali fl-indirizzar ta’ lmenti ta’ fastidju mill-2006. Barra minn hekk, il-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ħadet sensiela ta’ sentenzi dwar is-suġġett mill-2006. Filwaqt li dawn is-sentenzi huma diġà implimentati 
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fil-prattika tal-Kummissjoni, għadhom ma ġewx riflessi fl-abbozzar tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Minħabba dawn ir-raġunijiet kollha, 
waħda mill-inizjattivi leġiżlattivi li se nniedi bħala Kummissarju responsabbli mir-Riżorsi Umani hija li nadotta deċiżjoni riveduta dwar il-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-fastidju fuq il-post tax-xogħol. 

 
 
3. 

 
L-Artikolu 298 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi li meta jkunu qed iwettqu l-missjonijiet 
tagħhom, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni għandu jkollhom l-appoġġ ta' amministrazzjoni Ewropea 
miftuħa, effiċjenti u indipendenti. Fl-2004 u sussegwentement fl-2014, ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-
Impjieg għaddew minn riforma profonda. Minkejja dan, iċ-ċittadini ma jistennewx biss servizz ta' kwalità għolja fejn il-
prinċipji tal-integrità u l-legalità huma rispettati, iżda wkoll li dawn l-attivitajiet jitwettqu f'kuntest li jista' jipprovdi l-
ogħla livell ta' trasparenza. 
 
Fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta' Jannar 2013 u tad-9 ta' Ġunju 2016, il-Parlament talab lill-Kummissjoni tippreżenta, 
abbażi tal-Artikolu 298 tat-TFUE, proposta għal Regolament dwar amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u 
indipendenti. Huwa wettaq ukoll studju dwar il-Valur Miżjud Ewropew ta' Liġi dwar il-Proċedura Amministrattiva. Il-
Parlament jinsab konvint li regoli dwar amministrazzjoni tajba jippromwovu t-trasparenza u r-responsabbiltà. Issa huwa 
importanti aktar minn qatt qabel li tissaħħaħ il-leġittimità tal-Unjoni u tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini fl-amministrazzjoni 
tal-Unjoni. Aħna nemmnu li regolament li jsaħħaħ it-trasparenza, kif ukoll iċ-ċarezza legali, dwar proċeduri u obbligi li l-
amministrazzjoni tal-UE għandha fir-rigward taċ-ċittadini Ewropej jwassal għal dak l-għan. Sfortunatament ħafna, il-
Kummissjoni fil-fatt uriet biss riluttanza u oppożizzjoni biex tirregola l-amministrazzjoni tal-UE. Dan huwa approċċ li ma 
nistgħux nifhmu. X'inhi l-fehma tiegħek? X'evidenza hemm bżonn biex tikkonvinċi lill-Kummissjoni li wasal iż-żmien biex 
tressaq ir-regolament imsemmi hawn fuq? Se tikkoopera mal-Parlament għal dan l-għan? 
 
Għaċ-ċittadini barra, l-amministrazzjoni tal-UE tidher qisha torri tal-avorju. Sabiex jinħolqu pontijiet u l-amministrazzjoni 
tal-UE tinġieb eqreb għaċ-ċittadini, tipprevedi l-ħolqien ta' pjattaformi, programmi ta' skambju, sessjonijiet ta' 
informazzjoni fl-Istati Membri? 
 
Ir-Regolamenti tal-Persunal diġà jipprevedu qafas estensiv ta’ regoli, prinċipji u prattiki li għandhom l-għan li jinteraġixxu b’mod miftuħ, 
effiċjenti u indipendenti maċ-ċittadini tal-UE. Dawn l-aspetti komplew jissaħħu bir-riformi għar-Regolamenti tal-Persunal fl-2004 u fl-
2013. Meta wieħed iqis li r-Regolamenti tal-Persunal ġew applikati flimkien ma’ settijiet oħra ta’ regoli orizzontali bħall-Kodiċi dwar 
Imġiba Amministrattiva Tajba, ir-Regolament dwar il-protezzjoni tad-data, ir-Regolament dwar l-aċċess għad-dokumenti, biex insemmi 
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ftit biss, il-livell ta’ trasparenza huwa għoli ħafna.  

F’dak li għandu x’jaqsam mal-inizjattivi speċifiċi għas-settur fil-qasam tal-Artikolu 298 TFUE, jeħtieġ li jissemma r-Reġistru Pubbliku 
tar-regoli tal-persunal implimentat kollu tal-istituzzjonijiet tal-UE. Ir-Reġistru kien previst mar-riforma tal-2013 tar-Regolamenti tal-
Persunal bil-ħsieb li jtejjeb l-għarfien u t-trasparenza dwar kif l-istituzzjonijiet jiffunzjonaw internament, u b’hekk tinħoloq fiduċja fl-
amministrazzjoni. Wara li tpoġġa fis-seħħ mingħajr dewmien, ir-reġistru pubbliku issa huwa disponibbli pubblikament, u b’hekk 
jipprevedi livell ogħla ta’ trasparenza fil-qasam tar-regoli tal-persunal tal-UE. 

Il-Kummissjoni hija impenjata li tiggarantixxi li ċ-ċittadini, in-negozji u l-partijiet interessati jkunu jistgħu jinteraġixxu ma' 
amministrazzjoni li tkun miftuħa, indipendenti u effiċjenti. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni, bħall-Istituzzjonijiet Ewropej u l-korpi l-
oħrajn, għandhom sett ta' regoli orizzontali stabbiliti sew li jmexxu l-imġiba amministrattiva tagħha.  

Rigward il-kodifikazzjoni tal-liġi amministrattiva tal-UE, il-Kummissjoni, f’dan l-istadju, għadha mhix konvinta li l-benefiċċji li jintuża 
strument leġiżlattiv uniku u orizzontali li jikkodifika l-liġi amministrattiva jagħmel tajjeb għall-kostijiet. Li tiġi segwita l-proposta tal-
Parlament Ewropew tfisser mhux biss leġiżlazzjoni ġdida; tkun tirrikjedi wkoll ir-reviżjoni ta' volum konsiderevoli ta' leġiżlazzjoni attwali 
tal-UE. Anki meta ssir b'attenzjoni u b'sens ta' proporzjon, il-kodifikazzjoni x'aktarx twassal għal problemi ta' delimitazzjoni bejn ir-regoli 
ġenerali u dwak speċifiċi – filwaqt li ma tagħmilx il-leġiżlazzjoni aktar ċara jew il-litigazzjoni aktar faċli għaċ-ċittadini u n-negozji 
affettwati. 

Hija tista' tneħħi wkoll il-flessibbiltà mitluba biex tadatta għal ħtiġijiet partikolari. Dawn l-isfidi u d-diffikultajiet huma konfermati wkoll 
mill-abbozz tar-regolament mill-Parlament Ewropew. It-test għadu ma jidentifikax x'kienu d-distakki u l-inkonsistenzi fil-liġi attwali, u 
għalhekk x'inhi l-ġustifikazzjoni għat-tressiq ta' soluzzjonijiet leġiżlattivi orizzontali bħala tweġiba proporzjonali biex jiġu indirizzati. 
Lanqas ma jevalwa sa issa l-impatt konkret tad-dispożizzjonijiet li fih. Minflok ma timpenja ruħha f’eżerċizzju kumpless ħafna ta’ 
kodifikazzjoni, b’valur miżjud inċert, il-Kummissjoni beħsiebha tkompli tindirizza l-problemi konkreti meta jinqalgħu, tanalizza l-kawżi 
bażi u mbagħad tieħu l-azzjoni meħtieġa. 
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4.  

 
Skont l-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, "sabiex tassigura li l-azzjonijiet tal-Unjoni jkunu koerenti u 
trasparenti, il-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel konsultazzjonijiet wiesgħa mal-partijiet konċernati". U l-
istituzzjonijiet għandhom iżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u mas-
soċjetà ċivili.  X'se tagħmel biex jiġu bbilanċjati aħjar il-kontribuzzjonijiet riċevuti minn partijiet interessati korporattivi 
ma' dawk tas-soċjetà ċivili u l-kontribuzzjonijiet individwali? X'se tagħmel biex ittejjeb il-pubblikazzjoni tal-laqgħat u 
appuntamenti ma' gruppi ta' interess? 
 
Kif stabbilit fl-aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar4, din il-Kummissjoni trid tisma’ liċ-ċittadini u lill-partijiet ikkonċernati mill-qrib u 
għaldaqstant timpenja ruħha għal konsultazzjonijiet li huma ta’ kwalità għolja u trasparenti, jilħqu lill-partijiet ikkonċernati kollha u 
jimmiraw għall-evidenza meħtieġa biex jieħdu deċiżjonijiet tajbin. Dawk affettwati mil-leġiżlazzjoni jifhmu aħjar l-impatt li se jkollha l-
leġiżlazzjoni, u jistgħu jipprovdu l-evidenza meħtieġa biex itejbuha. Sabiex jiżguraw it-trasparenza, il-kontribuzzjonijiet kollha għall-
konsultazzjonijiet pubbliċi u r-rapporti ta’ segwitu huma ppubblikati fis-sit web tal-Kummissjoni li jindirizza s-suġġett tal-politika 
kkonċernata.   

 
Meta tanalizza l-kontribuzzjonijiet u r-rappurtar dwar l-eżitu ta’ konsultazzjoni, il-Kummissjoni tqis bil-galbu d-diversi gruppi ta’ partijiet 
ikkonċernati li pparteċipaw, lil min irrappreżentaw u l-fehmiet li esprimew.  Madankollu, billi dawk li jirrispondu għall-konsultazzjonijiet 
pubbliċi jagħżlu lilhom infushom, dawn mhumiex kampjun rappreżentattiv taċ-ċittadini tal-UE u tal-partijiet ikkonċernati. Għaldaqstant, 
il-konsultazzjonijiet pubbliċi ma għandhomx l-għan li jipprevedu fehma rappreżentattiva ta’ dak li jaħsbu ċ-ċittadini tal-UE u l-partijiet 
ikkonċernati, mhumiex “vot” jew stħarriġ, iżda għandhom l-għan li jiġbru l-fehmiet differenti taċ-ċittadini u tal-partijiet ikkonċernati 
differenti dwar inizjattiva kkonċernata tal-Kummissjoni. Huwa b’dan il-mod ukoll li l-Kummissjoni tirrapporta dwar il-kontribuzzjonijiet 
għall-konsultazzjonijiet. 

 

                                                           
4 COM(2015) 215 final - https://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation_en 
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5. 

 
Bħala Kummissarju għall-Baġit u r-Riżorsi Umani, inti se jkollok ir-responsabbiltà li taħdem mill-qrib mal-Kummissarju 
għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali biex il-Kummissjoni Ewropea ssir aktar miftuħa u effikaċi permezz ta' użu aħjar tat-
teknoloġiji diġitali. Kif se tiżgura li r-riżorsi tal-Kummissjoni jiġu użati biex jintlaħqu l-prijoritajiet, inklużi l-programm 
ISA2 u l-Istrateġija dwar is-Softwer b'Sors Miftuħ tal-Kummissjoni nnifisha? 
 
It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) jgħoddu fost id-dominji prinċipali tal-Komunikazzjoni tal-2016 dwar l-
Analiżi Strateġika dwar l-Enerġija (SER - Strategic Energy Review) fil-Kummissjoni5. Il-komunikazzjoni hija mfassla li twassal riżultati 
effiċjenti fl-implimentazzjoni ta’ politiki tal-UE, u tidentifika sensiela ta’ azzjonijiet fid-dominju tal-ICT matul id-dimensjonijiet segwenti:  
 
 L-aġenda tat-trasformazzjoni diġitali fiha tliet pilastri: 

 
1) L-awtomatizzazzjoni tal-proċessi korporattivi ewlenin fid-DĠ u s-servizzi. Azzjonijiet li diġà qegħdin naħdmu fuqhom huma: 

 
• It-twaqqif ta’ Spazju Uniku ta’ Interskambju ta’ Data Elettronika (SEDIA - Single Electronic Data Interchange Area) 6 li 

jippermetti mezz standardizzat u unifikat għall-preżentazzjoni, ħżin u proċessar ta’ data ppreżentata fi proċeduri ta’ għoti u 
akkwist. 

• Id-definizzjoni ta’ soluzzjoni ta’ akkwist elettroniku li ssir obbligatorja għad-DĠ u s-servizzi kollha u tallinja proċessi ta’ 
akkwist li ma jaqblux. 
 

• L-estensjoni tas-soluzzjoni l-ġdida ta’ Għotjiet elettroniċi lid-DĠ ikkonċernati kollha li jimmaniġġaw għotjiet diretti u meta 
applikabbli għal għotjiet indiretti. 
 

B’segwitu għat-titjib fl-effiċjenza mistenni mill armonizzazzjoni tal-proċessi, dawn l-azzjonijiet kollha se jiffaċilitaw ir-relazzjonijiet mal-
kumpaniji, mal-SMEs, mal-organizzazzjonijiet u man-nies inġenerali li magħhom il-Kummissjoni hija f’kuntatt ta’ kuljum għall-

                                                           
5 SEC(2016)170 tal-4.4.2016 

6 Kif imbassar fl-Artikolu 95 tar-Regolament Finanzjarju 
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implimentazzjoni tal-politiki u l-baġit tal-UE. 
 

2) Soluzzjonijiet għall-big data u għall-analitika tad-data, meta l-Kummissjoni tkompli tmexxi bil-ħsieb li tibni l-infrastruttura 
analitika tagħha. 
 

3) Il-komponenti tal-arkitettura, meta l-intenzjoni tal-Kummissjoni tkun li tidentifika u tniedi sett ta’ komponenti utilizzabbli mill-
ġdid, li jappoġġaw l-implimentazzjoni ta’ sistemi u proċessi ġodda madwar is-servizzi tal-Kummissjoni. Dan jinkludi l-
implimentazzjoni ta’ soluzzjoni ta’ firem elettroniċi fi proċessi amministrattivi (interistituzzjonali) rilevanti; jew il-
ġeneralizzazzjoni tal-Login tal-UE (l-identifikazzjoni elettronika sikura biex taċċessa s-sistemi tal-UE b’aktar minn żewġ 
miljun utent diġà). 
 

 Il-post tax-xogħol diġitali tal-inizjattiva futura SER ICT jiffoka fuq li jipprovdi lill-persunal bl-għodda, bil-pjattaformi u bis-servizzi 
tajba tal-IT, u jippermetti li l-utenti jaħdmu u jikkollaboraw fi kwalunkwe post, fi kwalunkwe ħin b’sigurtà xierqa għall-iskop tagħha u 
jottimizza l-esperjenza ta’ xogħol u l-produttività tagħhom.  
 

 Il-linja ta’ konsolidazzjoni u standardizzazzjoni tad-dominju SER ICT tkopri: 
 

1) Il-konsolidazzjoni ta’ ċentri lokali tad-data f’żewġ ċentri tad-data (għall-finijiet ta’ kontinwità tal-operat) fil-Lussemburgu 
Personalment inawgurajt wieħed minn dawn iċ-ċentri ta-data reċentement, u b’hekk ippermettejt it-trasferiment ta’ data u 
sistemi minn ċentri lokali tad-data mxerrdin tad-DĠ. 
 

2) Il-ġestjoni ċentralizzata tal-għodda tal-IT mid-DĠ DIGIT, li tinkludi ċ-ċentralizzazzjoni u l-istandardizzazzjoni tal-għodda tal-IT 
tal-utent finali u s-servizzi ta’ appoġġ relatati. 
 

 Fl-aħħar nett, is-Sigurtà tal-ICT tinsab ukoll fl-għoli fl-aġenda permezz ta’: 
 

• implimentazzjoni konsistenti madwar il-Kummissjoni ta’ proċessi ta’ sigurtà ewlenin tal-IT;  

• titjib fl-infrastruttura tas-sigurtà globali tal-IT (sekurizzazzjoni tan-netwerk u tal-punt finali); 

• żgurar ta’ governanza effiċjenti tas-sigurtà tal-IT u żamma tal-maniġment superjuri, tal-esperti tal-IT u tal-utenti finali 
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infurmati dwar il-qagħda tas-sigurtà globali tal-IT (riskji u theddid); 

• Huwa mistenni li jintlaħqu funzjonijiet aktar effettivi tas-sigurtà tal-IT permezz ta’ ċentralizzazzjoni parzjali tar-rwol tal-
uffiċjal tas-sigurtà tal-informazzjoni lokali (LISO - local information security officer), li issa huwa deċentralizzat fid-DĠ 
differenti. 

 
Fl-2015 il-Kummissjoni ġeddet l-Istrateġija tas-Softwer b’Sors Miftuħ (OSS - Open Source Software) tagħha. Dan huwa parti integrali 
mill-qasam tal-ICT fil-Kummissjoni kemm internament kif ukoll fl-għodod disponibbli għall-pubbliku inġenerali. Aħna nużaw l-OSS 
matul il-proċessi tagħna, miċ-ċentru ċentrali tad-data, għall-brawżers fil-kompjuters tagħna, għas-siti kollaborattivi u l-għodod għaċ-
ċittadini tal-UE. U flimkien mal-Kummissarju responsabbli għall-Aġenda Diġitali se nkomplu naħdmu għall-użu tiegħu fil-proċessi 
amministrattivi u ta’ politika implimentati mis-servizzi tal-Kummissjoni. 
 
Kundizzjoni meħtieġa għas-suċċess tal-inizjattivi msemmija hawn fuq hija l-allokazzjoni tar-riżorsi suffiċjenti. F’dan ir-rigward, ir-rwol 
tal-programm ISA2, u s-sinerġiji mal-programmi operattivi involuti fi proċessi massivi ta’ għotjiet u akkwist, se jkunu importanti ħafna. 
Dan se jkun il-każ b’mod partikulari għall-inizjattivi relatati mal-armonizzazzjoni tal-proċessi ta’ negozju li jtejbu ħafna l-aċċess u l-
parteċipazzjoni tal-partijiet interessati għall-implimentazzjoni tal-politiki u l-baġit tal-UE. Il-linji gwida, is-soluzzjonijiet u l-għodod 
ipprovduti mill-programm ISA2 biex jappoġġaw l-amministrazzjonijiet Ewropej pubbliċi fl-isforzi tagħhom għall-modernizzazzjoni wkoll 
se jkunu ta’ għajnuna għall-Kummissjoni f’dan ir-rigward.  
 
Skont il-kompitu preċedenti tiegħi, nemmen li ninsab f’pożizzjoni ideali biex nifhem l-importanza tal-programm ISA2 u l-kontribuzzjoni 
tiegħu għall-interoperabbiltà u l-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku fl-Ewropa u jiena konxju mir-rwol tal-ISA2 li jevita ż-żieda tal-
isforzi fost l-amministrazzjonijiet u, fil-kompitu l-ġdid tiegħi, se nkompli nsegwi l-progressi li saru f’dan il-qasam biex niżgura li jiġu 
allokati r-riżorsi meħtieġa u li l-Kummissjoni tibbenefika mil-linji gwida u mis-soluzzjonijiet tal-ISA2 u tevita d-duplikazzjoni tar-riżorsi. 
Il-Parlament Ewropew se jkun jista’ jkompli jsegwi l-progress tal-eżekuzzjoni tiegħu, b’mod partikulari permezz tar-rappurtar annwali 
meħtieġ mid-deċiżjoni tal-ISA2 (art. 13). 
 
Sensiela ta’ inizjattivi tal-Parlament Ewropew permezz ta’ proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji baġitarji se jkunu ta’ valur kbir għall-
implimentazzjoni ta’ ċerti azzjonijiet imbassra mill-Kummissjoni, kif dettaljat hawn fuq. B’mod partikulari, l-azzjonijiet preparatorji l-
ġodda (li jsegwu proġetti pilota relatati) dwar “Governanza u kwalità tal-kodiċi ta' softwer - Verifika ta' softwer liberu u b'sors miftuħ” u 
dwar “Komunikazzjonijiet elettroniċi kriptati tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni” se jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet ta’ sors 
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miftuħ filwaqt li jiżguraw il-livell ta’ sigurtà u protezzjoni meħtieġa tal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-utenti inġenerali. Barra minn hekk, il-
proġetti pilota l-ġodda “Teknoloġiji ġodda u għodda tal-ICT għall-implimentazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini 
Ewropej (ECI - European Citizens’ Initiative)” u “Varar tal-identitajiet elettroniċi onlajn u tal-firem diġitali permezz tal-implimentazzjoni 
tar-Regolament eIDAS mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni” se jipprovdu fondi mixtieqa ħafna għall-ħidma tal-Kummissjoni f’dan 
il-qasam. 
 
 

 
6.  

 
X'inhi l-valutazzjoni tiegħek dwar ir-regolamenti attwali fir-rigward tat-trattament ugwali tal-membri tal-persunal 
irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali tagħhom u x'kontribut se tagħti biex ikun hemm trattament ugwali għal 
membri tal-persunal tal-Kummissjoni, b'mod partikolari dawk li jiffurmaw parti mill-komunità LGBTI? 
 
Rigward il-membri tal-persunal mill-komunità LGBTI, il-Kummissjoni taderixxi strettament ma’ politika ta’ nondiskriminazzjoni. Ir-
regoli u l-prattiki interni tal-Kummissjoni fil-qasam tar-riżorsi umani tfasslu u huma implimentati biex jikkonformaw mal-prinċipju ta’ 
nondiskriminazzjoni. Personalment, dejjem appoġġajt politiki u leġiżlazzjoni favur il-LGBTI matul il-karriera politika tiegħi.  

Skont ir-Regolamenti tal-Persunal, is-sħubiji reġistrati, rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru, jistgħu jkunu 
rikonoxxuti wkoll mill-Kummissjoni sabiex tippermetti li l-membri tal-persunal ikkonċernati jirċievu parti (ekwivalenza parzjali tas-
sieħeb/sieħba-raġel/mara) jew l-intitolamenti kollha (ekwivalenza sħiħa tas-sieħeb/sieħba-raġel/mara) offruti lill-uffiċjali u lill-aġenti 
miżżewġin skont ir-Regolamenti tal-Persunal. Ekwivalenza sħiħa tingħata b’mod partikulari lil sħab omosesswali rreġistrati li ma 
jkollhomx aċċess għal żwieġ ċivili fi Stat Membru, li jiġi vvalutat fuq il-bażi tal-leġiżlazzjoni applikabbli għall-koppja skont in-
nazzjonalità jew il-post ta’ residenza tagħhom. 

Il-membri tal-persunal li jkunu soġġetti għal fastidju jew imġiba mhux xierqa, inkluż fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ orjentazzjoni 
sesswali, għandhom il-possibbiltà li jfittxu għajnuna permezz kemm ta’ proċedura informali, fejn netwerk ta’ konsulenti kunfidenzjali 
mħarreġ b’mod speċifiku jintervjeni biex isolvi l-kunflitt u jappoġġa lill-vittma, jew proċedura formali fejn tkun tista’ ssir inkjesta u 
jittieħdu miżuri dixxiplinarji. 

Mingħajr ma ninsew l-opportunitajiet indaqs, jien konvint li għandna napprovaw approċċ ibbażat fuq kunċett aktar matur ta’ żvilupp 
organizzazzjonali li huwa d-Diversità u l-Inklużjoni. Ambjent ta’ ħidma inklużiv huwa wieħed fejn ħadd ma jħoss il-ħtieġa li jaħbi xi 
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element tal-identità tiegħu, anki rigward l-orjentazzjoni sesswali tiegħu, minħabba biża’ ta’ diskriminazzjoni. Il-kultura ta’ xogħol 
ibbażata fuq il-valuri tad-diversità u l-inklużjoni tista’ terġa’ tissaħħaħ, pereżempju permezz ta’ avvenimenti ta’ sensibilizzazzjoni jew 
taħriġ dwar kwistjonijiet ta’ diversità, inklużi l-aspetti LGBTI. 

Jien konxju li l-membri tal-persunal mill-komunità LGBTI jista’ jkollhom tħassib partikulari u jesperjenzaw diffikultajiet prattiċi. 
Nimpenja ruħi bis-sħiħ biex nismagħhom. Naf li f’dan ir-rigward nista’ niddependi fuq assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ, bħal 
“EGALITE” - Equality for Gays And Lesbians in The European institutions, biex iwasslu t-tħassib tal-komunità LGBTI.  
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