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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Ifakkar li l-infiq tal-UE għandu jkollu l-flessibilità adegwata u għandu jkun suġġett għal 

skrutinju demokratiku xieraq u għal kontabilità, u dan jinneċessita l-involviment sħiħ 

tal-Parlament fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet dwar ir-Regolament dwar il-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali (QFP); jitlob, għalhekk, djalogu aktar mill-qrib bejn il-Kunsill u 

l-Parlament fin-negozjati tal-QFP li jmiss u jwissi kontra l-approċċ minn fuq għal isfel 

tas-soltu tal-Kunsill Ewropew li jistabbilixxi l-limiti massimi globali għal kull 

intestatura, minflok ma l-ewwel jivvaluta l-ħtiġijiet attwali tal-programmi; 

2. Jinnota li l-QFP attwali jillimita serjament l-awtonomija finanzjarja tal-Unjoni, peress li 

l-parti l-kbira tad-dħul jikkonsisti minn kontribuzzjonijiet nazzjonali mill-Istati Membri 

u parti kbira min-nefqa hija diġà predeterminata għall-istess Stati Membri fil-forma ta' 

ritorni; 

3. Jenfasizza li l-baġit tal-UE huwa strument li jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi 

komuni tal-Unjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-TUE u jemmen li dan serva l-għan tiegħu 

tajjeb fil-passat; 

4. Jirrimarka li l-QFP ta' wara l-2020 jeħtieġ li jippermetti lill-Unjoni twieġeb kemm 

għall-isfidi preżenti kif ukoll dawk futuri, li jirrikjedu approċċ pan-Ewropew; 

5. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-possibilità li ssir bidla minn votazzjoni b'unanimità għal 

votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata għall-adozzjoni tar-Regolament QFP li jmiss, bl-

użu tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 312(2) TFUE, li jġib in-negozjati dwar il-QFP 

aktar konformi mal-proċedura għall-adozzjoni tal-baġit annwali tal-Unjoni; 

6. Jitlob l-allinjament tal-QFP futur mat-tul tat-terminu leġiżlattiv tal-Parlament u l-

mandat tal-Kummissjoni, biex b'hekk jitnaqqas it-tul ta' żmien tal-QFP minn seba' għal 

ħames snin għal ċerti programmi, filwaqt li għal oħrajn, b'mod partikolari dawk relatati 

mal-programmi li jeħtieġu programmazzjoni fit-tul u/jew politiki li jipprevedu proċeduri 

kumplessi għall-istabbiliment ta' sistemi ta' implimentazzjoni, bħall-politika ta' koeżjoni 

jew l-iżvilupp rurali, għandu jintlaħaq qbil għal perjodu ta' 5 + 5 snin b'reviżjoni 

obbligatorja ta' nofs it-terminu; 

7. Ifakkar li l-prattika tal-Kunsill Ewropew li jespandi r-rwol tiegħu fil-proċess leġiżlattiv 

billi jieħu deċiżjonijiet dwar id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi fin-negozjati dwar il-QFP 

ma tikkonformax mat-Trattati, li espliċitament jeskludu tali rwol għall-Kunsill 

Ewropew; 

8. Jenfasizza l-importanza tal-QFP bħala baġit pluriennali iffokat primarjament fuq l-

investiment; 

9. Jenfasizza li l-Brexit se jaffettwa severament il-QFP li jmiss, speċjalment min-naħa tad-

dħul; jinsisti għalhekk li għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-introduzzjoni ta' 

riżorsi proprji ġenwini; jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell Għoli 

dwar ir-Riżorsi Proprji, fir-rigward tad-diversifikazzjoni tad-dħul tal-baġit tal-UE, 
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inklużi r-riżorsi proprji ġodda, bil-għan li jitnaqqas il-proporzjon tal-kontribuzzjonijiet 

tad-dħul nazzjonali gross mill-baġit tal-UE bil-għan li jiġi abbandunat l-approċċ ta' 

"juste retour" tal-Istati Membri; 

10. Iqis li l-Unjoni Ewropea ma tistax tistenna l-eżitu tal-Brexit biex tibda tħejji n-negozjati 

dwar il-QFP ta' wara l-2020 u li proposta dwar din il-kwistjoni għandha tiġi mressqa 

mill-Kummissjoni mill-aktar fis possibbli, idealment sa tmiem l-ewwel kwart tal-2018; 

11. Ifakkar li l-prijoritajiet il-ġodda u l-inizjattivi tal-UE għandhom jiġu ffinanzjati bi flus 

ġodda mingħajr ma jiġu pperikolati l-programmi u l-politiki eżistenti; jitlob, f'dan il-

kuntest, biex issir riforma approfondita tas-sistema ta' finanzjament tal-Unjoni – sistema 

ġenwina ta' riżorsi proprji – biex il-baġit tal-UE ikun aktar stabbli, sostenibbli u 

prevedibbli, filwaqt li tittejjeb it-trasparenza għaċ-ċittadini; iqis li l-unità tal-baġit, u 

aktar flessibilità baġitarja, għandhom jiġu indirizzati; 

12. Huwa tal-fehma li hemm domanda dejjem tikber min-naħa taċ-ċittadini Ewropej sabiex 

l-Unjoni tkun tista' tirrispondi għal sfidi transfruntiera sinifikanti li ma jistgħux jiġu 

indirizzati b'mod effettiv mill-Istati Membri; iwissi lill-Istati Membri li l-Unjoni ma 

tistax tindirizza dawn l-isfidi sakemm ir-riżorsi tal-baġit ma jiżdidux skont dan; 

13. Jitlob għal aktar komplementarjetà bejn il-baġits nazzjonali u l-baġit tal-UE; 

14. Huwa tal-fehma li l-introduzzjoni ta' intestatura ġdida għall-implimentazzjoni ta' Unjoni 

Ewropea tad-Difiża, preferibbilment iffinanzjata b'riżorsi proprji ġodda, tkun 

f'konformità mat-Trattati tal-UE; 

15. Jisħaq fuq il-fatt li l-QFP li jmiss għandu jqis b'mod sħiħ l-impenji li għamlet l-UE fil-

kuntest tal-COP 21. 
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INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 
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