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OPINJONI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

A. billi skont l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) hija 
impenjata li tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u tiżgura l-integrazzjoni tal-
ġeneri fl-azzjonijiet kollha tagħha;

1. Iqis li jenħtieġ li r-riforma tan-naħa tad-dħul timxi id f'id mar-riforma tal-infiq, tar-ribassi 
u tal-korrezzjonijiet, bil-għan li jitkattar il-valur miżjud tal-infiq Ewropew billi tiġi 
żgurata rabta viżibbli bejn l-infiq u l-politiki u l-prijoritajiet tal-UE, u billi jingħataw 
appoġġ il-politiki tal-UE f'oqsma ewlenin ta' kompetenza tal-UE li juru potenzjal kbir ta' 
valur miżjud Ewropew, bħall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, is-suq uniku, il-
politiki tal-migrazzjoni u l-asil, il-politika reġjonali u ta' koeżjoni soċjali, il-politika 
agrikola komuni, il-ħarsien tal-ambjent u l-azzjoni klimatika, l-unjoni tal-enerġija, il-
politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni, il-promozzjoni tal-ugwaljanza tal-ġeneri, ir-riċerka, 
l-iżvilupp teknoloġiku u t-tnaqqis tal-eteroġeneità fis-suq uniku, kif irrakkomanda r-
rapport Monti1;

Il-Qafas Finanzjarju Plurennali

2. Ifakkar li jenħtieġ li l-infiq tal-UE jingħata l-flessibbiltà adatta u jkun is-suġġett tal-
iskrutinju demokratiku u tar-responsabbiltà xierqa, li jirrikjedu l-involviment sħiħ tal-
Parlament f'kull fażi tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
(QFP)rigward il-prerogattivi tiegħu bħala koleġiżlatur; fid-dawl tal-fatt li l-leġiżlazzjoni 
settorjali tistabbilixxi l-maġġoranza enormi tal-programmi tal-UE, jitlob li l-Kunsill jaqleb 
għal votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata u djalogu aktar imqarreb bejn il-Kunsill u l-
Parlament meta jkunu qed jinnegozjaw il-QFP li jmiss qabel ma l-Kunsill jippreżenta 
formalment għall-kunsens tal-Parlament il-proposta tiegħu għar-Regolament dwar il-QFP, 
u jwissi kontra l-approċċ minn fuq għal isfel li l-Kunsill Ewropew soltu jadotta billi 
jiffissa limiti massimi ġenerali għal kull intestatura, minflok ma l-ewwel jivvaluta l-
ħtiġijiet reali tal-programmi;

3. Jissottolinja li kwalunkwe rieżami tal-QFP jenħtieġ li jiżgura l-involviment tal-Parlament 
u jissalvagwardja l-prerogattivi tiegħu bħala fergħa ndaqs tal-awtorità baġitarja; jilqa' l-
proposta tal-Kummissjoni għal rieżami ta' nofs it-terminu li għandu jiġi ppreżentat qabel l-
1 ta' Jannar 2024, iżda jiddispjaċih għall-fatt li l-Kummissjoni ma pproponietx rieżami ta' 
nofs it-terminu obbligatorju u vinkolanti, bi proċedura speċifika li tinkludi kalendarju 
vinkolanti li jiżgura l-involviment sħiħ tal-Parlament; jinsisti li se jkun jeħtieġ li jsiru 
negozjati sħaħ bejn il-Parlament u l-Kunsill fid-dawl tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-
QFP;

4. Ifakkar fil-fatt li, f'diversi okkażjonijiet, talab li l-QFP futuri jkunu allinjati mat-tul tal-
leġiżlatura tiegħu u mal-mandat tal-Kummissjoni; jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma 
fasslitx proposta ċara li tiddeskrivi l-metodi għall-implimentazzjoni fil-prattika ta' qafas 

                                               
1 Ir-Rapport finali u r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji dwar il-
finanzjament futur tal-UE, adottat f'Diċembru 2016.
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finanzjarju 5+5 fil-ġejjieni;

5. Jenfasizza li l-QFP li jmiss jipprovdi opportunità biex l-Unjoni turi li hija magħquda u 
kapaċi tindirizza żviluppi politiċi bħall-Brexit, il-feġġ ta' movimenti populisti u 
nazzjonalisti u tibdiliet fit-tmexxija globali; jissottolinja li l-firdiet fi ħdan l-UE mhumiex 
soluzzjoni għall-isfidi globali u għall-preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini; iqis li n-negozjati 
dwar il-Brexit, b'mod partikolari, juru li l-benefiċċji mis-sħubija fl-Unjoni huma bil-wisq 
akbar mill-kost tal-kontribuzzjoni għall-baġit tagħha;

6. Iqis li r-rekwiżit ta' unanimità għall-adozzjoni tar-Regolament dwar il-QFP jirrappreżenta 
impediment reali għall-proċess; jitlob li l-Kunsill Ewropew, f'dan ir-rigward, jattiva l-
klawsola passerelle prevista fl-Artikolu 312(2) tat-TFUE biex l-adozzjoni tar-Regolament 
dwar il-QFP tkun tista' ssir b'maġġoranza kwalifikata; ifakkar, barra minn hekk, li l-
klawsola passerelle staipulata fl-Artikolu 48(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) 
tista' wkoll titħaddem, biex tkun tista' tiġi applikata l-proċedura leġiżlattiva ordinarja; 
jenfasizza li bidla għal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata għall-adozzjoni tar-
Regolament dwar il-QFP tkun fi qbil mal-proċess deċiżjonali għall-adozzjoni tal-kważi 
totalità tal-programmi multiannwali tal-UE, kif ukoll mal-proċedura annwali għall-
adozzjoni tal-baġit tal-UE;

7. Jilqa' l-potenzjal inerenti fl-approċċ tal-Kummissjoni li jorbot il-pagamenti mill-baġit tal-
UE mal-konformità mal-istat tad-dritt bħala valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u jqis 
li sospensjoni tal-infiq fi Stat Membru għandha ssir biss bħala miżura tal-aħħar istanza, u 
jtenni li biħsiebu jeżamina bir-reqqa l-elementi kollha ta' din il-proposta rigward il-
klawsola ta' kondizzjonalità dwar l-istat tad-dritt, u li jdaħħal id-dispożizzjonijiet meħtieġa 
li jiggarantixxu li l-benefiċjarji aħħarin tal-baġit tal-Unjoni bl-ebda mod ma jkunu jistgħu 
jiġu affettwati minn ksur tar-regoli li ma jkunux responsabbli għalih;

8. Ifakkar li l-ugwaljanza tal-ġeneri hija minquxa fit-Trattati u li għandha tkun inkluża fl-
attivitajiet kollha tal-UE għat-twettiq tal-ugwaljanza fil-prattika; jenfasizza li l-ibbaġitjar 
sensittiv għal kwistjonijiet ta' ġeneru jrid isir parti integrali tal-QFP permezz tal-inklużjoni 
ta' impenn ċar fir-Regolament dwar il-QFP;

9. Jenfasizza li l-QFP li jmiss għandu jqis bis-sħiħ l-impenn li l-UE ħadet fil-kuntest tal-
COP 21;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibbiltà i tfassal klawsola ta' kondizzjonalità li 
torbot is-sospensjoni tal-impenji baġitarji u tal-pagamenti li jikkonċernaw fondi tal-UE 
ma' nuqqas min-naħa tal-Istati Membri li jissodisfaw obbligi fid-dritt tal-UE bbażati fuq 
il-prinċipju ta' solidarjetà fost l-Istati Membri fil-qasam tal-politika Ewropea dwar l-asil u 
fuq il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; jitlob li jiddaħħlu d-
dispożizzjonijiet meħtieġa biex jiggarantixxu li l-benefiċjarji diretti tal-baġit tal-Unjoni bl-
ebda mod ma jkunu jistgħu jiġu affettwati minn ksur tar-regoli li ma jkunux responsabbli 
għalih;

Riżorsi proprji

11. Ifakkar li, filwaqt li t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 311 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jirrikjedi li l-Parlament jeħtieġ biss li jiġi kkonsultat biex 
deċiżjoni dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni tiġi adottata, il-proċedura għall-
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adozzjoni tal-miżuri ta' implimentazzjoni għal din is-sistema, kif iddikjarat fir-raba' 
subparagrafu, tirrikjedi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu; jitlob li l-Kunsill 
jinvolvi lill-Parlament mill-qrib fl-istadji kollha tal-proċedura għall-adozzjoni ta' riżorsi 
proprji;

12. Ifakkar li l-Artikolu 311 tat-TFUE jiddikjara li: "L-Unjoni għandha tipprovdi għaliha 
nnifisha l-mezzi meħtieġa sabiex tikseb l-għanijiet tagħha u twettaq b' suċċess il-politika 
tagħha. Salv kull dħul ieħor, l-estimi għandhom ikunu ffinanzjati kompletament minn 
riżorsi proprji"; jenfasizza, għaldaqstant, li r-rekwiżit legali li l-baġit tal-UE jiġi pprovdut 
b'riżorsi proprji ġenwini joħroġ direttament mit-Trattat;

13. Jilqa' l-fatt li l-kategoriji l-ġodda tar-riżorsi proprji proposti mill-Kummissjoni huma 
marbuta ma' politiki li għandhom valur miżjud Ewropew għoli, mhux bil-għan li jżidu l-
piż fiskali ġenerali għaċ-ċittadini, iżda li jnaqqsu dak fuq it-teżori nazzjonali u li joħolqu 
għarfien, fost iċ-ċittadini, ta' baġit awtonomu tal-UE li juri l-valur miżjud tal-integrazzjoni 
Ewropea; Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' ambizzjoni ta' dawn il-proposti, li jwasslu biex 
ma jkunx jista' jintlaħaq l-objettiv dikjarat ta' tkabbir tas-sehem tar-riżorsi proprji ġenwini, 
u jitlob li l-Kummissjoni tikkompleta l-proposti tagħha billi tintroduċi riżorsi proprji 
differenti f'oqsma bħall-ġustizzja tat-taxxa u l-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa;

14. Wara l-konklużjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji, 
ifakkar li, meta r-Renju Unit joħroġ mill-UE, il-korrezzjoni tal-UE se ssir skaduta; ifakkar 
li, konsegwentement, il-korrezzjonijiet kollha marbuta mil-finanzjament tal-korrezzjoni 
tar-Renju Unit għandhom jiġu tterminati immedjatament wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-
UE;

15. Iqis li l-kuntest tal-Brexit huwa wkoll okkażjoni biex titqies it-tneħħija tal-mekkaniżmi ta' 
korrezzjoni l-oħra kollha mogħtija lil xi Stati Membri, liema mekkaniżmi mhumiex 
ġustifikati aktar, u jemmen li dan jippermetti li l-Istati Membri kollha jerġgħu jingħataw 
trattament ugwali rigward il-kontribuzzjoni tagħhom għall-baġit tal-Unjoni;
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Modifiki

Modifika 1

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 
għas-snin mill-2021 sal-2027
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

(1) Meta titqies il-ħtieġa ta' livell 
adegwat ta' prevedibbiltà għat-
tħejjija u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti fuq terminu medju, it-
tul tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
(QFP) jenħtieġ li jiġi stabbilit għal 
seba' snin li jibdew fl-
1 ta' Jannar 2021;

(1) Meta titqies il-ħtieġa ta' livell 
adegwat ta' prevedibbiltà għat-
tħejjija u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti fuq terminu medju, it-
tul tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
(QFP) jenħtieġ li jiġi stabbilit għal 
seba' snin li jibdew fl-
1 ta' Jannar 2021; billi jenħtieġ li l-
Kummissjoni fiż-żmien debitu 
tfassal proposta ċara li tiddeskrivi 
l-metodi għall-implimentazzjoni 
fil-prattika ta' qafas 
finanzjarju 5+5 fil-ġejjieni.

Modifika 2

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 
għas-snin mill-2021 sal-2027
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

(9a) L-Artikolu 8 tat-TFUE jistipula l-
prinċipju tal-integrazzjoni tal-
ugwaljanza tal-ġeneri fl-attivitajiet 
kollha tal-UE, li jirrikjedi l-
allokazzjoni ta' riżorsi adegwati u -
trasparenza fl-allokazzjonijiet tal-
baġit iddedikati għall-promozzjoni 
tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza 
tal-ġeneri u għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni tal-ġeneri.
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Modifika 3

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 
għas-snin mill-2021 sal-2027
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

(10a) Sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2023, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tippreżenta 
valutazzjoni tal-implimentazzjoni 
tal-QFP, flimkien ma' proposti 
għal rieżami obbligatorju, bi 
proċedura speċifika li tinkludi 
kalendarju vinkolanti li jiżgura l-
involviment sħiħ tal-Parlament.

Modifika 4

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 
għas-snin mill-2021 sal-2027 
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

(14) Huwa neċessarju li jkun hemm 
dispożizzjoni għal regoli ġenerali 
dwar kooperazzjoni 
interistituzzjonali fil-proċedura 
baġitarja.

(14) Huwa neċessarju li jkunu previsti
regoli ġenerali dwar kooperazzjoni 
interistituzzjonali fil-proċedura 
baġitarja, li jirrispettaw is-setgħat 
baġitarji tal-istituzzjonijiet kif 
stabbilit fit-Trattati.

Modifika 5

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 
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għas-snin mill-2021 sal-2027
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

Artikolu 3a (ġdid)
Baġitjar sensittiv għal kwistjonijiet ta' 

ġeneru

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummisjsoni għandhom jinkorporaw 
perspettiva tal-ġeneru fil-livelli tal-
proċedura tal-baġit għal kull sena 
kkonċernata u jirristrutturaw id-dħul u l-
infiq bil-għan li jippromwovu l-ugwaljanza 
tal-ġeneri.

Modifika 6

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 
għas-snin mill-2021 sal-2027 Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

Artikolu 16
Rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP

Qabel l-1 ta' Jannar 2024, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rieżami tal-
funzjonament tal-QFP. Dan ir-rieżami 
għandu, kif ikun xieraq, ikun 
akkumpanjat minn proposti rilevanti.

Artikolu 16
Reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP

Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2023, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-QFP, 
flimkien ma' proposti għal reviżjoni 
obbligatorja.

Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi skont il-
proċedura leġiżlattiva stabbilita fl-
Artikolu 312 tat-TFUE u wara li jkun 
kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew, għandu jirrevedi dan ir-
Regolament.

PROĊEDURA
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