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B9-0112/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u 
r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini
(2019/2833(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 312 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Protokoll (Nru 2) tat-TFUE dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2018 bit-titolu 
"Baġit Modern għal Unjoni li Tipproteġi, Tagħti s-Setgħa u Tiddefendi – Il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali għall-2021-2027" (COM(2018)0321),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2018 għal regolament tal-
Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin mill-2021 sal-2027 
(COM(2018)0322), u l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2018 dwar is-sistema 
ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea (COM(2018)0325),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim1,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-
10 ta' Ottubru 2019 dwar "Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi 
proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) u l-politika baġitarja tal-UE malajr urew li ma 
kinux effettivi bħala rispons għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini u tal-Istati Membri u l-isfidi li 
qed iħabbtu wiċċhom magħhom, bħall-qgħad, ir-reċessjoni ekonomika, il-faqar, il-kriżi 
tal-migrazzjoni u t-theddid għas-sigurtà;

B. billi fit-2 ta' Mejju 2018, il-Kummissjoni ppreżentat sensiela ta' proposti leġislattivi 
dwar il-QFP 2021-2027 u r-riżorsi proprji tal-UE, segwiti minn proposti leġislattivi 
għall-istabbiliment ta' programmi u strumenti ġodda tal-UE;

C. billi l-istituzzjonijiet tal-UE ma qisux l-effetti devastanti tal-għażliet politiċi u 
ekonomiċi tagħhom fuq iċ-ċittadini u l-SMEs fl-UE;

D. billi ħafna ċittadini tal-UE jħossu li l-UE ma taħdimx għalihom u jgawdu minnha biss l-
elit Ewropej u s-segwaċi tagħhom;

1 Testi adottati, P8_TA(2018)0449.
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1. Jenfasizza li l-QFP 2021-2027 irid iwieġeb għall-ħtiġijiet attwali taċ-ċittadini Ewropej; 
jirrimarka dwar il-ħtieġa li jiġu evitati żbalji li diġà saru qabel billi jiġi żgurat li l-baġit 
tal-UE jkun aktar effiċjenti, trasparenti u bbażat fuq il-prestazzjoni, u billi titnaqqas in-
nefqa amministrattiva f'termini reali u jiġi evitat li jinħlew il-flus;

2. Huwa konxju tad-diffikultajiet ekonomiċi esperjenzati f'bosta Stati Membri u jassumi r-
responsabbiltà tiegħu li jidħol f'negozjati mal-Kunsill sabiex ifassal QFP aktar effiċjenti, 
trasparenti u bbażat fuq il-prestazzjoni;

3. Jesprimi d-diżappunt tiegħu dwar il-fatt li l-proposta tal-Kummissjoni għal żieda 
ġenerali tal-QFP li jmiss, ma tqisx il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE u l-konsegwenzi 
finanzjarji kollha marbuta miegħu, li jfisser li l-kontribwenti nazzjonali se jkollhom 
iħallsu aktar; jenfasizza l-ħtieġa li ssir evalwazzjoni kif xieraq dwar liema fondi jistgħu 
jkunu amministrati aħjar fil-livell nazzjonali sabiex jiġi garantit ir-rispett sħiħ tal-
prinċipju tas-sussidjarjetà;

4. Jitlob li r-riżorsi tal-QFP 2021-2027 jitnaqqsu mil-livelli attwali tagħhom u li dawn ir-
riżorsi ma jaqbżux il-1 % tal-ING tal-UE-27;

5. Jiddispjaċih dwar iż-żieda skandaluża fin-nefqa amministrattiva tal-UE, li wkoll ma 
tqisx id-diffikultajiet ekonomiċi mġarrba minn diversi Stati Membri;

6. Joġġezzjona għall-introduzzjoni proposta ta' riżorsi proprji ġodda tal-UE, li fl-aħħar 
mill-aħħar se twassal għal aktar tassazzjoni tan-negozji u żieda fil-pressjoni tat-taxxa 
fuq iċ-ċittadini;

7. Jissuġġerixxi li, minflok ma tiġi estiża l-lista ta' riżorsi proprji potenzjali, l-UE għandha 
tirrazzjonalizza l-ispejjeż amministrattivi eċċessivi tagħha u tevalwa jekk xi fondi 
jistgħux jiġu amministrati b'mod aktar effiċjenti fil-livell nazzjonali sabiex jiġi garantit 
ir-rispett sħiħ tal-prinċipju tas-sussidjarjetà;

8. Ifakkar li l-Istati Membri huma responsabbli għall-politiki fiskali tagħhom, u jisħaq li s-
setgħa li jimponu t-taxxi tinsab fil-qalba tas-sovranità tal-Istati Membri;

9. Jenfasizza li l-ebda istituzzjoni tal-UE ma hija intitolata tiġbor taxxi minn kontribwenti 
nazzjonali;

10. Joġġezzjona bil-qawwa għall-użu ta' kull forma ta' kundizzjonalità biex il-finanzjament 
tal-UE jinbidel fi strument ta' rikatt politiku, kif previst taħt l-Intestatura II il-ġdida – 
Koeżjoni u Valuri; iqis dan bħala attakk ieħor kontra l-Istati Membri tal-UE u kontra l-
libertà u l-indipendenza tagħhom;

11. Jopponi kull tentattiv biex il-baġit tal-UE jintuża għal skopijiet relatati mad-difiża jew 
il-militar, kif previst taħt l-Intestatura V il-ġdida;

12. Jisħaq li l-kampanji ta' propaganda tal-UE, bħal dawk li jiddikjaraw li t-tnaqqis tal-
kontribuzzjoni tal-ING għall-QFP flimkien ma' taxxi ġodda tal-UE se jnaqqsu l-
kontribuzzjonijiet taċ-ċittadini għall-baġit tal-UE, huma operazzjonijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni u la huma etiċi u lanqas ġusti;
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13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Kunsill Ewropew, lill-Kumissjoni u lill-Kunsill.


