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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-

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

tiegħu: 

1. Jenfasizza li l-prinċipju tal-onestà tal-kontijiet pubbliċi għandu jirregola t-tfassil tal-baġits 

nazzjonali u tal-baġit tal-Unjoni bil-għan li jiġu garantiti konverġenza u stabbiltà fl-UE; 

jinsab konvint li din l-onestà hija waħda mill-elementi ta' reazzjoni għall-kriżi ta' fiduċja 

bejn l-Istati Membri kif ukoll bejn dawn l-Istati Membri stess u ċ-ċittadini Ewropej, telf ta' 

fiduċja li żdiedet minn mindu faqqgħet il-kriżi finanzjarja reċenti; 

2. Jitlob għalhekk l-armonizzazzjoni ta' suppożizzjonijiet ekonomiċi użati fit-tfassil tal-

baġits nazzjonali; iqis, b'mod partikolari, li l-elementi tal-konġuttura internazzjonali 

għandhom ikunu sottoposti għal valutazzjoni komuni; 

3. Jitlob armonizzazzjoni akbar fil-preżentazzjoni tal-kontijiet pubbliċi biex tkun faċilitata l-

kumparabbiltà u jiġu evitati żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi; jappella b'mod partikolari 

għal normalizzazzjoni tal-kontabilità mill-Istati Membri tal-kontribuzzjonijiet tagħhom 

għall-baġit tal-Unjoni;  

4. Jistieden lill-Kummissjoni tpatti għal kwalunkwe defiċit demokratiku tas-semestru fil-

qafas tal-pakkett ta' miżuri mħabbar għall-2015 dwar l-approfondiment tal-Unjoni 

Ekonomika u Monetarja; ifakkar fl-esiġenza tiegħu li kwalunkwe finanzjament jew 

strument addizzjonali, bħall-mekkaniżmu ta' solidarjetà, għandu jkun parti integrali mill-

qasam tal-kontroll baġitarju tal-Parlament u għandu jkun finanzjat lil hinn mil-limitu 

massimu tal-QFP 2014-2020; 

5. Iqis kruċjali li l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jikkollaboraw aktar mill-

qrib fil-qafas tas-Semestru Ewropew tal-governanza ekonomika u baġitarja; jimpenja ruħu 

sabiex japprofondixxi r-relazzjonijiet tiegħu mal-parlamenti nazzjonali fi spirtu kostruttiv 

ta' sħubija biex b'hekk jissaħħaħ l-iskrutinju parlamentari tal-Kummissjoni u tal-Kunsill 

min-naħa l-waħda u tal-gvernijiet nazzjonali u tal-amministrazzjonijiet pubbliċi min-naħa 

l-oħra; jawspika li l-edizzjoni tal-2015 għall-Ġimgħa Parlamentari Ewropea u l-

konferenza msemmija fl-Artikolu 13 tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-

Governanza jikkontribwixxu għal dan l-għan; 

6. Ifakkar li l-prinċipju tal-onestà baġitarja japplika wkoll għall-baġit tal-Unjoni u jesiġi li 

jkun hemm biżżejjed riżorsi u impenji approvati; jiddispaċih li minkejja t-twissijiet tal-

Parlament, dan il-prinċipju huwa mhedded mil-livell attwali tal-pagamenti pendenti u d-

distakk li qed jikber bejn il-pagamenti u l-impenji, fatt li jwassal għal kwantità bla 

preċedenti ta' kontijiet mhux imħallsa li jammontaw għal EUR 24,7 biljun fi tmiem l-

2014; ifakkar li l-limitu massimu kumplessiv tal-approprjazzjonijiet ta' pagament kif 

previst fil-QFP attwali huwa storikament baxx; jiddeplora l-fatt li dan id-dejn insidjuż 

jimmina l-kredibbiltà tal-UE u jmur kontra l-objettivi fissati fl-ogħla livell politiku għat-

tkabbir u għall-impjiegi – partikolarment l-impjieg taż-żgħażagħ – u għas-sostenn tal-

impriżi żgħar u ta' daqs medju, u jibża' li dan se jwessa' d-distakk bejn l-Unjoni u ċ-

ċittadini tagħha; 
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7. Itenni l-appell tiegħu għal reviżjoni intermedja postelettorali tal-QFP biex tħejji t-triq, 

abbażi tal-premessa 3 tar-Regolament dwar il-QFP 2014-2020 u skont id-dikjarazzjoni tal-

Kummissjoni annessa miegħu, għall-aktar tul ta' żmien idoneu tal-QFP ta' wara l-2020 bil-

għan li jinstab il-bilanċ korrett bejn it-tul ta' żmien tat-termini rispettivi kemm tal-

Parlament kif ukoll tal-Kummissjoni, b'hekk tiġi żgurata l-leġittimità demokratika għad-

deċiżjonijiet dwar il-perspettiva finanzjarja tal-Unjoni filwaqt li jittieħdu provvedimenti 

biex jiġu sodisfatt il-bżonn ta' stabbiltà fiċ-ċikli ta' programmazzjoni u fil-prevedibbiltà 

tal-investimenti; 

8. Jappella li r-reviżjoni intermedja tal-QFP tanalizza u b'hekk iżżid il-valur miżjud tal-

finanzjamenti tal-UE għall-objettivi ta' ta' kompetittività, tkabbir, impjiegi u tranżizzjoni 

tal-enerġija stabbiliti mill-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tadotta metodoloġija aktar 

ċara għat-traċċar tal-fondi u tal-infiq tal-UE relatati mal-objettivi tal-istrateġija 

Ewropa 2020 biex tippermetti titjib fil-valutazzjonijiet tal-impatt; 

9. Jilqa' pożittivament l-impenn tal-Kummissjoni intiż li jissemplifika s-Semestru Ewropew 

permezz ta' valutazzjoni ekonomika unika u komprensiva għal kull Stat Membru kif ukoll 

ir-rapportar semplifikat; jitlob li l-valutazzjoni tenfasizza l-bżonn li jintużaw il-fondi mill-

baġit tal-UE ħalli jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż, u jisħaq 

fuq il-bżonn ta' tisħiħ tas-sjieda tal-Istati Membri tas-Semestru Ewropew; 

10. Jikkonstata li l-Kunsill jissottovaluta sistematikament l-esiġenzi reali ta' pagament, b'hekk 

tinħoloq l-ewwel fażi fil-proċess tal-kriżi tal-pagamenti; jistieden, għal darb'oħra, lill-

Kunsill jaqbel mal-Parlament u mal-Kummissjoni dwar metodu komuni ta' kalkolu tal-

livell ta' pagamenti neċessarju biex ikopri l-esiġenzi reali, bil-għan li jiġu rispettati l-

impenji li assumew iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja; jistieden lill-Kummissjoni, 

barra minn hekk, tirrapporta dwar l-impatt potenzjalment negattiv li l-kwistjoni tal-

ittardjar tal-pagamenti jaf ikollha fuq l-impenji li ħadu l-Istati Membri fil-kuntest tas-

Semestru Ewropew; jenfasizza li d-diżimpenn ma jirrappreżentax soluzzjoni għall-kriżi 

tal-pagamenti; 

11. Jikkonstata li f'ħafna Stati Membri l-amministrazzjoni pubblika sal-lum għadha ma saritx 

aktar effiċjenti, anki jekk il-miljoramenti f'dan il-qasam ikunu jservu biex jinkiseb 

iffrankar bis-saħħa tar-razzjonalizzazzjoni tal-organizzazzjoni u t-tqaċċit tal-burokrazija 

żejda għall-impriżi u għaċ-ċittadini;  

12. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jfasslu, flimkien mal-Parlament, abbozz ta' 

reviżjoni tal-proċedura baġitarja attwali u jadattaw f'dan is-sens ir-rwol taż-żewġ fergħat 

tal-awtorità baġitarja u r-rwol eżekuttiv tal-Kummissjoni;  

13. Jikkonstata li l-QFP huwa mfassal b'sistema ta' moltepliċità ta' limiti massimi biex jagħtuh 

stabbiltà u prevedibbiltà matul il-perjodu ta' programmazzjoni kollu kemm hu; 

jiddispjaċih għal darb'oħra li l-Istati Membri qed jibqgħu jqisu l-kontribuzzjoni tagħhom 

għall-baġit tal-Unjoni bħala xi ħaġa li tista' tintuża bħala parametru varjabbli ta' 

aġġustament għall-isforzi tagħhom ta' konsolidament li, minnu nnifsu, iwassal għal 

tnaqqis artifiċjali fil-volum ta' pagamenti disponibbli fil-baġit tal-UE; jipproponi 

għaldaqstant li, waqt l-eżami tal-baġits nazzjonali, jittieħdu provvedimenti speċjali biex 

juru s-sehem ta' fatturi mhux imħallsa ta' kull pajjiż sabiex tinġibed l-attenzjoni għall-istat 

veru tal-obbligazzjonijiet attribwibbli għal kull Stat Membru; jissottolinja l-fatt li dan ikun 
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konformi mal-flessibbiltà sostnuta fil-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-

13 ta' Jannar 2015 bit-titolu "L-Aħjar Użu tal-Flessibbiltà fir-Regoli Eżistenti tal-Patt tal-

Istabbiltà u Tkabbir (COM(2015)0012), li toffri trattament favorevoli għall-

kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-Fond għal Investimenti Strateġiċi; jirrimarka li l-

kredibbiltà ta' dan il-fond tissejjes fuq is-sodezza tal-baġit tal-UE, u b'konsegwenza ta' dan 

fuq tnaqqis fl-għadd ta' fatturi mhux imħallsa; 

14. Japprezza l-fatt li l-Kummissjoni, fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għas-sena 2015 

tagħha, issottolinjat ir-rilevanza ekonomika tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 

(inkluża l-inizjattiva favur l-impjieg taż-żgħażagħ); ifakkar li dawn il-fondi 

jirrappreżentaw l-10 % tat-total tal-investimenti pubbliċi bħala medja fl-UE iżda s-

sitwazzjoni tvarja minn pajjiż għall-ieħor u f'xi Stati Membri jistgħu jammontaw għal 

saħansitra 80 % tal-investimenti pubbliċi; jenfasizza li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej jikkostitwixxu eżempju tajjeb tas-sinerġija bejn l-baġit Ewropew u l-baġits 

nazzjonali abbażi ta' objettivi maqbula b'mod konġunt minquxa fi ftehimiet ta' sħubija 

dwar it-tkabbir u l-investimenti konformement mal-istrateġija Ewropa 2020; isostni kull 

sforz fid-direzzjoni tal-akkomunament intelliġenti ta' mezzi baġitarji Ewropej u nazzjonali 

bil-għan li jinkisbu gwadanji f'termini ta' effiċjenza, stimolazzjoni ekonomika u defiċits 

nazzjonali aktar baxxi permezz ta' effett pożittiv tar-riżorsi kondiviżi; 

15. Jenfasizza l-bżonn urġenti li tiġi mvinċija b'mod effikaċi l-evażjoni tat-taxxa li, x'aktarx, 

qiegħda ċċaħħad lill-baġit tal-UE minn riżorsi sostanzjali; 

16. Jilqa' b'sodisfazzjon il-pjan ta' investiment ta' EUR 315-il biljun ippreżentat mill-President 

Juncker bħala l-ewwel pass, minn naħa, biex jikkumpensa għad-defiċit fl-investiment 

pubbliku u privat li rriżulta minħabba t-tnaqqis tan-nefqa pubblika fil-kuntest tal-kriżijiet 

ekonomiċi, u min-naħa l-oħra, biex jistimola t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi; jistieden 

lill-Kummissjoni tippreżenta analiżi tal-impatt possibbli ta' ridistribuzzjoni ta' fondi mill-

programmi tal-UE bħall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u Orizzont 2020; 

17. jikkonferma r-rieda tiegħu li jeżamina bl-akbar attenzjoni kif l-impenji finanzjarji mill-UE 

lill-BEI għall-istabbiliment tal-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS) 

jiddaħħlu fil-baġit u b'mod partikolari fil-baġit tal-2015; jiġbed, f'dan ir-rigward, l-

attenzjoni għall-fatt li l-FEIS imissu jiffinanzja proġetti li l-valur tagħhom huwa ugwali 

jew ogħla mil-livell li jkun ġie derivat mill-finanzjament tagħhom permezz tal-programmi 

tal-UE li minnhom il-fondi qegħdin jiġu devjati bil-għan li tinħoloq il-garanzija tal-UE 

għall-FEIS; jikkonferma l-intenzjoni tiegħu li jimmonitorja mill-qrib il-mod li bih il-BEI 

se jimpenja l-fondi proprji tiegħu fil-FEIS; 

18. Jistieden lill-Istati Membri jżidu dan il-fond, li jipprova jimmassimizza l-impatt tal-infiq 

pubbliku u jattira l-investimenti privati, u jilqa' pożittivament il-proposta tal-Kummissjoni 

biex turi l-flessibbiltà fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali lill-FEIS f'każ li jwasslu 

għal ksur ċkejken u temporanju tal-limitu minimu tat-3 % għal Stat Membru; jirrifjuta kull 

tentattiv li jerġa' jinnazzjonalizza l-fond jew il-loġika tar-"ritorn ġust" li jistgħu jirriżultaw 

minn kontribuzzjonijiet nazzjonali; jawspika li l-proġetti magħżula huma ta' natura trans-

Ewropea u sovranazzjonali sabiex jippermettu liċ-ċittadini jassoċjaw il-benefiċċji ta' dawn 

il-proġetti mal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea. 

19. Ifakkar li s-sistemi preżenti tar-riżorsi proprji hija kumplessa, inġusta u imkompresibbli 
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miċ-ċittadini; jenfasizza li s-sitwazzjoni fiskali tal-Istati Membi tista' tiġi llaxkata permezz 

ta' sistema ġdida ta' riżorsi proprji li tnaqqas il-kontribuzzjonijiet mill-Introjtu Nazzjonali 

Gross (ING) u b'hekk l-Istati Membri jkunu jistgħu jiksbu l-isforzi ta' konsolidament 

tagħhom mingħajr ma jipperikolaw il-finanzjamenti tal-UE; ifakkar, għaldaqstant, fl-

importanza li tagħti lill-grupp ta' livell għoli dwar ir-riżorsi proprji, u jsostni d-dibattitu 

dwar sistema ġdida tar-riżorsi proprji, li għandha twassal għal riforma reali tal-

finanzjamenti tal-UE filwaqt li ma żżidx il-piż tat-taxxi fuq iċ-ċittadini; jittama li t-tliet 

istituzzjonijiet se jagħtu segwitu xieraq lir-rapport finali ta' dan il-grupp biex iħaffu l-

maturazzjoni ta' riżorsi ġenwini; jindika li l-kunsens għat-tassazzjoni jinsab proprju fil-

qalba tad-demokrazija parlamentari fl-Ewropa.. 
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