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SUĠĠERIMENTI 

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

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

1. Jissottolinja li l-isfidi identifikati mill-Istrateġija Ewropa 2020 qed jippersistu u aktarx 

jintensifikaw fis-snin li ġejjin; jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari għall-prijorità ewlenija 

ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-miri stabbiliti għall-oqsma tal-impjiegi, l-

innovazzjoni, l-edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali u l-klima / l-enerġija; 

2. Jemmen li biex l-Unjoni tilħaq l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u tindirizza l-isfidi 

attwali u ġodda b'mod effikaċi, jeħtieġ li tingħata baġit proporzjonat mal-missjoni li hija 

msejħa twettaq; iqis li l-livell attwali tal-baġit tal-UE, li jikkorrispondi għal 1 % tal-PDG 

tal-UE-28, mhuwiex biżżejjed biex jintlaħqu dawn l-għanijiet; 

3. Jinsab konvint li l-baġit tal-UE jeħtieġ ikollu sistema ġenwina ta' riżorsi proprji, u għandu 

jitmexxa skont il-prinċipji gwida tas-sempliċità, il-korrettezza u t-trasparenza; iqis li x-

xogħol tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji huwa ta' importanza primarja u 

jistenna li jwettaq proposti f'waqthom, effikaċi u ambizzjużi; iqis li din is-sistema għandha 

tnaqqas il-proporzjon tal-kontribuzzjonijiet tal-ING għall-baġit tal-UE bil-għan li jiġi 

abbandunat l-approċċ ta' "juste retour" tal-Istati Membri; jinsisti, f'dan il-kuntest, biex jiġu 

eliminati gradwalment il-forom kollha ta' rifużjonijiet; 

4. Jissottolinja l-ħtieġa li l-baġit tal-UE jkun sempliċi, ċar u li jinftiehem faċilment miċ-

ċittadini tal-UE, u li jkun ikkoordinat mal-baġits nazzjonali; iqis li dawn għandhom ikunu 

l-prinċipji fundamentali kemm għan-naħa tan-nefqa kif ukoll għan-naħa tad-dħul tal-baġit 

tal-UE; 

5. Jappella għal kampanja ta' informazzjoni sabiex ikun żgurat li ċ-ċittadini fl-Ewropa kollha 

jkunu informati aħjar dwar il-baġit tal-UE, u għaldaqstant ikunu konxji dwar kif qed 

jintefqu flushom u dwar il-bidliet fil-baġit li jaf ikollhom impatt fuqhom; 

6. Ifakkar il-bosta dikjarazzjonijiet favur sede waħda għall-Parlament Ewropew, minħabba l-

valur simboliku ta' dan iċ-ċaqliq u l-iffrankar reali li kieku jsir; 

7. Iqis li l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għandu jippermetti flessibbiltà massima bil-

għan li jkun hemm reazzjoni għall-kriżijiet u l-prijoritajiet politiċi li qed jevolvu; 

jissottolinja, f'dan ir-rigward, li reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP 2014-2020 hija 

indispensabbli; jisħaq, f'dan il-kuntest, fuq il-ħtieġa li fil-baġit isir disponibbli d-dħul 

straordinarju kollu li jirriżulta mid-diżimpenji taħt il-baġit tal-UE jew mill-multi tal-

kompetizzjoni; 

8. Jinnota li l-baġit tal-UE spiss jintuża biex jiffinanzja ħtiġijiet straordinarji jew prijoritajiet 

politiċi ġodda li ma kinux antiċipati fiż-żmien li ġie adottat il-QFP; jisħaq fuq il-fatt li l-

impenji tal-UE għandhom, madankollu, jiġu rispettati bis-sħiħ u li kwalunkwe inizjattiva u 

ħtieġa ġdida ma għandhiex tiġi ffinanzjata għad-detriment tal-programmi u politiki 

eżistenti tal-UE; iqis li l-istrumenti speċjali tal-QFP għandhom jiġu mobilizzati, kif xieraq, 

għal dan il-għan, u għandhom jiġu magħduda separatament mil-limiti massimi tal-QFP, 

kemm f'approprjazzjonijiet ta' impenn kif ukoll ta' pagament; 
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9. Jissottolinja l-ħtieġa li jitħares il-prinċipju tal-unità tal-baġit, u jinsab imħasseb dwar iċ-

ċaqliq li sar dan l-aħħar mill-metodu Komunitarju għal teħid ta' deċiżjonijiet 

intergovernattiv, kif wieħed jista' jara fit-twaqqif ta' strumenti satelliti ad hoc 'il barra 

mill-baġit tal-UE, bħalma huma l-Fondi Fiduċjarji; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata 

sorveljanza parlamentari fuq in-nefqa kollha tal-UE; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi applikata l-proċedura leġiżlattiva ordinarja għall-adozzjoni tar-

Regolament QFP, sabiex tallinjah mal-proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' kważi l-

programmi pluriennali kollha tal-UE, inklużi l-allokazzjonijiet finanzjarji rispettivi 

tagħhom, kif ukoll il-baġit tal-UE; jemmen li l-proċedura ta' kunsens tiċħad lill-Parlament 

mis-setgħa tat-teħid ta' deċiżjonijiet li huwa jeżerċita fuq l-adozzjoni tal-baġits annwali, 

filwaqt li r-regola tal-unanimità fil-Kunsill tfisser li l-ftehim jirrappreżenta l-iżgħar 

denominatur komuni, abbażi tal-bżonn li jiġi evitat il-veto ta' Stat Membru wieħed. 
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