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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-Baġit 2021, Taqsima III – Kummissjoni
(2019/2213(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil 
fil-Klima (IPCC) tat-8 ta' Ottubru 2018 dwar it-Tisħin Globali ta' 1,5 C1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) 
Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni 
Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20122,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-
2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20203,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 
f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba4,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 
dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea5,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20206 u d-
dikjarazzjonijiet komuni maqbula bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni li huma 
annessi miegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport interim tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-qafas 
finanzjarju pluriennali 2021-2027 – il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim7 u r-
riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2019 dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
3 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
4ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
5 ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.
6 ĠU L xx, ….
7 Testi adottati, P8_TA(2018)0449.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew9,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' ... 2020 dwar il-linji gwida baġitarji 
għall-2021 (00000/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 93 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0000/2020),

A. billi, skont l-Artikolu 311 tat-TFUE, l-Unjoni għandha tipprovdi lilha nnifisha bil-mezzi 
meħtieġa sabiex tilħaq l-objettivi ta' politika tagħha u l-baġit għandu jiġi ffinanzjat 
b'mod sħiħ mir-riżorsi proprji;

B. billi skont l-Artikolu 312 tat-TFUE, il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għandu jiġi 
adottat mill-Kunsill b'mod unanimu wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew b'maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu;

C. billi l-QFP attwali jintemm fi tmiem l-2020, u billi l-2021 jenħtieġ li tkun l-ewwel sena 
ta' implimentazzjoni ta' dak li jmiss;

D. billi l-Parlament ilu lest jinnegozja l-QFP sa minn Novembru 2018, iżda s'issa l-Kunsill 
naqas milli jieħu sehem fi kwalunkwe taħditiet sinifikanti mal-Parlament lil hinn mill-
kuntatt minimu fil-marġni tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali; billi l-perjodu ta' żmien biex 
jintlaħaq ftehim fil-Kunsill Ewropew ġie estiż ripetutament; 

E. billi jekk QFP ġdid ma jiġix adottat fil-ħin, diversi programmi tal-UE jistgħu jirriskjaw 
li jitwaqqfu minħabba li l-bażi legali tagħhom ma tkunx għadha tapplika; billi f'xenarju 
bħal dan, tkun trid tiġi stabbilita xibka ta' sikurezza fil-forma ta' estensjoni temporanja 
tal-limiti massimi u dispożizzjonijiet oħra tal-aħħar sena tal-qafas preżenti skont l-
Artikolu 312(4) tat-TFUE;

F. billi skont l-Artikolu 2(1)(c) tal-Ftehim ta' Pariġi, il-flussi finanzjarji jenħtieġ li jsiru 
"konsistenti ma' perkors lejn emissjonijiet baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra kif ukoll l-
iżvilupp reżiljenti għat-tibdil fil-klima";

G. billi l-Kummissjoni attwali ttimbrat lilha nnifisha bħala ġeopolitika u wriet ambizzjoni 
biex tindirizza l-isfidi relatati mal-klima u mal-ambjent, li hija tqis bħala l-"kompitu li 
jiddefinixxi" lil din il-ġenerazzjoni;

Baġit 2021: niggarantixxu s-suċċess tal-Patt Ekoloġiku...

1. Jinsisti li l-baġit tal-UE huwa vitali bħala reazzjoni għall-isfidi li qed tiffaċċja l-Unjoni 
u jirrifletti l-livell ta' ambizzjoni tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet;

2. Jiddeplora n-nuqqas ta' attenzjoni mogħtija lix-xjentisti tal-IPCC, fl-aħħar rapport 

8 Testi Adottati, P9_TA(2019)0032.
9 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
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tagħhom, sabiex jadottaw miżuri radikali biex ilaħħqu mat-tranżizzjoni ekoloġika, fid-
dawl tat-twissija tagħhom li l-konċentrazzjoni tas-CO2 żdiedet b'rata tliet darbiet dik fl-
2018-2019 milli fis-snin 1960; jenfasizza l-fatt li fadal biss ftit snin biex it-tibdil fil-
klima jiġi evitat milli jintilef il-kontroll b'mod irriversibbli;

3. Jinnota li t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG) b'55 % sal-2030 
jirrappreżenta sfida enormi, b'mod partikolari fir-rigward tal-insulazzjoni tal-bini, l-
iżvilupp tat-trasport pubbliku u l-kisba kemm ta' tranżizzjoni agrikola kif ukoll ta' 
tranżizzjoni soċjalment ġusta; jinsisti li sabiex tirnexxi din l-inizjattiva bla preċedent 
f'għaxar snin biss, hija meħtieġa azzjoni urġenti, sostnuta minn baġit tal-UE b'saħħtu 
mill-2021;

...nipproteġu liċ-ċittadini tal-UE mill-kriżi finanzjarja li jmiss

4. Jinsab imħasseb dwar ir-riskju ta' kriżi finanzjarja ġdida, kif enfasizzat minn 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, fid-dawl taż-żieda fid-dejn pubbliku u privat 
globali (322 % tal-PDG dinji); jinsab imħasseb dwar il-konsegwenzi soċjali u politiċi 
potenzjali ta' kriżi bħal din – prevista mill-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) għal 
għaxar darbiet aktar ħarxa minn dik ta' wara l-2008 – jekk l-UE ma tkunx mgħammra 
b'għodod ġodda għall-protezzjoni tal-koeżjoni soċjali;

Baġit adattat għall-isfidi

5. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni għal Patt Ekoloġiku Ewropew u Pjan ta' Investiment 
għal Ewropa Sostenibbli, b'mod partikolari l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta; jenfasizza li 
dawn huma marbuta sew man-negozjati dwar il-QFP li jmiss u għalhekk jimplikaw QFP 
b'saħħtu u kredibbli; jenfasizza li l-finanzjament għal kwalunkwe inizjattiva ġdida 
għandu jiġi kkalkulat flimkien mal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni u b'hekk 
jirriżulta f'limiti massimi ogħla tal-QFP;

6. Jinnota, madankollu, li sabiex tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis b'40% tal-emissjonijiet GHG 
sal-2030, il-Kummissjoni stmat li se jkun meħtieġ li jitnaqqas id-distakk fil-
finanzjament b'mill-inqas EUR 500 biljun kull sena, inklużi l-miżuri ta' adattament 
soċjali; iqis li din id-diskrepanza fil-finanzjament qed tiġi ssottovalutata sew anke għall-
mira ta' 40 %, biex ma nsemmux il-mira ta' 55 %, u għad trid tiġi indirizzata fil-livell 
tal-UE jew f'dak nazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa urġenti għal qabża kbira ta' sforzi 
politiċi u finanzjarji sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi; jemmen li l-introduzzjoni ta' 
riżorsi proprji ġodda ġenwini hija essenzjali biex din id-diskrepanza titnaqqas; iqis li 
tranżizzjoni ġusta teħtieġ finanzjament ġust;

7. Iqis, għalhekk, li l-baġit kollu tal-2021 għandu jkun konformi mal-mira tat-tnaqqis ta' 
55 % tal-emissjonijiet GHG, kif mitlub fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 
dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew, u mal-impenji soċjali li saru mill-President tal-
Kummissjoni, sabiex jintbagħat messaġġ tajjeb liċ-ċittadini u lin-negozji tal-UE;

8. Itenni li l-mandat tal-Parlament għall-QFP ġie stabbilit fir-rapport interim tiegħu tal-
14 ta' Novembru 2018 dwar il-limiti massimi, l-allokazzjonijiet ta' programmi, ir-riżorsi 
proprji u d-dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà, ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu u l-prinċipji 
orizzontali, bħal pereżempju l-integrazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) 
u l-klima u l-ugwaljanza bejn is-sessi;



PE647.107v01-00 6/6 PR\1198521MT.docx

MT

9. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-perjodu 2021-2027 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti għal EUR 1 324,1 biljun fi prezzijiet tal-2018, li jirrappreżenta 
1,3 % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) tal-UE-27; b'riflessjoni ta' din il-pożizzjoni, 
huwa determinat li jiddefendi baġit ta' EUR 192,1 biljun tal-2021 fi prezzijiet kurrenti 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn (1,29 % tal-ING);

10. Jinnota li din il-pożizzjoni timplika, f'miljuni ta' euro fl-2021, 18,179 għal Orizzont 
Ewropa, 4,613 għal Erasmus+, 2,132 għall-Fond InvestEU, 883 għall-Programm tas-
Suq Uniku, 15,645 għall-Fond Soċjali Ewropew+, 4,256 għall-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, 11,716 għall-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' 
Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) u 937 għal LIFE;

11. Għandu l-għan li jistabbilixxi miri vinkolanti għall-integrazzjoni tal-bijodiversità u tal-
klima u li jistabbilixxi dan tal-aħħar għal mill-inqas 30 % għall-2021; itenni t-talba 
tiegħu lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi kriterji ċari ta' eliġibbiltà ta' metodoloġija 
stretta u komprensiva għad-definizzjoni u s-segwiment tan-nefqa rilevanti għall-klima u 
l-bijodiversità;

Livell realistiku u suffiċjenti ta' pagamenti

12. Huwa determinat li jevita kriżi ta' pagament ġdida; itenni li l-limitu massimu globali ta' 
pagament irid iqis il-volum bla preċedent ta' impenji pendenti fi tmiem l-2020 li jrid jiġi 
solvut taħt il-QFP li jmiss; jinnota wkoll li l-enfasi tal-approprjazzjonijiet ta' pagament 
fl-2021 se tkun fil-biċċa l-kbira fuq it-tlestija tal-programmi 2014-2020; jinsisti, 
madankollu, li dan m'għandux ifixkel it-tnedija ta' programmi ġodda;

13. Jinsisti, għalhekk, li l-pagamenti jiġu stabbiliti f'livell xieraq mill-2021 sabiex tiġi 
evitata kwalunkwe diffikultà għall-benefiċjarji u jtenni l-impenn tiegħu li jiddefendi 
livell ta' pagamenti għal EUR 184,7 biljun fi prezzijiet attwali għall-2021;

Pjan ta' kontinġenza tal-QFP

14. Itenni t-talba tiegħu għal pjan ta' kontinġenza biex jiġu protetti l-benefiċjarji u tiġi 
żgurata l-kontinwità tal-finanzjament fil-każ li l-QFP attwali jeħtieġ li jiġi estiż lil hinn 
mill-2020; jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta tali pjan mingħajr dewmien, inkluż l-
estensjoni tal-bażijiet legali fejn rilevanti;

15. Jinnota li l-estensjoni tal-limiti massimi attwali tal-QFP se tirriżulta f'EUR 172,2 biljun 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn fl-2021, li jirrappreżenta 1,15 % tal-ING tal-UE skont l-
istima tal-Kummissjoni tal-2018; jinnota, barra minn hekk, li EUR 3,5 biljun 
addizzjonali jsiru disponibbli bi strumenti ta' flessibbiltà fil-bidu tal-2021;

°

° °

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.


