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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

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

Objettivi tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 

1. Jirrimarka li l-QFP għandu jiġi ppjanat skont l-ammonti li jistgħu jiżguraw tkabbir 

strateġiku, jagħtu impetu l-valur miżjud Ewropew, jagħmlu l-ekonomija tal-UE aktar 

b'saħħitha u s-soċjetajiet aktar pro-Ewropej; jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-UE għandu jkun 

leġġibbli u trasparenti; 

Allinjament taċ-ċikli baġitarji u strateġiċi 

2. Jinnota li d-durata ta' seba' snin tal-QFP mhuwiex sinkronizzat mal-mandati ta' ħames snin 

tal-Parlament u tal-Kummissjoni, u lanqas mhu allinjat maċ-ċiklu ta' għaxar snin għall-

ippjanar strateġiku tal-Unjoni u mal-istrateġija Ewropa 2020; huwa tal-fehma li dan in-

nuqqas ta' sinkronizzazzjoni jista' jdgħajjef il-leġittimità demokratika tal-Unjoni kif ukoll 

l-effiċjenza tal-governanza politika tagħha, peress li jwassal għal sitwazzjonjiet fejn il-

Parlament u l-Kummissjoni jkunu vinkolati minn ftehimiet dwar objettivi politiċi u dwar 

finanzi li jkunu saru matul il-perjodu qafas preċedenti; jisħaq fuq il-fatt li dan jista' jagħti 

l-impressjoni li l-elezzjonjiet Ewropej huma pjuttost irrilevanti fil-kuntest tal-ippjanar 

baġitarju u strateġiku fuq il-perjodu twil; 

3. Itenni l-fehma tiegħu li d-durata tal-QFP għandha titnaqqas minn sebgħa għal ħames snin 

sabiex tiġi integrata mal-perjodi ta' mandat politiku tal-Parlament u tal-Kummissjoni1, 

mingħajr ma tiġi pperikolata l-implimentazzjoni jew l-amministrazzjoni tal-programmi li 

jkunu għadhom għaddejjin, filwaqt li jiġi pprovdut programm ta' strateġija fuq il-perjodu 

twil ta' 5+5 snin, b'analiżi obbligatorja ta' nofs it-terminu; jirrimarka li, fl-2020, se jkun 

hemm opportunità biex iċ-ċiklu strateġiku fuq il-perjodu twil jiġi allinjat maċ-ċiklu 

baġitarju u jirrakkomanda bil-qawwa li din l-opportunità tiġi sfruttata; iqis li l-

Kummissjoni għandha teżamina wkoll il-possibbiltà li tintroduċi programm kontinwu fejn 

kull QFP, filwaqt li jżomm l-istess tul ta' żmien ta' bħalissa, ikun parzjalment ikopri l-

perjodu preċedenti, bil-premessa li din is-soprappożizzjoni tkun tista' jgħin biex jittaffew 

il-livelli massimi u minimi naturali; 

Rieżami komprensiv tal-infiq tal-UE 

4. Jirrimarka li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, fir-rapporti annwali u speċjali tagħha2, 

enfasizzat ħafna sitwazzjonijiet fejn l-infiq tal-UE seta' kien ġie ppjanat b'mod aktar 

strateġiku u fejn seta' kiseb riżultati aħjar; jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, li r-riżorsi allokati 

għall-programmi u l-iskemi ta' nfiq ewlenin spiss ma kinux allinjati mal-objettivi politiċi 

                                                 
1  Ara l-paragrafu 73 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2016 dwar it-tħejjija tar-reviżjoni 

postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni  (Testi adottati, 

P8_TA(2016)0309) u l-paragrafu 5 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 li jinkludi l-

kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 

ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi 

(Testi adottati, P8_TA(2017)0143). 
2  Ara pereżempju r-Rapporti Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 4, 8, 19 u 23 tal-2016. 
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stabbiliti fiċ-ċiklu ta' ppjanar strateġiku ta' għaxar snin, biex potenzjalment wasslu għal 

riżultati kontradittorji; 

5. Jappella lill-Kummissjoni, fit-tressiq tal-proposta tagħha għal QFP ta' wara l-2020, 

tinkludi fiha deskrizzjoni dettaljata tal-prijoritajiet strateġiċi skont liema jitfassal l-abbozz 

tal-QFP; jisħaq fuq il-fatt li għandhom jitqiesu dawn il-prijoritajiet fit-tfassil ta' strateġija 

komprensiva Ewropa 2030, li għandha tiġi eżaminata fid-dettall mill-Parlament qabel l-

adozzjoni tal-pakkett tal-QFP ta' wara l-2020 mill-Kunsill; 

6. Jitlob lill-Kummissjoni, biex qabel ma tfassal il-proposta tagħha għal QFP ġdid, twettaq 

rieżami tal-infiq dettaljat u komprensiv li jivvaluta l-punt safejn: 

– l-allokazzjoni ta' riżorsi fil-baġit tal-UE tirrifletti l-prijoritajiet u l-opportunitajiet 

strateġiċi ta' żieda fil-valur, b'mod partikolari fil-politiki li wrew li jassorbu wisq 

riżorsi filwaqt li jservu funzjonijiet sempliċement ridistributtivi, bħal pereżempju l-

Politika ta' Koeżjoni u l-Politika Agrikola Komuni (PAK), u f'dawk l-oqsma ta' 

politika li dan l-aħħar urew miżuri baġitarji insuffiċjenti f'termini ta' ċirkostanzi li 

jvarjaw, bħall-politika ta' immigrazzjoni u l-azzjoni esterna; 

– il-programmi u l-iskemi tal-UE jikkontribwixxu għall-kisba ta' prijoritajiet starteġiċi, 

jipprovdu valur għall-flus u kontroll tar-riskju ta' irregolaritajiet, kif propost fid-

dokument informattiv tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tat-3 ta' Novembru 2016 dwar l-

analiżi ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-20201; 

– programmi u skemi differenti tal-UE jaħdmu flimkien b'mod koerenti, partikolarment 

f'oqsma fejn objettivi jew implimentazzjoni ambigwa jistgħu jwasslu għal riżultati 

kontradittorji u għal ineffiċjenza fir-riżultati; 

– ċerti programmi naqsu milli juru l-effikaċja tagħhom jew milli jkollhom kwalunkwe 

valur miżjud, għaldaqstant għandu jkun hemm dispożizzjoni li tippermetti l-abbandun 

tagħhom sabiex jiġu promossi programmi li jkollhom valur miżjud reali; 

7. Jitlob ukoll lill-Kummissjoni, biex qabel ma tfassal il-proposta tagħha għal QFP li jmiss, 

twettaq analiżi komparattiva tal-ispejjeż ta' implimentazzjoni tal-għotjiet u tal-appoġġ 

finanzjarju li jista' jitħallas mill-ġdid, partikolarment permezz ta' strumenti finanzjarji, 

għall-perjodu 2014-2020 bil-għan li jkun stabbilit il-livell reali ta' dan l-infiq, kif 

rakkomandat fir-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 19/20162; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra bir-reqqa r-riżultati tar-rieżami tal-infiq fit-tfassil 

tal-proposta tal-QFP u fit-tfassil ta' strateġija komprensiva Ewropa 2030; jinsisti, f'dan ir-

rigward, li l-Kummissjoni tiżgura li l-mekkaniżmi amministrattivi u ta' kontroll ikunu 

affidabbli fil-livelli kollha u fil-fażijiet kollha tal-qafas baġitarju tal-UE, u li l-frodi u l-

irregolartajiet jiġu mikxufa u evitati b'mod effikaċi; jistieden lill-Kummissjoni tgħaddi 

għal evalwazzjoni bbażata fuq ir-riskju fejn ir-riżorsi ta' kontroll jistgħu jiġu ffokati aktar 

fuq dawk ir-reġjuni u oqsma ta' politika fejn ir-riskji ta' irregolaritajiet urew li huma aktar 

sinifikanti; 

                                                 
1 Ara l-punt 55. 
2  Rapport Speċjali Nru 19/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri: dwar l-"Implimentazzjoni tal-baġit tal-UE 

permezz ta' strumenti finanzjarji - tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-perijodu tal-programm 2007-2013".  
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Flessibbiltà f'termini ta' objettivi u prijoritajiet emerġenti 

9. Jinnota li l-politiki tal-Unjoni jista' jkollhom objettivi fuq il-perjodu ta' żmien qasir, medju 

u fit-tul, u li t-twettiq tagħhom mhux neċessarjament jiġi ddeterminat bi QFP uniku; 

jemmen li hemm bżonn titqies il-possibbiltà li jinstab bilanċ ġdid bejn id-definizzjoni tal-

aġenda politika, l-implimentazzjoni tal-politiki u l-bżonnijiet tal-qafas finanzjarju; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-fattibbiltà li tintroduċi flessibbiltà baġitarja reali 

f'termini ta' objettivi politiċi permezz tal-ħolqien, b'mod partikolari, ta' programm ta' 

bbaġitjar skont ċiklu kontinwu b'perspettiva ta' ppjanar ta' ħames snin, klawsola/i ta' 

reviżjoni f'termini ta' objettivi u politiki, u bi programm ta' evalwazzjoni kontinwu; 

jipprevedi flessibbiltà interna akbar bejn l-intestaturi u s-snin li tkun tippermetti l-użu 

massimu tal-limiti massimi tal-QFP il-ġdid; 

11. Jirrimarka li tul l-perjodu QFP attwali, l-UE tista' tiffaċċja bosta sfidi ġodda; jistieden lill-

Kummissjoni tipprovdi flessibbiltà fl-ippjanar tal-baġit sabiex tkun tista' tindirizza b'mod 

aktar effiċjenti ċirkostanzi li jinbidlu b'mod mhux mistenni; iqis, f'dan ir-rigward, li għad 

iridu jittieħdu miżuri ta' emerġenza adegwati, f'koordinament ma' azzjonijiet oħrajn, biex 

jittaffu l-kriżijiet fl-Ewropa, speċjalment fl-oqsma tal-agrikoltura u l-migrazzjoni, kif 

ukoll ma' miżuri li jiżguraw li r-rwol tal-Parlament fl-implimentazzjoni u l-adozzjoni tal-

QFP jiġi rispettat bis-sħiħ u li l-Kunsill ma jaġixxix mingħajr il-kunsens tal-Parlament; 

12. Ifakkar dwar it-tħassib tal-Parlament li l-kumplessità finanzjarja li tirriżulta minn 

interazzjonijiet ta' aktar minn elf strument ta' inġinerija finanzjarja, u minn bosta 

mekkaniżmi finanzjarji ta' appoġġ għall-politiki tal-Unjoni li mhumiex irreġistrati fil-karta 

tal-bilanċ tal-Unjoni, tikkostitwixxi raġuni ewlenija għalfejn ir-responsabbiltà 

demokratika ta' galassji tal-baġits tista' tkun impossibbli; jitlob, b'żieda ma' dan, is-

semplifikazzjoni tal-galassja ta' baġits, biex tinkiseb flessibbiltà transsettorjali akbar tal-

użu ta' strumenti finanzjarji differenti, sabiex jingħelbu r-regoli restrittivi li jipprevjenu 

lill-benefiċjarji milli jieħdu vantaġġ ta' programmi multipli għal proġetti b'għanijiet 

korrispondenti; 

13. Itenni t-talba tiegħu sabiex il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp jiġi integrat fil-baġit tal-UE 

sabiex tkun tista' jiġu kkontrollati u trattati aħjar il-kawżi prinċipali tal-migrazzjoni 

eċċessiva b'mod aħjar, u li jkun konformi mal-politiki u l-istrateġiji tal-Unjoni, li juża 

għodod u metodi li jirriżultaw mill-kompetenza baġitarja tal-Unjoni; iqis li l-isfidi komuni 

Ewropej fil-politika ta' żvilupp jistgħu jiġu kkontrollati aħjar permezz ta' amministrazzjoni 

komuni mill-baġit tal-UE; 

Ħtiġijiet iġġustifikati sew u l-valur miżjud Ewropew 

14. Jappoġġa s-suġġeriment li għamlet il-Qorti Ewropea tal-Awdituri fid-dokument 

informattiv tagħha dwar l-analiżi ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 

2014-2020, li jkun aħjar jekk it-tul tal-programmi u tal-iskemi jkun stabbilit skont il-

bżonnijiet ta' politika u taċ-ċittadini, aktar milli jissejsu fuq it-tul tal-perjodu ta' 

programmazzjoni finanzjarja1; 

15. Jirrimarka li l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom ikunu kapaċi li jippreżentaw 

                                                 
1  Ara l-punti 39 u 40. 
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bżonnijiet għall-finanzjament tal-Unjoni li jkunu ġustifikati sew, u kif ukoll li jiddefinixxu 

l-għanijiet u r-riżultati li għandhom jinkisbu, u jenfasizzaw l-importanza li jiġu rispettati l-

ħtiġijiet reali taċ-ċittadini permezz ta' approċċ territorjali u integrat; jistieden lill-

Kummissjoni biex b'mod separat tiddefinixxi l-kriterji ta' valur miżjud tal-UE, sabiex 

tipprevjeni kull ambigwità possibbli fid-deċiżjonijiet dwar l-infiq tal-UE; jirrimarka, barra 

minn hekk, li qabel kull deċiżjoni baġitarja, għandhom jiġu osservati l-prinċipji tal-

effikaċja, effiċjenza u ġestjoni finanzjarja tajba; 

16. Huwa tal-fehma li r-rekwiżiti ta' trasparenza tal-UE idealment jintlaqgħu minn reġjuni li 

jħejju l-kontijiet tagħhom f'konformità mal-Istandards għall-Kontabbiltà Ewropej għas-

Settur Pubbliku; jinnota barra minn hekk li kontabbiltà ta' kontroentrati tkun mod ideali 

kif jiġu aġevolati l-obbligi ta' rappurtar fil-konfront tal-Kummissjoni, li ġew imposti fuq 

ir-reġjuni u l-istituzzjonijiet ta' promozzjoni; jitlob, bħala inċentiv ulterjuri, l-

implimentazzjoni u l-adattament kontinwu tal-istandards ta' kontabbiltà pubblika li 

għandhom jiġu kofinanzjati mill-UE; 

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ u tissemplifika l-istruttura u l-kompożizzjoni 

tal-infiq tal-UE dwar il-politika ta' koeżjoni bil-għan li jiġu indirizzati b'suċċess id-

disparitajiet u d-diskrepanzi bejn żoni urbani u rurali, u l-Istati Membri differenti, sabiex 

jitreġġgħu lura l-proċessi ta' approfondiment id-diverġenzi, u biex tingħeleb il-

frammentazzjoni u jiġi żgurat futur b'saħħtu għall-iżvilupp tal-UE bħala soċjetà 

demokratika, b'saħħitha u f'koeżjoni; itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-prijoritajiet politiċi 

addizzjonali għandhom jiġu abbinati ma' mezzi finanzjarji addizzjonali u ma jiġux 

iffinanzjati askapitu tal-politiki eżistenti tal-UE; huwa tal-fehma li l-politiki ta' koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni xorta jistgħu jipprovdu appoġġ għar-reġjuni 

inqas żviluppati, u għal titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, iżda jħeġġeġ lill-

Kummissjoni biex mhux biss tipprovdi t-tqassim mill-ġdid tal-appoġġ finanzjarju, iżda 

hija u żżomm quddiem għajnejha l-bżonnijiet reali taċ-ċittadini, tiffoka aktar fuq l-

iżvilupp u l-modernizzazzjoni tat-tkabbir, l-innovazzjoni, il-mobilità, it-tibdil fil-klima, is-

sigurtà tal-art sabiex din tiġi protetta minn diżastri kkawżati mill-bniedem u dawk naturali, 

mill-enerġija u t-tranżizzjoni ambjentali, u fuq l-impatt territorjali tal-politiki tal-UE, 

filwaqt li jiġu applikati l-istess kriterji għall-UE kollha kemm hi; jirrimarka wkoll li dan l-

approċċ msejjes fuq il-post jiġġenera valur miżjud Ewropew kif ukoll valur għaċ-ċittadini 

tal-UE u huwa essenzjali biex jintlaħaq l-objettiv ta' Ewropa intelliġenti, sostenibbli u 

inklużiva, peress li jipprovdi flessibbiltà fil-formulazzjoni ta' reazzjonijiet integrati għal 

diversi ħtiġijiet territorjali mingħajr ma tintilef l-enfasi tematika tal-politiki tal-UE; 

18. Itenni l-appell tiegħu għal semplifikazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni tal-politika ta' koeżjoni 

fil-livelli kollha ta' governanza u ta' kontroll, li għandha tkun ibbażata aktar fuq id-

dipendenza reċiproka u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' awditjar differenti sabiex 

jitnaqqas il-piż amministrattiv; huwa tal-fehma li l-kriżi ekonomika, soċjali u ta' politika 

ta' koeżjoni territorjali tal-Unjoni għandha tiffoka aktar fuq il-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni 

rispettivi bil-ħsieb li jiġu indirizzati l-punti ta' dgħufija reali tagħhom u t-trawwim tal-

punti ta' saħħa tagħhom; 

19. Jirrimarka li l-iżvilupp tal-passat tal-benefiċjarji mill-koeżjoni għandu jingħata 

kunsiderazzjoni akbar fit-tqassim tal-fondi tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta 

sistema riveduta għal rati ta' kofinanzjament tal-proġetti ta' koeżjoni li tirrikonoxxi l-

iżviluppi tal-passat u li tnaqqas is-sehem ta' finanzjament tal-UE f'oqsma fejn diġà nħass 



 

AD\1139776MT.docx 7/12 PE606.021v02-00 

 MT 

il-progress miksub; 

20. Jirrimarka li hemm bżonn ta' bilanċ ġdid bejn, min-naħa l-waħda, il-PAK u l-Politiki ta' 

Koeżjoni, u, min-naħa l-oħra, l-politiki interni l-oħrajn tal-UE kif ukoll kapaċità esterna 

msaħħa tal-Unjoni, li tinkludi l-elementi tas-sigurtà u tad-difiża; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tenfasizza l-kooperazzjoni fis-sigurtà u d-difiża fit-tħejjija tal-proposta tagħha għal QFP 

ta' wara l-2020, u meta tirriforma u timplimenta l-istrumenti finanzjarji tal-UE bħall-Fond 

Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS); jappoġġa l-idea ta' aktar integrazzjoni 

Ewropea kif ukoll inizjattivi konkreti fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża; 

21. Ifakkar fir-rimarki tiegħu1 dwar l-istruttura mhux sostenibbli tan-nefqa tal-PAK: jinnota bi 

tħassib li 44,7 % tal-azjendi agrikoli kollha tal-Unjoni kellhom introjtu annwali ta' inqas 

minn EUR 4 000; jinnota b'aktar tħassib li medja 80 % tal-benefiċjarji tal-appoġġ dirett 

tal-PAK irċevew madwar 20 % tal-pagamenti, u jirrakkomanda lill-Kummissjoni timponi 

limitu massimu fuq il-pagamenti tal-PAK, bil-għan li tirrettifika din l-anomalija; 

jirrimarka li fi żminijiet ta' volatilità jew ta' kriżi, azjendi agrikoli ta' daqs akbar mhux 

bilfors ikollhom bżonn l-istess grad ta' appoġġ għall-istabbilizzazzjoni tal-introjtu tal-

azjendi agrikoli bħal dawk ta' daqs iżgħar peress li l-azjendi agrikoli kbar spiss 

jibbenefikaw minn ekonomiji ta' skala potenzjali li x'aktarx jagħmluhom aktar reżiljenti; 

iqis li l-iskemi ta' finanzjament tal-PAK jistgħu jiffokaw aktar fuq il-bdiewa, skont 

restrizzjonijiet speċjali: azjendi agrikoli żgħar, żoni klimatiċi u ġeografiċi problematiċi u 

reġjuni skarsament popolati; 

22. Jappella lill-Kummissjoni, biex waqt il-proċess ta' riflessjoni dwar PAK issemplifikata u 

modernizzata, li timponi tfassil ta' politika differenti, jew mudell differenti ta' 

distribuzzjoni tal-pagamenti diretti, sabiex tipprovdi mezz aħjar kif fondi pubbliċi jiġu 

diretti lejn objettivi agroambjentali u ta' azzjoni ta' klima; jisħaq fuq il-fatt, madankollu, li 

l-ħtieġa li jingħata kumpens finanzjarju li jkun ikopri l-ispejjeż relatati maż-żamma ta' 

standards għoljin ta' saħħa u ta' ambjent fil-produzzjoni tal-ikel, kif ukoll l-ispejjeż għoljin 

tal-produzzjoni assoċjati ma' kundizzjonijiet ta' klima diffiċli f'ċerti żoni ġeografiċi, peress 

li l-bdiewa fl-Ewropa spiss ikollhom jissieltu mal-kompetizzjoni globali; 

Kif jinġiebu fi tmiemhom l-impenji pendenti: l-impatt tan-nuqqas ta' evalwazzjoni reali u 

ta' kapaċità baġitarja effettiva 

23. Jiddispjaċih bil-qawwa għal-livelli għoljin ta' impenji pendenti li għadhom jippersistu, li 

min-naħa waħda, huma r-riżultat tad-dewmien mill-Istati Membri fil-preżentazzjoni tat-

talbiet għall-ħlas u, min-naħa l-oħra, huma kkawżati mill-Kummissjoni li kienet 

konsiderevolment tard fil-proposta tal-programmi; jirrimarka li kull evalwazzjoni u analiżi 

effettiva tal-implimentazzjoni tal-baġit hi impossibbli f'dawn iċ-ċirkostanzi, kemm jekk 

f'nofs it-terminu jew fi tmiem il-perjodu ta' proggrammazzjoni; jiddispjaċih li dan 

jostokala l-kapaċità ta' previżjoni tal-awtorità baġitarja; jiddispjaċih, b'mod partikolari, li 

kien hemm żieda sinifikanti fl-impenji pendenti sa tmiem l-2016, li laħqet l-

EUR 238 biljun, u li ż-żieda fir-rigward taċ-ċifra għall-2015, li kienet aktar minn 

EUR 21 biljun, kienet darbtejn ogħla minn dik mistennija fil-bidu; 

                                                 
1  Ara l-paragrafu 207 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 li tinkludi osservazzjonijiet li 

jiffurmaw parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali 

tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (Testi 

adottati, P8_TA(2016)0143). 
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24. Jirrimarka li fil-parti l-kbira tagħha din is-sitwazzjoni hi r-riżultat ta' livell baxx ħafna ta' 

sottomissjonijiet għal talbiet ta' pagament mill-Istati Membri għall-2014-2020, u jisħaq li 

dan jista' jxekkel l-effikaċja tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej; jitlob lill-

Kummissjoni tanalizza l-kawżi ewlenin tad-dewmien li seħħ fis-sottomissjoni tat-talbiet 

ta' pagament mill-Istati Membri, u b'mod partikolari biex teżamina mill-ġdid l-arkitettura 

globali tal-fondi strutturali sabiex jitħaffef il-proċess relatat mal-programmazzjoni tal-UE, 

il-monitoraġġ mill-Kummissjoni u l-implimentazzjoni mill-awtoritajiet tal-Istati Membri; 

25. Jappella lill-Kummissjoni biex tiddubita l-valur miżjud tar-regoli n+2 u n+3 fil-pagamenti 

ta' fondi strutturali u biex tressaq proposta li tistabbilixxi li sal-aħħar tal-perjodu ta' 

programmazzjoni, l-Istati Membri huma obbligati li jħallsu lura l-fondi strutturali reqdin 

fil-baġit tal-UE; 

Baġit ibbażat fuq il-prestazzjoni: qafas li jistabbilixxi limiti 

26. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmodernizzaw u jfasslu mill-ġdid il-baġit 

tal-UE, b'mod sinifikanti, skont il-prinċipji tal-ibbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni - 

b'kunsiderazzjoni wkoll tal-valutazzjoni tal-impatt soċjali ta' dan l-ibbaġitjar- sabiex 

jinkludu l-prijoritajiet l-ġodda li ntlaħaq ftehim dwarhom fil-livell tal-UE-27, u biex 

jappoġġaw il-funzjoni ta' stabbilizzazzjoni fiskali għaż-żona tal-euro bl-użu ta' riżorsi 

proprji; 

27. Iqis li kull kapaċità baġitarja ġdida possibbli proposta b'mod speċifiku għall-Istati Membri 

fiż-żona tal-euro, għandha tkun żviluppata fi ħdan il-qafas tal-Unjoni u għandha tkun 

soġġetta għal skrutinju demokratiku u r-responsabbiltà xierqa, permezz tal-istituzzjonijiet 

eżistenti, kif ukoll li kull assistenza finanzjarja minn din il-kapaċità għandha tiddependi 

mill-implimentazzjoni tar-riformi strutturali li ntlaħaq ftehim dwarhom; 

28. Jinsisti li l-għan tal-baġit tal-UE għandu jkun li jinkisbu l-objettivi politiċi ddefiniti fi 

strateġija politika tal-UE u riflessi fl-intestaturi tal-QFP, u li l-linji baġitarji għandhom 

jiġu ppreżentati f'dan il-qafas, u raggruppati skont dikjarazzjonijiet ta' programm li 

jimmiraw li jilħqu dawn l-objettivi aktar milli jiġu elenkati skont l-attivitajiet; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni biex tiżviluppa approċċ aktar integrat għall-użu tal-linji baġitarji u l-fondi 

differenti, sabiex tkun tista' tirrispondi għall-isfidi reali tal-ħajja fil-livell reġjonali, 

nazzjonali u f'dak Ewropew; jisħaq ukoll li jinħtieġ li n-nefqa għall-kooperazzjoni msaħħa 

tiġi inkluża fil-baġit tal-UE; 

29. Ifakkar li fir-riżoluzzjoni tiegħu li takkumpanja l-kwittanza għall-2015, il-Parlament talab 

lill-Kummissjoni tipproponi l-aġġornamenti meħtieġa għall-mekkaniżmu ta' tfassil u ta' 

twassil għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej , filwaqt li tikkunsidra wkoll is-

suġġerimenti tal-grupp ta' livell għoli dwar is-semplifikazzjoni biex jissaħaħ il-kontribut 

tal-politika ta' koeżjoni biex jiġu indirizzati l-inugwaljanzi fost ir-reġjuni tal-Unjoni u l-

Istati Membri u biex għall-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, tipprovdi indikaturi ta' 

prestazzjoni iktar ġestibbli u li jistgħu jitkejlu, li jkunu jinkludu l-impatt soċjali ta' dawn 

il-programmi; jinsisti li kull infiq futur għandu jikkonċentra fuq programmi u strumenti 

b'valur miżjud għall-UE ppruvat, kif ukoll li l-prestazzjoni għandha tkun fil-qalba tal-

programmi u l-iskemi kollha tal-ġenerazzjoni li jmiss, li jinħtieġ ukoll jiżgura 

distribuzzjoni ġusta tal-finanzjament madwar l-Ewropa; 

30. Jirrimarka li l-finanzi tal-UE għandhom ikunu kapaċi jissodisfaw l-esiġenzi tal-prijoritajiet 
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il-ġodda, bħall-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-ġestjoni tal-migrazzjoni billi jiġu indirizzati 

aħjar il-kawżi profondi tagħha, it-titjib tal-integrazzjoni permezz ta' kontrolli fil-fruntiera, 

fost l-oħrajn, u billi jiġu minimizzati l-effetti tad-diskrepanza finanzjarja possibbli li 

tirriżulta mill-Brexit; 

31. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-istrateġija tagħha biex jiġi kkomunikat liċ-ċittadini l-

valur miżjud tal-fondi tal-UE; 

Kif jimtela l-vojt wara l-Brexit: l-integrazzjoni tal-baġit u l-introduzzjoni ta' riżorsi ġodda  

32. Iqis li filwaqt li d-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni kienet avveniment 

spjaċevoli li se jkollu effett negattiv fuq il-futur tal-ħajja taċ-ċittadini kemm fir-Renju Unit 

kif ukoll fil-bqija tal-Istati Membri, iżda din toħloq ukoll opportunità biex l-ambizzjonijiet 

politiċi tal-UE-27 kif ukoll l-għodod u l-metodi baġitarji meħtieġa jiġu definiti mill-ġdid u 

riformati; iqis li l-UE-27 jinħtieġ ikunu ambizzjużi fir-riforma tal-baġit u għandhom 

jimmiraw li jkollhom baġit annwali tal-UE li jkun tal-istess daqs bħal dak tal-UE-28; 

33. Jemmen li dawk l-oqsma ta' politika li aktarx ser ibatu b'mod sinifikanti mid-diskrepanza 

fil-baġit minħabba l-Brexit, għandhom jiġu protetti minn ostakoli maġġuri sabiex tiġi 

evitata d-destabbilazzjoni ta' kull qafas ekonomiku, soċjali jew amministrattiv attwali; 

jirrimarka b'mod partikolari dwar il-bżonn li jiġu żgurati r-riżorsi tal-Unjoni fl-oqsma tat-

tkabbir, l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni sabiex tiġi 

msaħħa t-treġija globali tal-Unjoni; jappella lill-Kummissjoni biex f'dan ir-rigward 

teżamina bir-reqqa l-konsegwenzi tax-xenarji differenti tal-Brexit meta tħejji l-proposta 

għall-QFP u l-valutazzjoni tal-impatt tiegħu; 

34. Jirrimarka, madankollu li biex jitnaqqas id-distakk baġitarju, l-objettiv ewlieni ma 

għandux jiżdied is-sehem tal-finanzjament pubbliku, iżda li tiġi pprovduta bażi finanzjarja 

aktar sostenibbli għall-oqsma kollha ta' politika, kif ukoll biex jiġi mmobbilizzat l-effett 

ta' lieva massimu tar-riżorsi privati; jappella, f'dan ir-rigward, għal bidla radikali fin-nefqa 

tal-UE li timxi minn ssussidjar fuq bażi ta' għotja lejn sistema aktar iffokata fuq l-

istrumenti finanzjarji, li madankollu tikkunsidra bir-reqqa ukoll, il-kapaċitajiet u l-

bżonnijiet finanzjarji tal-benefiċjarji differenti; jenfasizza, madanakollu, li din il-bidla 

għandha sseħħ b'mod li ma jxekkilx il-ġestjoni trasparenti tal-baġit u tal-miżuri ta' kontroll 

tal-baġit; 

35. Ifakkar li l-istrumenti finanzjarji mhumiex adatti għal kull tip ta' intervent fl-oqsma ta' 

politika bħall-politika ta' koeżjoni; jirrimarka li s-self, l-ekwità u l-garanziji jistgħu 

jwettqu rwol komplementari, iżda jinħtieġ li jintużaw b'kawtela, abbażi ta' valutazzjoni 

xierqa ex ante, u l-għotjiet jinħtieġ li jiġu kkomplementati biss fejn tali strumenti 

finanzjarji jixhdu valur miżjud kif ukoll fejn ikollhom effett ta' lieva billi jattiraw appoġġ 

finanzjarju addizzjonali; 

36. Jenfasizza, b'mod partikolari, l-bżonn li tiġi eliminata l-fissazzjoni żejda fuq il-limitu 

massimu ta' 1 % tal-ING tal-UE, li ddaħħal fis-seħħ għall-QFP 2014-2020 attwali, peress 

li n-nefqa spiss hi mxekkla minn dan il-limitu massimu kif ukoll għaliex fi żminijet ta' 

ċirkostanzi differenti, l-ibbilanċjar tal-baġit isir aktar diffiċli; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

jikkunsidraw il-flessibilità fid-diskussjonijiet tagħhom dwar il-baġit; 

37. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi proposti konkreti għal riżorsi ġodda, li jnaqqsu s-
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sehem tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali bbażati biss fuq l-ING għall-baġit tal-UE; jinnota 

li s-sistema l-ġdida tista' ġġib fi tmiemha l-pożizzjoni ta' kontabbiltà anti-Ewropea ta' 

"redditu ġust", li tpoġġi enfasi sproporzjonanta fuq il-bilanċi netti bejn l-Istati Membri u li 

sfortunatament iddominat id-dibattiti baġitarji fil-Kunsill għal ħafna snin; 

38. Iqis li jinħtieġ l-Kummissjoni teżamina, l-possibbiltà, l-ewwel nett, li tinġabar taxxa fuq 

is-CO2 permezz tal-ipprezzar tal-karbonju (jew bl-użu tat-tassazzjoni jew ta' strumenti 

bbażati fuq is-suq) - kif ippreżentat mill-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji fir-

rapport tiegħu dwar il-finanzjament futur tal-UE1 - bħala mezz biex jissaħħaħ il-baġit tal-

UE-27; jemmen li tali strument ikun jista' jipprovdi ukoll valur miżjud addizzjonali għall-

Ewropa, peress li t-taxxa tista' tagħmilha ta' inċentiv biex tinbidel l-imġiba tal-konsumatur 

u tal-produttur favur futur li b'anqas dipendenza mill-karbonju; iqis, madankollu li 

kwalunkwe soluzzjoni tal-UE bbażata fuq it-taxxa jinħtieġ li tkun kemm jista' jkun 

newtrali fir-rigward tal-proporzjon fiskali totali ta' Stat Membru partikolari, u jinħtieġ 

minflok li tiddependi minn kontribuzzjonijiet ogħla minn atturi ta' riskju; jirrimarka li tali 

taxxa fuq is-CO2 jkollha tikkunsidra l-iskemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet, 

sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni u l-kunflitt ta' mezzi u objettivi; 

39. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkunsidraw ukoll riżorsi oħrajn 

ibbażati fuq it-taxxa disponibbli għall-UE-27 li jistgħu jipprovdu aktar valur miżjud 

Ewropew f'ċerti oqsma ta' politika relatati mar-riskju, filwaqt li fl-istess ħin isaħħu l-baġit 

tal-UE;  

40. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu vantaġġ tal-opportunità ta' riforma tal-baġit tal-UE u 

telimina l-mekkaniżmi tat-tnaqqis kollha, peress li din tipprovdi struttura aktar ġusta, 

ekwa u inkoraġġanti għall-Istati Membri kollha. 

                                                 
1  Kummissjoni Ewropea, "Future financing of the EU – Final report and recommendations of the High Level 

Group on Own Resources (Il-finanzjament futur tal-UE - rapport u rakkomandazzjonijiet finali tal-Grupp ta' 

Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji), l-4 ta' Jannar 2017, pp. 41-43. 
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