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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: 

A. billi l-abbozz tal-baġit tal-Unjoni għall-2019 jammonta għal EUR 166 biljun f'termini 

ta' impenji, li jikkorrispondu għal żieda ta' 3 % fuq l-2018, b'investiment f'ekonomija 

Ewropea aktar b'saħħitha u aktar reżiljenti u bi promozzjoni tas-solidarjetà u s-sigurtà 

fuq iż-żewġ naħat tal-fruntieri tal-Unjoni; 

B. billi, minbarra li jikkonsolida l-isforzi tal-passat, dan l-abbozz tal-baġit jinkludi wkoll 

appoġġ għal inizjattivi ġodda: il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, l-Awtorità Ewropea tax-

Xogħol, l-estensjoni tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali; l-istabbiliment 

tal-Programm Ewropew għall-Iżvilupp Industrijali fil-Qasam tad-Difiża, riżerva ta' 

kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili fil-livell tal-Unjoni u l-ħolqien tal-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku Ewropew ġdid (UPPE); 

Preżentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni 

1. Jinnota li l-baġit tal-Unjoni huwa ppreżentat f'taqsimiet li jikkorrispondu għal attivitajiet 

immexxija mill-istituzzjonijiet (ibbaġitjar ibbażat fuq l-attività); iqis li din il-

preżentazzjoni ma tiżgurax għarfien ċar u rapidu tal-objettivi li jridu jintlaħqu; jinnota, 

b'kuntrast ma' dan, li l-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) huwa ppreżentat 

b'intestaturi li jikkorrispondu għal oqsma ta' politika; 

2. Jinnota li d-dikjarazzjonijiet tal-programmi tan-nefqa operattiva li jakkumpanjaw l-

abbozz ta' baġit joħolqu r-rabta bejn kull linja baġitarja u l-objettivi politiċi li jridu 

jintlaħqu; 

3. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta l-baġit tal-Unjoni skont l-objettivi politiċi tal-QFP; 

Dikjarazzjonijiet tal-programmi tan-nefqa operattiva li jakkumpanjaw il-baġit 2019 

4. Jilqa' d-dikjarazzjonijiet tal-programmi tan-nefqa operattiva li jakkumpanjaw il-

baġit 2019 li skont l-Artikolu 38 tar-Regolament Finanzjarju, jipprovdu informazzjoni 

għal kull wieħed mill-programmi ta' nfiq dwar: 

– motivazzjoni u valur miżjud tal-UE ta' kull programm; 

– ħarsa ġenerali tal-implimentazzjoni (attwali u futura); 

– progress dwar il-prestazzjoni tal-programm (objettivi, indikaturi, tragwardi u miri) 

u kontribuzzjoni għall-politiki u l-objettivi ewlenin tal-Unjoni; 

5. Jinnota bi tħassib li l-Kummissjoni tuża żewġ settijiet ta' objettivi u indikaturi biex 

tkejjel il-prestazzjoni tal-ġestjoni finanzjarja; minn naħa waħda, id-diretturi ġenerali tal-

KE jevalwaw, fir-rapporti annwali tal-attività tagħhom, il-ksib tal-objettivi definiti fil-

pjan ta' ġestjoni tagħhom u, min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni tkejjel il-prestazzjoni tal-

programmi ta' nfiq permezz tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi tan-nefqa operattiva 

mingħajr kważi l-ebda kontroreferenza; din iċ-ċirkostanza ttellef il-komparabbiltà bejn 
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tipi differenti ta' dokumenti dwar il-prestazzjoni; 

6. Jirrimarka, b'mod partikolari, li fir-rapport annwali tal-attività tagħhom, id-diretturi 

ġenerali jirrappurtaw dwar il-ksib tal-objettivi ġenerali u speċifiċi iżda ma jindikawx in-

nefqa korrispondenti; jappella, għalhekk, lill-Kummissjoni timplimenta bis-sħiħ il-

prinċipju ta' bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni tal-ippjanar, l-implimentazzjoni u r-

rappurtar tal-baġit, li se jippermetti rappurtar ex post fuq il-fondi li jintefqu sabiex 

jintlaħqu l-objettivi; 

7. Ifakkar li l-qafas ta' prestazzjoni kurrenti tal-programmi rrappurtati fid-dikjarazzjonijiet 

tal-programmi jinkludi 716-il indikatur ta' tip differenti li jkejlu l-prestazzjoni ma' 

61 objettiv ġenerali u 228 objettiv speċifiku; 

8. Jilqa' l-fatt li, f'dan l-istadju ta' implimentazzjoni, diġà ġew irrappurtati (jew parzjalment 

rrappurtati) il-kisbiet attwali ta' kważi 90 % tal-indikaturi; din hija żieda kostanti meta 

mqabbla mas-snin preċedenti (60 % fid-Dikjarazzjonijiet tal-Programmi tal-2017 u 

80 % fid-Dikjarazzjonijiet tal-Programmi tal-2018); jinnota li d-dikjarazzjonijiet tal-

programmi jinkludu data dwar ir-riżultati attwali għall-perjodu bejn l-2014 u l-2016 jew 

għall-2017; 

9. Jitlob li l-Kummissjoni: 

(a) tissimplifika r-rappurtar dwar il-prestazzjoni billi: 

– tkompli tnaqqas l-għadd ta' objettivi u indikaturi li tuża għad-diversi 

rapporti tagħha dwar il-prestazzjoni, u tiffoka fuq dawk li jkejlu bl-aħjar 

mod il-prestazzjoni soċjali, ambjentali u ekonomika tal-baġit tal-Unjoni, 

filwaqt li madankollu jiġi evitat approċċ "wieħed tajjeb għal kulħadd"; 

– tippreżenta informazzjoni finanzjarja b'mod li tagħmilha kumparabbli mal-

informazzjoni dwar il-prestazzjoni, sabiex ir-rabta bejn l-infiq u l-

prestazzjoni tkun ċara; 

– tispjega u ttejjeb il-koerenza ġenerali bejn iż-żewġ settijiet tagħha ta' 

objettivi u indikaturi għall-programmi minn naħa waħda u għad-Direttorati 

Ġenerali min-naħa l-oħra; 

(b) tibbilanċja aħjar ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni billi tippreżenta b'mod ċar l-

informazzjoni dwar l-isfidi ewlenin li għad iridu jingħelbu; 

10. Jilqa' l-fatt li d-Dikjarazzjonijiet tal-Programmi tal-2019 jirreferu għall-ksib tal-objettivi 

ta' politika trasversali, bħall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-bijodiversità u l-

kwistjonijiet marbuta mal-ugwaljanza bejn is-sessi; japprezza li l-Kummissjoni 

tippreżenta wkoll il-programmi ta' nfiq rilevanti li jikkontribwixxu għall-ksib tal-għaxar 

prijoritajiet tal-Kummissjoni Juncker, u jenfasizza l-aktar inizjattivi reċenti u rilevanti li 

jikkontribwixxu għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, għalkemm ta' spiss b'mod 

indirett u mhux kwantifikabbli; 

11. Jistieden lill-Kumitat għall-Baġits tal-Parlament Ewropew, f'koordinazzjoni mal-

kumitati settorjali ta' dan il-Parlament, biex jippromwovi kultura vera ta' "orjentazzjoni 
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lejn ir-riżultati" għall-ottimizzazzjoni tal-użu tal-fondi u biex jikkunsidra r-

riallokazzjoni ta' fondi minn programmi li juru prestazzjoni baxxa; 

L-Istrateġija Ewropa 2020 

12. Jissottolinja li l-Istrateġija Ewropa 2020 fiha miri u objettivi prijoritarji għall-perjodu ta' 

programmazzjoni kurrenti, għalhekk, il-baġit tal-Unjoni huwa strument kruċjali għall-

implimentazzjoni tal-miri u r-riżultati previsti tal-Istrateġija; jinsab imħasseb, 

madankollu, li skont l-indikaturi ekonomiċi u soċjali ewlenin, l-Unjoni għadha ma 

laħqitx dawn l-objettivi u r-riżultati, filwaqt li l-inugwaljanzi u d-diverġenzi fl-Unjoni u 

fl-Istati Membri tagħha ppersistew, u b'hekk ipoġġu f'riskju l-proġett Ewropew innifsu; 

13. Jinnota li, skont il-Kummissjoni, il-kontribuzzjoni tal-abbozz tal-baġit totali għall-2019 

lill-Istrateġija Ewropa 2020 hija stmata li tkun 66,2 % (EUR 106 958,3 miljun) u b'hekk 

tibqa' fil-livell tas-snin preċedenti; jinsisti, fid-dawl tar-restrizzjonijiet tar-riżorsi, li l-

Kummissjoni għandha tagħmel kull sforz biex tindirizza aħjar ir-riżorsi disponibbli u 

tuża b'mod aktar effiċjenti l-fondi impenjati sabiex ittejjeb b'mod sinifikanti l-

implimentazzjoni tal-objettivi ewlenin tal-Istrateġija Ewropa 2020 fejn in-nuqqas ta' 

progress huwa l-aktar inkwetanti, b'mod partikolari t-tnaqqis tal-livelli ta' faqar u l-

progress tal-inklużjoni soċjali; 

Il-Politika Agrikola Komuni (PAK) 

14. Jenfasizza d-distribuzzjoni kurrenti tal-infiq tal-PAK: 44,7 % tal-azjendi agrikoli kollha 

tal-Unjoni kellhom introjtu annwali ta' inqas minn EUR 4 000, u fl-2016, bħala medja, 

l-ogħla 10 % tal-benefiċjarji tal-appoġġ dirett tal-PAK irċevew madwar 60 % tal-

pagamenti; jinnota li d-distribuzzjoni tal-pagamenti diretti fil-biċċa l-kbira tirrifletti l-

konċentrazzjoni tal-art, billi 20 % tal-bdiewa huma wkoll propjetarji ta' 80 % tal-art, 

filwaqt li jiġu kkunsidrati d-differenzi bejn l-Istati Membri individwali; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza bir-reqqa l-kawżi tat-tnaqqis globali fl-introjtu tal-

bdiewa mill-2013 'il hawn, b'mod partikolari b'rabta mal-ispejjeż imqabbla mal-profitti 

għad-diversi elementi tal-katina ta' provvista tal-ikel (produtturi, proċessuri, trasport, 

bejjiegħa bl-imnut eċċ. – din l-analiżi għandha mbagħad tiżvela fejn tmur il-parti l-kbira 

tal-profitt), u twettaq valutazzjoni tal-ħtiġijiet u tiddefinixxi objettiv ewlieni ġdid ta' 

prestazzjoni akkumpanjat minn indikaturi tal-eżitu u tal-impatt, bil-għan li jittaffew l-

inugwaljanzi fl-introjtu fost il-bdiewa; 

Titħaffef il-Politika ta' Koeżjoni 

16. Jinsab imħasseb li aktar minn tliet snin wara l-bidu tal-perjodu 2014-2020, l-Istati 

Membri nnominaw biss 77 % tal-awtoritajiet tal-programmi responsabbli għall-fondi fl-

ambitu tal-politika ta' koeżjoni; mill-1 ta' Marzu 2017, il-Kummissjoni rċeviet kontijiet 

finali b'nefqa li tkopri biss 0,7 % tal-baġit allokat għall-perjodu ta' programmazzjoni 

kollu kemm hu; minn nofs l-2017, id-dewmien fl-implimentazzjoni tal-baġit kien akbar 

milli kien fl-istess mument fil-perjodu 2007-2013; jinnota li, konsegwentement, l-

impenji pendenti fi tmiem il-perjodu ta' finanzjament kurrenti jistgħu jkunu saħansitra 

ogħla minn kif kienu fil-perjodu preċedenti; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef it-twettiq tal-programmi tal-politika ta' koeżjoni u l-
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pagamenti relatati, kif ukoll tuża r-riżorsi għad-dispożizzjoni tagħha biex tassisti lill-

Istati Membri ħalli jsaħħu l-kapaċità amministrattiva tagħhom, bil-ħsieb li jitnaqqas it-

tul taż-żmien tal-implimentazzjoni fl-Oqfsa Finanzjarji Pluriennali li jmiss għas-

sena n+2; 

Is-Semestru Ewropew 

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jibnu koordinazzjoni aktar b'saħħitha 

bejn il-koeżjoni, il-governanza ekonomika u s-Semestru Ewropew bil-ħsieb li jiġi 

bbilanċjat mill-ġdid is-Semestru Ewropew, filwaqt li tingħata prijorità għal politiki li 

jippromwovu aktar ekwità soċjali u koeżjoni soċjali; 

Il-migrazzjoni 

19. Jieħu nota li l-Kummissjoni tistima li total ta' EUR 2,3 biljun se jkun meħtieġ fl-2019 

taħt l-intestatura 3 "Sigurtà u ċittadinanza" sabiex jiġu indirizzati l-isfidi tal-migrazzjoni 

u s-sigurtà, iżda jiddeplora l-fatt li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri osservat, fl-aħħar 

rapport annwali tagħha, li "l-ammont kumplessiv ta' fondi mmobilizzati għall-kriżi tar-

rifuġjati u tal-migrazzjoni ma ġiex irrappurtat mill-Kummissjoni, u huwa diffiċli biex 

dan jiġi stmat" (ir-rapport annwali tal-2016 tal-Qorti tal-Awdituri, paragrafu 2.28); 

jibża' li dan għadu l-każ fl-abbozz tal-baġit 2019, u għalhekk jista' jikkomplika l-

identifikazzjoni tal-ħtiġijiet li jistgħu jinqalgħu; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni qed 

tiffinalizza ħarsa ġenerali komprensiva tad-data dwar l-immigrazzjoni; 

20. Ifakkar li l-Kummissjoni spjegat li hu "diffiċli jekk mhux impossibbli li tipprovdi stima 

tal-ispejjeż li jitħallsu għall-migranti/applikanti għal ażil għal kull pajjiż individwali, 

peress li l-ġestjoni tal-flussi migratorji tinkludi firxa wiesgħa ta' attivitajiet"1; 

Strumenti finanzjarji u fondi fiduċjarji 

21. Jiddispjaċih li 6,7 % tal-pagamenti totali għall-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja 

kkonċernati (EUR 900 miljun) kienu destinati fl-2016 għal spejjeż u tariffi ta' ġestjoni; 

iqis li dan l-ammont huwa inadegwatament għoli; jerġa' jħeġġeġ lill-Kummissjoni 

ttejjeb it-trasparenza fl-użu tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja (FEI), tirrapporta 

regolarment dwar l-ingranaġġ, it-telf u r-riskji, u tippreżenta analiżi tal-ispejjeż u l-

benefiċċji tal-FEI meta mqabbla ma' forom aktar diretti ta' finanzjament tal-proġetti; 

22. Jenfasizza li l-fondi fiduċjarji għandhom jiġu stabbiliti biss meta l-użu tagħhom huwa 

ġustifikat u l-azzjoni meħtieġa mhix possibbli permezz ta' kanali oħra ta' finanzjament 

eżistenti; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tikkunsidra li ttemm il-fondi fiduċjarji li 

mhumiex kapaċi jattiraw kontribuzzjoni sinifikanti minn donaturi oħra jew li ma 

jipprovdux valur miżjud meta mqabbla ma' strumenti esterni "tradizzjonali" tal-Unjoni; 

iqis inaċċettabbli li l-involviment tal-FEŻ f'fondi fiduċjarji jillimita aktar il-possibbiltà 

għall-Parlament li jwettaq skrutinju tal-infiq tal-Unjoni; 

UPPE 

                                                 
1  Tweġiba għall-mistoqsija bil-miktub 23 – Seduta ta' smigħ tal-Kumitat CONT tal-Kummissarju 

Avramopoulos tad-29 ta' Novembru 2016. 
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23. Jinsisti li l-UPPE jiġi ffinanzjat b'mod adegwat u jkollu biżżejjed persunal; jinnota li fl-

abbozz ta' baġit għall-2019, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni tammonta għal total ta' 

EUR 4 911 000; jirrimarka li din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa 

relatata mal-persunal tal-UPPE, in-nefqa tal-infrastruttura u tal-funzjonament u n-nefqa 

operattiva biex jinbeda l-iżvilupp tas-sistema ta' ġestjoni ta' każijiet tal-UPPE; 

24. Jiddeplora l-fatt li 35 post tax-xogħol biss huma previsti, li jimplika li wara t-tnaqqis ta' 

postijiet tax-xogħol ta' 23 Viċi Prosekutur, 12-il post tax-xogħol biss huma previsti għal 

kompiti amministrattivi; iqis li dan mhuwiex realistiku. 



 

PE622.320v02-00 8/9 AD\1163949MT.docx 

MT 

 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Data tal-adozzjoni 27.9.2018    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

19 

1 

0 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming 

Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt 

Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, 

Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia 

Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Joachim Zeller, Dennis de Jong 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Richard Ashworth, Karin Kadenbach 

 



 

AD\1163949MT.docx 9/9 PE622.320v02-00 

 MT 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

19 + 

ALDE Wolf Klinz 

ECR Monica Macovei 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong 

NI Cătălin Sorin Ivan 

PPE Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-

Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller 

S&D Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles 

Pargneaux, Georgi Pirinski 

VERTS/ALE Bart Staes, Indrek Tarand 

 

1 - 

EFDD Jonathan Bullock 

 

0 0 

  

 

Tifsira tas-simboli użati: 

+ : favur 

- : kontra 

0 : astensjoni 

 

 

 


