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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-Ewropa tinsab f'salib it-toroq b'ċerta kriżi ta' leġittimità b'rabta mad-deċiżjonijiet 
Ewropej;

B. billi huwa meħtieġ li l-proġett Ewropew jinġieb aktar qrib iċ-ċittadini tal-UE, billi 
tingħata attenzjoni partikolari għall-bżonnijiet, il-ħajja u l-aspettattivi tagħhom, sabiex 
qabel kollox tissaħħaħ il-leġittimità tal-UE kif ukoll bil-għan li jerġgħu jinkisbu l-
fiduċja u l-entużjażmu għall-proġett Ewropew grazzi għal governanza mġedda tal-UE;

C. billi l-iskrutinju parlamentari tal-infiq pubbliku huwa element essenzjali ta' sistema 
demokratika moderna;

D. billi żieda fid-demokrazija fl-UE timxi id f'id ma trasparenza, responsabbiltà u integrità 
akbar, b'dawn tal-aħħar għandhom ikunu l-prinċipji gwida tal-kultura fi ħdan l-
istituzzjonijiet tal-UE għall-promozzjoni ta' governanza effiċjenti u biex tiġi garantita 
trasparenza akbar fil-funzjonament tal-UE u fil-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet 
tagħha;

E. billi l-istituzzjonijiet kollha tal-UE għandhom ikunu trasparenti u obbligati jagħtu 
rendikont sħiħ liċ-ċittadini tal-Unjoni rigward il-fondi fdati lilhom bħala istituzzjonijiet 
tal-UE;

F. billi l-mexxejja tal-UE-27 taw sinjal ċar ta' "unità u solidarjetà" permezz tal-adozzjoni 
tad-Dikjarazzjoni ta' Ruma fil-25 ta' Marzu 2017;

G. billi l-inerzja fil-livell Ewropew ma għadhiex alternattiva b'kunsiderazzjoni tal-isfidi 
ewlenin li għandha tiffaċċja l-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-globalizzazzjoni, 
il-migrazzjoni, id-difiża fuq il-bażi ta' kooperazzjoni msaħħa, il-kwistjonijiet soċjali, it-
tlestija tal-Unjoni Monetarja Ewropea u l-għażla ta' riżorsi proprji ġodda tal-UE;

H. billi l-baġit tal-UE jibqa' sors prezzjuż ta' finanzjament għall-Istati Membri;

1. Iqis li l-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet tal-UE hija fundamentali għad-
demokrazija, għall-governanza tajba u għat-tfassil effikaċi tal-politika;

2. Jenfasizza li huwa essenzjali li mmorru lil hinn mill-viżjonijiet konfliġġenti tal-Ewropa, 
u li tinstab soluzzjoni għall-kunflitti tal-prijoritajiet sabiex jiġi evitat ir-riskju li l-Unjoni 
tinqasam jew tiddgħajjef;

3. Jirrikonoxxi l-fatt li l-Brexit saħħaħ l-urġenza dwar il-bżonn ta' riflessjoni akbar fuq l-
arkitettura istituzzjonali u ta' nefqa tal-UE, u dwar it-tfassil ta' dinamiċi ta' politika 
ġodda tal-UE;

4. Jindika li d-deċiżjoni tar-Renju Unit li jirtira mill-Unjoni se jkollha konsegwenzi 
baġitarji kumplessi u se taffettwa b'mod negattiv il-baġit tal-UE; jinsisti li fid-dawl tal-



PE625.208v02-00 4/8 AD\1168947MT.docx

MT

isfidi attwali u futuri tal-UE, il-bqija tal-UE-27 għandhom ikunu aktar ambizzjużi 
f'termini ta' riforma tal-baġit;

5. Jinsab konvint li għad hemm lok biex ir-responsabbiltà demokratika tiġi ankrata aħjar 
fil-qafas tal-Unjoni, b'mod partikolari billi jiġu żviluppati mekkaniżmi b'saħħithom li 
jiżguraw il-leġittimità politika u r-responsabbiltà istituzzjonali u billi jiġu ssimplifikati 
l-istrutturi ta' governanza dejjem aktar kumplessi tal-UE;

6. Ifakkar dwar il-bżonn urġenti ta' riforma baġitarja u amministrattiva tal-UE li 
tissimplifika l-proċessi interni tagħha u tagħmel l-UE aktar komprensibbli u aċċessibbli 
għaċ-ċittadini tagħha;

7. Ifakkar li kwalunkwe żvilupp ulterjuri fi ħdan l-arkitettura tal-Unjoni b'rabta ma' korpi 
eżistenti jew mal-ħolqien ta' entitajiet legali ġodda għandu dejjem jikkunsidra l-
kwistjonijiet ta' responsabbiltà demokratika tal-UE, tal-arranġamenti ta' awditjar 
pubbliku u l-effiċjenza tal-attivitajiet tagħha;

8. Jemmen li huwa meħtieġ li jitnaqqsu l-lakuni ta' responsabbiltà fl-UE u li jrid jsir 
avvanz lejn modi aktar kollaborattivi ta' skrutinju li jikkombinaw is-sorveljanza 
demokratika u l-attivitajiet ta' awditjar filwaqt li jipprovdu wkoll trasparenza akbar; 
jitlob, għal dan il-għan, li tiġi garantita r-responsabbiltà sħiħa u s-sorveljanza 
demokratika effettiva tal-Bank Ewropew tal-Investiment, tal-Bank Ċentrali Ewropew u 
tal-korpi futuri li għad iridu jiġu stabbiliti, bħall-Fond Monetarju Ewropew;

9. Jenfasizza, barra minn hekk, li wasal iż-żmien li ssir riflessjoni prammatika fuq il-modi 
ta' azzjoni tal-UE billi jiġu mwieġba l-mistoqsijiet ewlenin dwar kif l-aħjar jiġu 
implimentati l-politiki tal-Unjoni u liema mudelli ta' governanza għandhom jiġu 
applikati biex titwitta t-triq għal Ewropa li toffri riżultati tanġibbli;

10. Ifakkar li hija meħtieġa viżjoni strateġika fit-tul tal-UE; iqis li wasal iż-żmien kemm li 
jitressqu narrattivi Ewropej ġodda u wkoll li l-politiki tal-UE jitwasslu b'mod aktar 
strateġiku abbażi ta' għadd ta' prijoritajiet, ta' għanijiet u kompetenzi kollettivi tal-
Unjoni, iddefiniti b'mod ċar u li jinftiehem bil-għan li titjieb il-leġġibbiltà u l-effiċjenza;

11. Jissottolinja li t-traduzzjoni tal-għanijiet politiċi ġenerali f'azzjonijiet u f'riżultati reali u 
viżibbli għaċ-ċittadini tal-UE għandha tkun soġġetta għal verifiki regolari tar-realtà, u 
b'hekk ikun strettament neċessarju li l-kontroll baġitarju jinżamm bħala komponent 
fundamentali tal-proċess ta' kontroll demokratiku;

12. Jindika l-fatt li t-tisħiħ tas-sorveljanza demokratika u tal-iskrutinju tal-Parlament 
għandhom ikunu bbażati mhux biss fuq il-monitoraġġ tradizzjonali tal-istokks u tal-
flussi finanzjarji, iżda wkoll fuq il-valutazzjoni bir-reqqa tal-valur għall-flus b'impatt 
siewi u sostenibbli għaċ-ċittadini u b'rispett għall-valuri tal-Unjoni u tal-istat tad-dritt;

13. Iqis li r-rispett għall-valuri fundamentali, il-garanzija tal-protezzjoni tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri, jew l-introduzzjoni ta' kundizzjonalità ekoloġika huma prerekwiżiti 
demokratiċi meħtieġa għad-definizzjoni ta' kwalunkwe tip ta' solidarjetajiet finanzjarji 
ġodda tal-UE; jinsab imħasseb dwar l-iżviluppi reċenti b'rabta man-nuqqas ta' rispett 
tal-istat tad-dritt f'xi Stati Membri; japprezza, f'dan il-kuntest, il-proposta tal-
Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni 
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tal-Baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri (COM(2018)0324), jenfasizza li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom 
jieħdu azzjoni biex jipproteġu l-istat tad-dritt;

14. Jesiġi li l-qafas attwali għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni jissaħħaħ 
permezz ta' sistema ta' sanzjonijiet, li jkunu proporzjonati skont il-grad tan-nuqqasijiet 
jew tal-isforzi li jimminaw l-istat tad-dritt abbażi ta' valutazzjoni indipendenti, li tvarja 
mit-tnaqqis ta' finanzjament tal-UE sas-sospensjoni tal-pagamenti u tal-impenji 
b'risposta għal nuqqasijiet rikorrenti; iqis li, fiċ-ċirkostanzi simili kollha, il-Parlament 
għandu jipparteċipa, fuq l-istess livell mal-Kunsill, fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
fir-rigward ta' tali proċedimenti u fit-tneħħija ta' tali miżuri;

15. Ifakkar fil-ħtieġa li tiġi promossa l-kisba tal-valur miżjud Ewropew, fi kliem ieħor li l-
ġbir flimkien tar-riżorsi fil-livell Ewropew għandu jagħti riżultati meta mqabbel mal-
infiq fuq il-livell nazzjonali, li ma jistax jiffoka fuq il-forniment ta' beni pubbliċi 
Ewropej;

16. Iqis il-bżonn li jitfasslu għodod aħjar għal riformi strutturali madwar l-UE billi jiġu 
pprovduti beni pubbliċi Ewropej sostanzjali, u li dan isir b'kunsiderazzjoni xierqa tal-
applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità;

17. Huwa tal-fehma li l-prekondizzjonalità tal-politiki għandha tissaħħaħ fejn meħtieġ u 
mingħajr periklu għall-funzjonalità tal-programmi bil-għan li tiġi żgurata ġestjoni 
finanzjarja soda u effettiva fl-implimentazzjoni tal-infiq tal-Unjoni;

18. Itenni li fil-kuntest tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa, għandu jitqies kif is-sistema 
baġitarja tal-UE tista' tiġi riformata biex tipprovdi baġit xieraq li jiggarantixxi l-
finanzjament tal-politiki ppjanati, tikseb bilanċ aħjar bejn il-prevedibbiltà u l-kapaċità 
ta' rispons, kif ukoll tiżgura li l-arranġamenti kumplessivi ta' finanzjament ma jkunux 
aktar kumplessi milli meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet ta' politika tal-Unjoni u jiġi 
garantit l-obbligu ta' rendikont;

19. Iqis li huwa xieraq li jiġi żgurat li l-baġit jipprovdi valur addizzjonali reali għaċ-ċittadini 
tal-UE;

20. Jenfasizza li l-iżgurar ta' mezzi finanzjarji suffiċjenti, flimkien mal-immodernizzar tas-
sistema tar-riżorsi proprji, b'mod partikolari permezz tal-garanzija ta' riżorsi proprji 
stabbli, effiċjenti u ġenwinament Ewropej, huwa kruċjali biex jinżamm livell għoli ta' 
investiment u ta' ambizzjonijiet u influwenza tal-Unjoni fix-xena internazzjonali;

21. Jenfasizza li l-Aġenziji Ewropej għandhom rwol insostitwibbli x'jaqdu fil-forniment ta' 
għarfien espert fl-oqsma rispettivi tagħhom, u fl-istess waqt fir-rappreżentanza tal-UE 
fl-Istati Membri; jisħaq li għaldaqstant huwa essenzjali li, fil-futur, il-ħidma tal-Aġenziji 
tkun strutturata u organizzata tajjeb, li l-attivitajiet promossi mill-Aġenziji jkunu 
vijabbli u li, f'kull ħin, tiġi żgurata l-viżibbiltà tagħhom; 

22. Jenfasizza, barra minn hekk, li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) għandu jiġi 
inkorporat fil-baġit tal-UE, kif diġà ġie ddikjarat fil-proposta għall-qafas finanzjarju 
pluriennali 2021-2027 (QFP) il-ġdid, sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tal-baġit; 
jindika li l-inklużjoni tal-FEŻ fil-baġit tal-UE żżid il-kapaċità ta' skrutinju tal-awtorità 
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ta' kwittanza dwar l-infiq fl-UE;

23. Jitlob lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE jtejbu l-proċeduri u l-prattiki tagħhom immirati 
għas-salvagwardja tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u li jikkontribwixxu attivament 
għal proċess ta' kwittanza li jkun orjentat lejn ir-riżultati; jemmen, f'dan il-kuntest, li l-
proċedura ta' kwittanza hija strument indispensabbli ta' responsabbiltà demokratika lejn 
iċ-ċittadini tal-Unjoni;

24. Jindika l-importanza li l-flus tal-kontribwenti tal-UE jiġu salvagwardati kontra l-frodi u 
kontra attivitajiet illegali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

25. Ifakkar fid-diffikultajiet li ġew iffaċċjati ripetutament fil-proċeduri ta' kwittanza sal-
lum, minħabba n-nuqqas ta' kooperazzjoni min-naħa tal-Kunsill; jinsisti li l-Kunsill irid 
jinżamm politikament responsabbli u trasparenti bħalma huma l-istituzzjonijiet l-oħrajn; 
jenfasizza li ma għandu jkun hemm l-ebda eċċezzjoni għal dan;

26. Jikkunsidra li l-ħolqien tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) huwa 
pass importanti fil-kisba ta' spazju pubbliku Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni 
taħdem biex l-UPPE jiġi stabbilit malajr billi tipprovdi riżorsi suffiċjenti;

27. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fenomenu tal-korruzzjoni li għandu konsegwenzi finanzjarji 
sinifikanti u li jirrappreżenta theddida serja għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-
investiment pubbliku; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni sabiex din terġa' tibda 
tippubblika rapport annwali dwar il-korruzzjoni;

28. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi possibbiltajiet għal metodi futuri ta' kooperazzjoni 
mal-Grupp ta' Stati kontra l-Korruzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa (GRECO), inkluża l-
possibbiltà li l-UE tapplika għal sħubija f'dan il-Grupp, u li l-Parlament jinżamm 
aġġornat bil-progress ta' din l-applikazzjoni;

29. Jitlob li l-politika ta' integrità u l-qafas etiku tal-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-UE 
jissaħħu permezz ta' implimentazzjoni aħjar tal-kodiċi ta' kondotta, tal-protezzjoni tal-
informaturi, tal-prinċipji etiċi, tat-trasparenza u tar-responsabbiltà;

30. Iħeġġeġ, bħala prinċipju ta' gwida, li ssir deskrizzjoni tal-kontorni tal-Ewropa tal-futur, 
filwaqt li jiġi żgurat bilanċ bejn ir-responsabbiltà u s-solidarjetà l-ġdida u billi jiġi 
ffavorit il-metodu Komunitarju fuq l-użu tal-intergovernamentaliżmu bħala l-metodu ta' 
governanza għall-UE;

31. Huwa tal-fehma li jeħtieġ li jitkompla d-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa fl-ogħla livell 
istituzzjonali, billi ssir enfasi partikolari fuq l-użu aktar effiċjenti tal-fondi u fuq il-
mekkaniżmi ta' kontroll tal-baġit tal-UE.
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