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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 fir-rapport interim tiegħu rigward ir-
regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2021 sa 2027 u 
dwar id-deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea.

Proposta QFP

1. Ifakkar fil-prinċipji baġitarji Ewropej tal-unità, il-preċiżjoni baġitarja, l-annwalità, l-
ekwilibriju, l-universalità, l-ispeċifikazzjoni, il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja soda 
u t-trasparenza, li għandhom jiġu rrispettati meta jiġi stabbilit il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP);

2. Jenfasizza li l-QFP 2021-2027 għandu jiffaċilita baġit ta' valur miżjud Ewropew reali 
b'finanzjament suffiċjenti biex jintlaħqu l-ambizzjonijiet tiegħu, u b'enfasi msaħħa fuq l-
istabbiltà u s-sempliċità, il-prestazzjoni u r-riżultati, li jwasslu għal infiq aħjar u aktar 
effikaċi, spejjeż operattivi orħos, allokazzjoni effikaċi ta' riżorsi, ekwità u aktar 
responsabbiltà u trasparenza fir-rigward tal-fondi tal-Unjoni, biex jinftiehem aħjar miċ-
ċittadin Ewropew;

Numri1

3. Jinnota li, skont il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), il-proposta tal-Kummissjoni 
għall-QFP 2021-2027 tirrappreżenta żieda ta' 18 % fil-prezzijiet attwali fuq il-
QFP 2014-2020: minn EUR 1 087 għal 1 279 biljun; jenfasizza, madankollu, li wara li 
tqiesu l-inflazzjoni, l-ammonti attribwibbli lill-benefiċjarji tar-Renju Unit matul il-
QFP 2014-2020 u l-inkorporazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) fil-baġit, 
iż-żieda reali hija ta' 5 %; jirrimarka li, bħala proporzjon tal-Introjtu Nazzjonali Gross 
(ING), il-Kummissjoni tistma li, meta tiġi applikata l-istess bażi komparabbli, fil-fatt 
ikun hemm tnaqqis minn 1,16 % għal 1,08 %, u ta' 11 % meta jiġi integrat il-FEŻ;

4. Jinnota li l-Kummissjoni tipproponi li tnaqqas il-finanzjament b'16 % għall-intestatura 
tal-QFP "Riżorsi Naturali u l-Ambjent", li jfisser b'mod partikolari:

– tnaqqis ta' 15 % fil-PAK kollha kemm hi (tnaqqis ta' 11 % fil-pagamenti diretti u 
tnaqqis ta' 27 % fil-programmi ta' żvilupp rurali),

– skont iċ-ċifri tal-Parlament, żieda ta' 38 % għall-Programm għall-Ambjent u l-
Azzjoni Klimatika (LIFE), li se jibqa' parti żgħira tal-intestatura "Riżorsi Naturali 
u l-Ambjent": 2 %;

5. Jinnota li l-infiq propost għall-intestatura "Koeżjoni u Valuri" huwa mistenni li jiżdied 
b'1 %, iżda li hemm bidliet kbar fil-livell tal-programm peress li, meta jitqiesu flimkien, 
it-tliet fondi li bħalissa jkopru l-koeżjoni, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta' Koeżjoni (FK) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE), se 
jitnaqqsu b'10 %, li jfisser:

                                               
1 Il-proposta tal-Kummissjoni għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027, Dokument ta' Tgħarrif tal-QEA, 
Lulju 2018.
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– żieda ta' 2 % fil-FEŻR, 

– tnaqqis ta' 45 % fil-Fond ta' Koeżjoni,

– tnaqqis ta' 7 % fl-FSE, minkejja l-kamp ta' applikazzjoni mwessa' tiegħu u l-
integrazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ;

6. Jinnota bi tħassib il-fatt li fir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, il-
Kummissjoni ppreżentat l-allokazzjonijiet nazzjonali għall-politika ta' koeżjoni 
mingħajr l-allokazzjoni dettaljata fost il-FEŻR, il-FK u l-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+);

7. Jinnota li programmi oħra se jiġu inklużi taħt l-intestatura "Koeżjoni u Valuri", bħal 
Erasmus+, li għalihom il-Kummissjoni tippjana żieda ta' 77 % fil-finanzjament (li 
jammonta għal 7 % tal-intestatura l-ġdida "Koeżjoni u Valuri");

8. Jinnota li, b'mod ġenerali, il-Kummissjoni tipproponi li żżid il-finanzjament għall-
Intestaturi l-oħra tal-QFP b'EUR 115-il biljun, li jikkorrispondu għal 11 % tal-QFP 
attwali; 

9. Jinnota li r-riprijoritizzazzjoni proposta tal-Kummissjoni tiffoka fuq l-intestaturi 
"Migrazzjoni u Ġestjoni tal-Fruntieri" u "Sigurtà u Difiża" li se jiżdiedu biex 
jammontaw għal kważi 5 % tal-baġit kollu, mil-livell attwali ta' 1 %, u li l-infiq taħt 
"Suq Uniku, Innovazzjoni u Diġitali" se jiżdied għal 15 % mil-livell attwali ta' 11 %;

Ippjanar strateġiku

10. Jinnota li l-Kummissjoni biħsiebha tressaq l-istruttura u l-programmi tal-baġit tal-UE 
konformi għal kollox mal-aġenda pożittiva tal-Unjoni għal wara l-2020, kif miftiehem fi 
Bratislava u Ruma1; jinnota li d-dikjarazzjonijiet u l-pjan direzzjonali adottati fi 
Bratislava u f'Ruma ma jistgħux jitqiesu bħala viżjoni strateġika fit-tul b'objettivi u 
indikaturi li jkopru l-oqsma ta' politika kollha tal-Unjoni;

11. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tintroduċi viżjoni fuq il-perjodu twil ta' 
żmien dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fid-dinja globalizzata, li tkun sostnuta 
b'politiki applikati b'mod korrett li jkunu bbażati fuq objettivi politiċi fuq il-perjodu twil 
ta' żmien, dan biex l-UE tindirizza l-isfidi attwali u futuri li qed tiffaċċja; jinnota li n-
nuqqas ta' dan potenzjalment jista' jimmina l-valur miżjud tal-proposta tal-QFP;

12. Jindika li l-istrateġija Ewropa 2020 se tintemm qabel il-bidu tal-perjodu l-ġdid tal-QFP, 
u li għadu ma ġie deċiż l-ebda sett ġdid ta' għanijiet strateġiċi tal-UE; jenfasizza l-bżonn 
għal aktar ippjanar strateġiku min-naħa tal-Kummissjoni u jtenni li l-baġits pubbliċi 
għandhom jiġu stabbiliti wara t-tfassil ta' objettivi politiċi fuq il-perjodu twil ta' żmien u 
fuq it-tfassil ta' politiki b'konformità mal-viżjoni ġenerali tal-UE, u għalhekk 
jiddispjaċih li l-proposta għall-QFP il-ġdid ma tirriflettix għal kollox din it-talba;

13. jenfasizza li l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom, l-ewwel nett ikunu jistgħu 
jippreżentaw ħtiġijiet ġustifikati sew għall-finanzjament mill-Unjoni u jiddefinixxu l-

                                               
1 Id-Dikjarazzjoni ta' Bratislava tas-16 ta' Settembru 2016; Id-Dikjarazzjoni ta' Ruma tal-25 ta' Marzu 2017.
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għanijiet strateġiċi u r-riżultati previsti li għandhom jinkisbu qabel ma kwalunkwe nfiq 
jiġi ppjanat bl-indikaturi korrispondenti li għandhom jitkejlu;

Prijoritajiet politiċi u preżentazzjoni tal-Baġit tal-UE

14. Jilqa' l-fatt li l-programmi l-ġodda se jinġabru f'raggruppamenti ta' politiki, li se jkunu 
riflessi fit-titoli tal-baġit annwali; jesprimi t-tama tiegħu li dan se jipprovdi aktar 
ċarezza dwar kif se jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-politika;

15. Jilqa' l-modernizzazzjoni u s-simplifikazzjoni globali tal-baġit u l-ambizzjoni biex 
jinkisbu allinjament, flessibbiltà, u trasparenza;

16. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni, mill-2021, li tallinja l-kunċett ta' 
oqsma ta' politika mar-raggruppamenti ta' programmi, u li dan l-allinjament se 
jippermetti rikonċiljazzjoni aktar faċli bejn il-baġit annwali u l-intestaturi tal-QFP;

17. Ifakkar li l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) staqsa lill-Kummissjoni f'ħafna 
okkażjonijiet biex tippreżenta l-baġit tal-Unjoni skont l-għanijiet politiċi tal-QFP kif 
adottat mill-Parlament; huwa tal-fehma li dan se jippermetti lill-awtorità baġitarja tifli 
bir-reqqa u ssegwi t-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-baġit aktar faċilment; 

18. Ifakkar li l-finanzjament tal-politiki u l-proġetti għandu jkun konformi mal-objettivi u l-
impenji rigward il-klima u l-enerġija miftiehma fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi. ifakkar, 
għalhekk, li mill-inqas 30 % tan-nefqa tal-UE għandha tikkontribwixxi għall-objettivi 
klimatiċi u jaqbel li dan l-aħjar isir billi l-infiq għall-klima jiġi integrat fil-programmi 
kollha tal-UE; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tiżgura li dan jiġi applikat 
b'mod koerenti u komprensiv bi qbil mal-ippjanar strateġiku;

19. Jirrimarka li hemm nuqqas ta' investimenti ċari fir-rigward tal-għanijiet tal-Pilastru tal-
UE tad-Drittijiet Soċjali adottati mit-tliet istituzzjonijiet;

20. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' allinjament tal-QFP propost mas-17-il Għan ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tan-NU għall-2030 li jappoġġja t-trasformazzjoni progressiva lejn 
soċjetà Ewropea sostenibbli;

21. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex kontinwament turi tmexxija u impenn suffiċjenti fl-
oqsma strateġiċi u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura żieda fil-viżibbiltà ġenerali tal-
finanzjament għall-pubbliku ġenerali;

Simplifikazzjoni u prestazzjoni

22. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li jitnaqqas in-numru ta' programmi ta' nfiq b'terz u li 
r-regoli jsiru aktar koerenti; jenfasizza li sabiex effettivament tinkiseb is-
simplifikazzjoni għall-benefiċjarji, ir-regoli, ir-rekwiżiti u l-proċeduri kollha mhux 
meħtieġa għandhom jiġu eliminati;

23. Jistaqsi għalfejn il-Kummissjoni tuża żewġ settijiet ta' objettivi u indikaturi biex tkejjel 
il-prestazzjoni tal-ġestjoni finanzjarja; fuq naħa waħda, id-Diretturi�Ġenerali tal-
Kummissjoni jevalwaw il-kisba tal-objettivi definiti fil-pjan ta' ġestjoni tagħhom fir-
rapporti annwali tal-attività (RAA) tagħhom, u, min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni tkejjel 
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il-prestazzjoni ta' programmi ta' nfiq permezz tad-dikjarazzjonijiet tal-programm tan-
nefqa operazzjonali annessa mal-abbozz ta' baġit;

24. Ifakkar li l-qafas ta' prestazzjoni attwali tal-programmi rrapportati fid-dikjarazzjonijiet 
tal-programmi jinkludi 716-il indikatur ta' tipi differenti li jkejlu l-prestazzjoni fl-isfond 
ta' 61 objettiv ġenerali u 228 speċifiċi;

25. Jitlob lill-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 tal-baġit tal-Unjoni fl-interessi tas-simplifikazzjoni, it-
trasparenza u kontroll imtejjeb; 

– testendi approċċ kwalitattiv u tinkludi indikaturi ambjentali u soċjali sabiex 
ikun jista' jitkejjel l-impatt tal-politika tal-UE fuq il-politiki ambjentali u 
soċjali;

– tippreżenta informazzjoni finanzjarja b'mod li jagħmilha kumparabbli mal-
informazzjoni dwar il-prestazzjoni, sabiex ir-rabta bejn l-infiq u l-
prestazzjoni tkun ċara;

(b) tibbilanċja aħjar ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni billi tippreżenta b'mod ċar l-
informazzjoni dwar l-isfidi ewlenin tal-UE li għad iridu jingħelbu;

(c) tipprovdi dikjarazzjoni dwar il-kwalità tad-data tal-prestazzjoni rrapportata;

Rieżami tal-infiq li jakkumpanja l-Proposta tal-QFP

26. Jiddispjaċih għall-fatt li l-Kummissjoni wettqet biss rieżami tal-infiq minflok analiżi tal-
programmi kollha ewlenin taħt il-QFP attwali permezz ta' approċċ għall-baġit fuq bażi 
żero; jinnota madankollu, li r-rieżami limitat tal-Kummissjoni, kellu l-għan li jiġbor 
flimkien:

– rieżami strateġiku (iffukat fuq l-għoti ta' prijorità lil programmi skont il-valur miżjud u 
l-koerenza tagħhom mal-objettivi tal-UE) ma'

– rieżami ta' effiċjenza (li jfittex mezzi għat-titjib tat-twassil ta' programmi eżistenti); 

27. Jiddispjaċih li r-rieżami tal-infiq imsemmi aktar kmieni ma pprevidiex evalwazzjoni 
komprensiva bil-għan li jintwera l-valur miżjud reali tal-programmi;

28. Ifakkar li, sabiex il-Parlament ikun jista' jfassal il-qafas politiku għal kull waħda mill-
ħames snin ta' wara, l-ipprogrammar tal-baġit għandu jkun allinjat maċ-ċikli leġiżlattivi; 
iqis li l-QFP 2021-2027 huwa perjodu ta' tranżizzjoni minn baġit ta' seba' snin lejn 
formola ġdida li tallinja l-perjodi leġiżlattivi ta' ħames snin kif ukoll ma tipperikolax il-
politiki li għandhom bżonn ipprogrammar fuq il-perjodu twil ta' żmien;

29. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa li l-QFP jiġi allinjat maċ-ċikli politiċi 
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u istituzzjonali, u tqis li l-organizzazzjoni ta' rieżami ta' nofs it-terminu mhux aktar tard 
minn tmiem l-2023 tirrappreżenta pass' il quddiem lejn is-sinkronizzazzjoni progressiva 
tat-tul tal-QFP maċ-ċiklu politiku ta' ħames�snin tal-Istituzzjonijiet tal-UE;

Valur miżjud tal-UE

30. Ifakkar li fid-Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tal-finanzi tal-UE1, il-Kummissjoni 
pproponiet lista ta' seba' kriterji għall-valutazzjoni tal-valur miżjud tal-UE u spjegat il-
fatt li l-appoġġ finanzjarju tal-UE għall-programmi għandu jiddependi fuq ir-riżultati ta' 
dik il-valutazzjoni2; Jinsab imħasseb li hemm nuqqas ta' definizzjoni trasparenti tal-
valur miżjud tal-UE, u li mhux mistenni li jkun hemm definizzjoni imminenti;

31. Jinnota li, skont id-dokument ta' riflessjoni, għandhom ikunu limitati biss programmi 
b'valur miżjud tal-UE għoli ħafna li għandhom jirċievu finanzjament sħiħ tal-UE, li għal 
dawk b'valur miżjud tal-UE bejn medju u għoli, il-finanzjament għandu jkun limitat, u li 
ma għandu jkun hemm l-ebda finanzjament għal programmi li l-valur miżjud tal-UE 
tagħhom kien baxx;

32. Jiddispjaċih li r-Rieżami tal-Infiq ippubblikat la jipprovdi valutazzjoni sistematika tal-
programmi abbażi tal-kriterji li l-Kummissjoni ddefiniet għall-valur miżjud tal-UE, u 
lanqas konklużjonijiet ġenerali ċari dwar il-valur miżjud tal-UE ta' kull programm; 
jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa u tapplika kunċett robust u ċar ta' valur miżjud tal-UE 
abbażi tas-sett ta' seba' kriterji stabbiliti fid-dokument ta' riflessjoni;

33. Jinnota li, minħabba li l-objettivi strateġiċi għall-perjodu ta' wara l�2020 għad iridu 
jiġu stabbiliti, il-Kummissjoni ma kinitx f'pożizzjoni li tivvaluta b'mod adegwat il-
koerenza mal-għanijiet tal-UE għall-perjodu 2021-2027, li jagħmilha diffiċli biex jiġi 
indikat u mmonitorjat il-valur miżjud tal-UE, li fi kwalunkwe każ irid ikompli juri titjib, 
b'mod partikolari f'termini tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE;

34. Ifakkar li l-baġit Ewropew għandu obbligu li jwieġeb b'mod adegwat għad-domandi u l-
ambizzjonijiet tal-politiki Ewropej, u għandu jkun ta' valur miżjud għall-Unjoni;

Flessibbiltà u responsabbiltà

35. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni biex ittejjeb il-kapaċità tal-baġit tal-UE biex 
tirreaġixxi għal ċirkustanzi li qed jinbidlu billi tiżdied il-flessibbiltà ġenerali u jiġu 
żgurati biżżejjed approprjazzjonijiet biex jiġu koperti avvenimenti mhux previsti 
mingħajr ma jiġu mfixkla l-monitoraġġ u l-kontroll; jilqa', b'mod partikolari, il-proposti 
għal żieda fil-limitu massimu tar-riżorsi proprji, tnaqqis fid-differenza bejn l-
approprjazzjonijiet ta' pagament totali u l-approprjazzjonijiet ta' impenn totali, tneħħija 
tal-limiti mqiegħda fuq il-Marġni Globali għall-Pagamenti, żieda fid-daqs u l-kamp ta' 
applikazzjoni ta' strumenti speċjali barra l-QFP (l-Istrument ta' Flessibbiltà, ir-Riżerva 
għal Għajnuna f'Emerġenza, il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea u l-Fond 
Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni), għall-estensjoni tal-ambitu tar-
Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza lejn operazzjonijiet fi ħdan l-UE, u t-twessigħ tal-

                                               
1 Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE, tat-28 ta' Ġunju 2017, COM(2017)0358,
2 Dawn il-kriterji kienu jinkludu: Objettivi u obbligi tat-Trattat, prodotti pubbliċi b'dimensjoni Ewropea, 
ekonomiji ta' skala, effetti konsegwenzjali, sussidjarjetà, benefiċċji tal-integrazzjoni tal-UE u l-valuri Ewropej: 
il-paċi, id-demokrazija u l-istat tad-dritt.
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Marġini Globali għall-Impenji u biex jingħata l-isem il-ġdid tar-Riżerva tal-Unjoni;

36. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex il-FEŻ jiġi inkorporat fil-Baġit tal-UE u biex 
ikun soġġett għall-istess prinċipji u regoli bħal dawk applikabbli għal programmi oħra 
ffinanzjati mill-baġit tal-UE, iżda jenfasizza li għandu jiġi żgurat livell konsistenti ta' 
responsabbiltà u trasparenza fir-rigward tal-fondi li jintefqu biex jintlaħqu l-objettivi tal-
UE permezz tal-Baġit tal-UE u dawk li se jibqgħu jintefqu barra minn dan il-baġit;

37. Jinsisti li għandhom jiġu stabbiliti mandati ta' awditjar pubbliku għat-tipi kollha ta' 
finanzjament tal-politiki tal-UE fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali, u li l-QEA għandha 
tinħatar bħala l-awditur tal-korpi stabbiliti biex jiġu implimentati l-politiki tal-UE, 
inklużi l-korpi tal-UE bħall-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u l-Fond Monetarju 
Ewropew u l-korpi proposti maħluqa permezz ta' ftehimiet barra mill-ordni legali tal-UE 
bħall-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà u l-Bank Ewropew tal-Investiment fir-rigward 
tal-operazzjonijiet baġitarji mhux tal-UE tiegħu;

Tnaqqis fil-PAK u l-koeżjoni

38. Jinnota li t-tnaqqis propost mill-Kummissjoni fil-PAK u l-koeżjoni, u jikkunsidrahom 
bħala passi meħtieġa lejn infiq aktar effikaċi u ffokat fuq il-miri;

39. Jibża' li t-tnaqqis fil-PAK se jaffettwa l-kapaċità ta' għadd kbir ta' bdiewa biex iżommu 
l-attività professjonali tagħhom; jemmen li ż-żieda fl-effikaċja tal-appoġġ tal-PAK hija 
neċessità assoluta sabiex jiġu limitati dawn l-effetti negattivi;

40. Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet tal-QEA dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar il-futur tal-PAK, b'mod partikolari li l-mudell ta' implimentazzjoni ġdid għandu 
jwassal għal miri ta' prestazzjoni li jkunu ambizzjużi kif ukoll rilevanti u li jkunu 
bbażati fuq evidenza statistika u xjentifika, li jkunu allinjati mal-għanijiet tal-UE, u 
karatterizzati minn katina solida ta' responsabbiltà u ta' awditjar u bbażati fuq il-
monitoraġġ tal-prestazzjoni u fuq il-valutazzjoni tal-prestazzjoni politika u fuq qafas ta' 
valutazzjoni b'saħħtu;

41. Jenfasizza li l-iskemi ta' finanzjament tal-PAK, huma ta' benefiċċju, b'mod partikolari, 
għan-negozji ta' azjendi agrikoli, iż-żoni ta' sfida ekoloġika u ġeografika u r-reġjuni 
b'popolazzjoni baxxa bi qbil mal-miri strateġiċi tal-UE;

42. Jinnota li l-proposta tal-Kummissjoni li tfassal PAK ġdida abbażi ta' pjanijiet strateġiċi 
li trid titfassal mill-Istati Membri tista' tobbligahom jassumu responsabbiltà akbar dwar 
il-politika agrikola u l-ibbaġitjar; jinnota barra minn hekk li dan jista' jżid ir-riskju li 
tinħoloq diversità u kumplessità akbar fil-ġestjoni finanzjarja tal-PAK u biex il-kontrolli 
leġittimi jkunu aktar diffiċli;

43. Jinnota t-tnaqqis fil-programmi ta' żvilupp rurali, partikolarment 27 % globalment, 
b'45 % fil-Koeżjoni u 10 % fil-Fond Soċjali Ewropew; Jistieden lill-Kummissjoni, 
madankollu, tiżgura l-kapaċità tagħha biex tittratta b'suċċess id-disparitajiet u d-
diviżjonijiet akuti bejn iż-żoni urbani u rurali, biex treġġa' lura l-proċessi ta' diverġenzi 
dejjem aktar profondi u biex tingħeleb il-frammentazzjoni;

Riżorsi Proprji
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44. Jilqa' t-tliet kategoriji l-ġodda tar-riżorsi proprji li jinkludu sehem mill-bażi komuni 
konsolidata tat-taxxa korporattiva (BKKTK), sehem ta' 20 % tad-dħul iġġenerat mill-
iskema tan-negozjar tal-emissjonijiet u kontribuzzjoni nazzjonali kkalkolata fuq l-
ammont ta' skart tal-imballaġġ tal-plastik mhux riċiklat f'kull Stat Membru; ifakkar 
f'dan il-kuntest li s-sistema proposta dwar ir-riżorsi proprji ma għandhiex iżżid il-piż 
fiskali globali għall-kontribwenti tal-UE u li għandha twassal għal tnaqqis proporzjonali 
tal-kontribuzzjoni tal-Istati Membri lejn il-baġit tal-UE;

45. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel proposti addizzjonali għal riżorsi proprji ġodda 
sabiex tikseb baġit tal-UE li jkun awtosuffiċjenti fuq il-perjodu ta' żmien medju; huwa 
tal-fehma li s-sehem ta' riżorsi proprji ġenwini għandu jkollu rwol sinifikanti mill-aspett 
tad-dħul tal-baġit tal-UE;

46. Itenni li s-sistema attwali ta' korrezzjonijiet u ribassi teħtieġ li tiġi abolita, u jappoġġja l-
proposta tal-Kummissjoni sabiex tnaqqas gradwalment ir-ribassi kollha sal-2025, li se 
twassal għal struttura aktar sempliċi u trasparenti;

47. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex tnaqqas għal 10 % l-perċentwal tad-dazji 
doganali miżmuma mill-Istati Membri bħala "kostijiet tal-ġbir";

48. Jitlob li l-VAT tinżamm bħala riżorsa proprja tal-UE filwaqt li tiġi implimentata 
simplifikazzjoni ġenwina tagħha; 

49. Jemmen li l-finanzjament tal-UE għandu jkun aktar stabbli, sostenibbli, prevedibbli, 
trasparenti u komprensibbli għaiċ-ċittadini tal-UE;

50. Jinnota li l-għan ġenerali tal-kundizzjonalità fl-UE huwa li titrawwem l-integrazzjoni u 
l-koeżjoni fost l-Istati Membri; jemmen li l-kundizzjonalità loġika trid tinvolvi t-tfassil 
ta' inċentivi b'tali mod li twassal għal parteċipazzjoni akbar tal-Istati Membri fil-proġett 
Ewropew, tikkontribwixxi għall-eżitu maħsub u li tipprevjeni l-użu ħażin tal-fondi tal-
UE;

51. Jitlob lill-Kummissjoni tiċċara l-kalkolu tal-kontribuzzjoni nazzjonali abbażi tal-
ammont ta' skart tal-imballaġġ tal-plastik mhux riċiklat fl-Istati Membri u dwar kif 
għandha tinġabar; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi sett ta' għodod ta' monitoraġġ 
li se jappoġġjaw lill-Istati Membri biex jistabbilixxu metodoloġija komuni għall-ġbir u 
l-kalkolu tal-kontribuzzjoni;

52. Jinnota bi tħassib li l-proposta leġiżlattiva dwar il-BKKTK għadha ma ġietx adottata u li 
ma hemm l-ebda stima taż-żmien dwar meta se jkun hemm qbil dwarha fil-Kunsill; 
huwa tal-opinjoni li minħabba din ir-raġuni, il-BKKTK ma tistax titqies bħala riżorsa 
proprja reali għall-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss; Iħeġġeġ lill-Kunsill jilħaq 
ftehim f'dan il-kuntest, b'kunsiderazzjoni tal-importanza tal-BKKTK fit-trattament tal-
problema tal-evitar tat-taxxa mill-intrapriżi multinazzjonali;

53. Jilqa' l-prinċipju li d-dħul futur mill-politiki tal-UE għandu jidħol fil-baġit tal-UE, 
peress li dan jikkostitwixxi sors ta' introjtu tal-UE ġenwin.

54. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw it-tisħiħ tas-
sistemi attwali ta' kontroll u ta' prevenzjoni ta' frodi u irregolaritajiet li jagħmlu ħsara 
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lill-interessi finanzjarji tal-UE;

55. Jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jitħassru d-differenzi fil-kontrolli doganali 
madwar l-UE li jikkostitwixxu riskju kbir għall-interessi finanzjarji tal-UE, u jappella 
lill-Kummissjoni biex tarmonizza l-ġestjoni doganali madwar l-UE sabiex tiġġieled 
b'mod effettiv il-kuntrabandu ta' oġġetti u l-frodi fiskali.
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