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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-Parlament huwa mogħti l-mandat li jiżgura l-kontroll demokratiku tal-
Kummissjoni, li huwa politiku fin-natura tiegħu iżda jinkludi aspetti u proċeduri 
differenti;

B. billi l-baġit huwa l-aktar għodda importanti tal-Unjoni Ewropea għall-kisba tal-objettivi 
u l-istrateġiji tagħha, u għalhekk il-kontroll baġitarju huwa tal-akbar importanza;

C. billi minkejja l-impenn tal-Kummissjoni għall-prestazzjoni, l-ibbaġitjar ibbażat fuq l-
attività sfortunatament xorta għadu l-prinċipju fundamentali fl-abbozzar tal-baġit tal-
Unjoni;

D. billi l-evalwazzjoni tar-riżultati u l-awditjar tal-prestazzjoni jiddependu fuq l-objettivi 
stabbiliti fl-istadju l-aktar bikri fil-livell ta' programmazzjoni;

E. billi l-evalwazzjoni hija għodda maħsuba biex tidentifika u tifhem liema huma r-riżultati 
u l-impatt ta' proċess u biex tidentifika alternattivi li jgħinu fit-teħid tad-deċiżjonijiet li 
jwassal għal titjib ulterjuri ta' dan il-proċess;

1. Ifakkar li l-iskrutinju tal-korpi tal-UE huwa r-raison d’être tal-Parlament Ewropew u li 
l-obbligu ta' rendikont tal-Kummissjoni lill-Parlament huwa prinċipju bażiku tal-
funzjonament tal-UE u tal-kontroll demokratiku intern;

2. Ifakkar li l-kwittanza hija proċedura politika annwali li tiggarantixxi kontroll 
demokratiku ex-post tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea mill-
Kummissjoni, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess u b'kooperazzjoni mal-Istati Membri;

3. Jirrimarka li l-proċedura ta' kwittanza wriet li hija għodda b'saħħitha u li kellha impatt 
fuq l-evoluzzjoni tas-sistema baġitarja tal-UE, fuq il-ġestjoni finanzjarja, fuq it-tfassil 
tal-aġenda u fuq il-mod li bih il-politiki tal-UE huma definiti u implimentati, u li 
tikkontribwixxi wkoll għat-tkabbir tal-influwenza politika tal-Parlament;

4. Jisħaq li l-iskop ewlieni tal-proċedura ta' kwittanza huwa li jivverifika jekk il-fondi tal-
Unjoni ġewx immaniġġjati b'mod korrett u jaċċerta, fuq bażi annwali, li d-dħul u l-
ispejjeż kollha tal-Unjoni, il-bilanċ li jirriżulta, kif ukoll l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-
Unjoni, jiddaħħlu fil-karta tal-bilanċ;

5. Jinnota li d-deċiżjoni tal-Parlament li tagħti, tipposponi jew tirrifjuta l-kwittanza hija 
primarjament, għalkemm mhux esklussivament, ibbażata fuq l-awditu tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri li jeżamina l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità 
tat-tranżazzjonijiet sottostanti;

6. Jirrimarka li skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), il-Qorti tal-Awdituri trid teżamina jekk id-dħul kollu kienx riċevut u jekk in-
nefqa kollha ġġarrbitx b'mod legali u regolari u jekk il-ġestjoni finanzjarja kinitx tajba; 
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meta tagħmel dan, għandha tirrapporta, b'mod partikolari, fuq il-każijiet kollha ta' 
irregolarità. L-awditu tad-dħul irid isir sew abbażi tal-ammonti stabbiliti bħala dovuti u 
sew tal-ammonti li realment tħallsu lill-Unjoni; u li l-awditu jrid jitwettaq abbażi sew 
tal-impenji meħuda u sew tal-pagamenti li saru;

7. Ifakkar li fl-għoti tal-kwittanza, il-Parlament għandu jevalwa mhux biss ir-regolarità 
imma wkoll il-prestazzjoni tal-ġestjoni finanzjarja fl-Unjoni Ewropea;

8. Jinnota li l-Parlament jibbaża d-deċiżjoni tiegħu wkoll fuq l-evidenza mitluba mill-
Kummissjoni rigward l-eżekuzzjoni tan-nefqa jew tal-operat tas-sistemi ta' kontroll 
finanzjarju;

9. Jinnota li l-Kummissjoni obbligata tqis l-osservazzjonijiet ifformulati fid-deċiżjonijiet 
fil-qafas tal-kwittanza u tqis l-osservazzjonijiet tal-Parlament relatati mal-eżekuzzjoni 
tan-nefqa, u obbligata tirrapporta dwar il-miżuri meħuda fid-dawl tar-
rakkomandazzjonijiet u tal-kummenti tagħha;

10. Ifakkar li l-Parlament jeżamina wkoll ir-rapporti speċjali adottati mill-Qorti tal-
Awdituri, li jiffokaw fuq il-ġestjoni tajba ta' setturi jew politiki differenti;

11. Jirrimarka li peress li dawn ir-rapporti jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-
ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività, dawn jagħtu bidu b'mod sistematiku għal 
dibatittu dwar jekk l-atturi fil-politiki Ewropej għandhomx il-mezzi u l-istrumenti għad-
dispożizzjoni tagħhom biex jilħqu l-objettivi definiti mill-korpi politiċi tal-Unjoni.

12. Jisħaq li l-Artikolu 318 tat-TFUE jżid strument ġdid mas-sett ta' għodod tal-kwittanza 
baġitarja: l-evalwazzjoni tal-finanzi tal-Unjoni abbażi tar-riżultati miksuba.

13. Jilqa', b'mod partikolari, il-fatt li minħabba l-iffukar tiegħu fuq il-prestazzjoni 
finanzjarja, ir-rapport ta' evalwazzjoni previst fl-Artikolu 318 tat-TFUE jikkumplimenta 
l-approċċ ta' konformità żviluppat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri fir-rapport annwali 
tagħha, u joffri lill-Parlament Ewropew l-opportunità li jivvaluta l-kisbiet ta' politika;

14. Jinnota bi tħassib li ebda sanzjoni legali reali ma hija disponibbli jekk il-Parlament 
jiddeċiedi li ma jagħtix il-kwittanza lill-Kummissjoni; iqis, madankollu, li n-nuqqas ta' 
għoti tal-kwittanza jagħti sinjal politiku qawwi, peress li jimplika li l-Parlament ma 
għandux kunfidenza biżżejjed fil-kontabilità tal-Kummissjoni, u għalhekk il-
Kummissjoni ma għandhiex tibqa' bla reazzjoni iżda tirreaġixxi permezz ta' azzjoni ta' 
segwitu definittiva mfassla biex ittejjeb is-sitwazzjoni;

15. Ifakkar li r-riformi Prodi/Kinnock introduċew il-prinċipji ta' "baġit ibbażat fuq l-
attività" u ta' "immaniġġjar ibbażat fuq l-attività"1, li rrikjedew li l-uffiċjali tal-
awtorizzazzjoni b'delega jiffirmaw rapporti tal-attività kull sena, u kisbu riforma tal-
attivitajiet ta' awditu intern kif ukoll tal-kontabilità abbażi tad-dovuti;

16. Jisħaq li l-objettiv politiku segwit b'dawn ir-riformi kien li tiġi żviluppata ġerarkija ċara, 

                                               
1Min-natura tiegħu l-"baġit ibbażat fuq l-attività" huwa metodu ta' bbaġitjar ibbażat fuq l-attivitajiet u li juża d-
data tal-kawżi tal-ispejjeż fil-proċessi tal-istabbiliment tal-baġit u tal-feedback tal-varjanza. F'dan il-kuntest, l-
attivitajiet huma essenzjali peress li jikkawżaw l-ispejjeż. Jekk nistgħu nikkontrollaw il-kawżi (il-fatturi) tal-
ispejjeż, l-ispejjeż għandhom ikunu jistgħu jiġu ġestiti u mifhuma aħjar.
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minn objettivi politiċi sa riżorsi dedikati għall-attivitajiet immirati lejn il-kisba tagħhom, 
kif ukoll indikaturi tal-prestazzjoni biex jiġu vverifikati dawn il-kisbiet;

17. Jinnota bi tħassib li fil-prattika r-realità hija differenti ħafna:

a) anki jekk il-Kummissjoni ddefiniet il-baġit skont linji ta' attività, din id-definizzjoni 
segwiet prinċipalment l-istruttura organizzazzjonali tal-amministrazzjoni u żammet 
għadd kbir ta' linji baġitarji;

b) l-objettivi għall-attivitajiet għadhom mhumiex verament parti mid-dibattitu 
baġitarju iżda huma ppreżentati f'dikjarazzjonijiet ta' attività separati annessi mal-
baġit;

c) l-istruttura l-ġdida tal-baġit mhijiex allinjata bis-sħiħ mal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP); kull intestatura tal-QFP fiha diversi attivitajiet filwaqt li ħafna 
attivitajiet uniċi huma mferrxa f'diversi intestaturi tal-QFP;

18. Jiddispjaċih mill-fatt li n-negozjati baġitarji fil-Parlament u fil-Kunsill jiffokaw fuq il-
marġni taħt l-intestaturi tal-QFP u ħafna drabi ma jikkonċernawx l-objettivi tal-baġit 
ibbażat fuq l-attività (ABB), l-indikaturi tal-prestazzjoni jew ir-riżultati mkejla;

19. Jilqa' l-fatt li, fil-proposti tagħha għal QFP ġdid, il-Kummissjoni ġeddet l-impenn 
tagħha għal baġit ibbażat fuq ir-riżultati u l-prestazzjoni, u tinsisti li l-baġit tal-UE 
jenħtieġ li jsaħħaħ l-enfasi tiegħu fuq l-istabbiltà, is-sempliċità, l-infiq aktar effettiv, 
spejjeż operatorji anqas, l-allokazzjoni effiċjenti ta' riżorsi, l-ilħuq ta' prijoritajiet politiċi 
ewlenin, valur miżjud Ewropew, ir-riżultati, l-impatt, u ż-żieda fl-obbligu ta' rendikont u 
fit-trasparenza;

20. Jisħaq li l-baġit tal-UE għandu jkun ibbażat fuq objettivi politiċi fit-tul u fuq viżjoni 
globali għall-UE; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tintroduċi viżjoni u
objettivi fit-tul sabiex tassigura l-effikaċja massima tal-infiq;

21. Jilqa' l-fatt li l-proposta tal-Kummissjoni li l-programmi l-ġodda tal-QFP jinġabru f' 
"raggruppamenti ta' politiki", se tkun riflessa fit-titoli tal-baġit annwali; jesprimi t-tama 
tiegħu li dan se jipprovdi aktar ċarezza dwar kif se jikkontribwixxu għal għanijiet ta' 
politika;

22. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni, li mill-2021, 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;

23. Ifakkar li f'ħafna okkażjonijiet il-Parlament staqsa lill-Kummissjoni tippreżenta l-baġit 
tal-Unjoni skont l-objettivi politiċi tal-QFP kif adottat mill-Parlament; huwa tal-fehma li 
dan għandu jippermetti lill-awtorità baġitarja tifli bir-reqqa u ssegwi t-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-baġit m'mod aktar faċli;

24. 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-pjanijiet 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;

25. Ifakkar li l-qafas ta' prestazzjoni kurrenti 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 ta' 228 objettiv speċifiku;

26. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li l-għadd ta' programmi ta' nfiq jitnaqqas b'terz u li r-
regoli jsiru aktar koerenti; jenfasizza li sabiex effettivament tinkiseb is-semplifikazzjoni 
għall-benefiċjarji, ir-regoli, ir-rekwiżiti u l-proċeduri kollha mhux meħtieġa għandhom 
jiġu eliminati, mingħajr ma tiġi ppertikolata, madankollu, il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti;

27. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex:

a) tissimplifika r-rapportar dwar il-prestazzjoni billi:

– tnaqqas ulterjorment 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-semplifikazzjoni, tat-
trasparenza u ta' kontroll aħjar;

– 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-rapportar 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;

28. Ifakkar li skont l-Artikolu 247 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni trid 
tikkomunika lill-Parlament, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Lulju tas-sena finanzjarja ta' 
wara, sett integrat ta' rapporti finanzjarji u l-obbligu ta' rendikont inklużi, b'mod 
partikolari, il-kontijiet konsolidati finali, ir-rapport annwali ta' ġestjoni u ta' prestazzjoni 
kif ukoll l-evalwazzjoni fuq il-finanzi tal-Unjoni bbażata fuq ir-riżultati miksuba kif 
imsemmi fl-Artikolu 318 tat-TFUE;

29. Jirrimarka li meta tadotta r-rapport annwali ta' ġestjoni u ta' prestazzjoni li jakkumpanja 
l-kontijiet konsolidati finali, il-Kummissjoni tassumi responsabbiltà politika għall-
ġestjoni finanzjarja tas-servizzi tagħha;

30. Jinsisti li r-rapport annwali ta' ġestjoni u ta' prestazzjoni ma għandux jinkludi biss stima 
tal-livell ta' żball fin-nefqa tal-Unjoni, informazzjoni dwar l-azzjoni preventiva u 
korrettiva li tkopri l-baġit, u informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija 
kontra l-frodi tal-Kummissjoni, iżda għandu jinkludi wkoll dikjarazzjoni annwali dwar 
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il-governanza u l-kontroll intern li jkopri b'mod partikolari:

a) deskrizzjoni tal-għodod ta' governanza interni tal-Kummissjoni;

b) valutazzjoni tal-attivitajiet li jikkostitwixxu riskju operattiv u strateġiku tul is-sena 
u dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà fiskali fuq terminu medju u fuq terminu twil;

c) valutazzjoni tal-miżuri preventivi u korrettivi kollha meħuda kontra finanzjament li 
jisfa vittma ta' korruzzjoni jew kunflitti ta' interess;

31. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex titħaffef it-tħejjija tal-kontijiet tal-Unjoni, 
sabiex tassigura li tinkiseb informazzjoni affidabbli u b'mod aktar f'waqtu mill-Istati 
Membri dwar l-infiq taħt ġestjoni kondiviża, u tippreżenta l-fehma tal-amministrazzjoni 
dwar l-infiq tal-Unjoni qabel u flimkien mal-kontijiet, bil-għan li tiġi adottata deċiżjoni 
dwar il-kwittanza fis-sena n+1, filwaqt li jiġu assigurati d-data ta' kwalità għolja u l-
ġestjoni finanzjarja tajba;

32. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, għal darb'oħra, tipproponi miżuri biex l-arranġamenti ta' 
finanzjament tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni - li attwalment 
jinkludu għodda differenti u kombinamenti ta' għodod, bħal pereżempju, il-programmi, 
il-fondi strutturali u ta' investiment, il-fondi fiduċjarji, il-fondi għall-investimenti 
strateġiċi, il-fondi ta' garanzija, il-faċilitajiet, l-istrumenti finanzjarji, l-istrumenti ta' 
assistenza makrofinanzjarja, eċċ. - tagħmilhom aktar ċari, aktar sempliċi, aktar koerenti 
u mgħammra aħjar biex jiżguraw biżżejjed trasparenza, obbligu ta' rendikont,
prestazzjoni u fehim pubbliku dwar kif jiġu ffinanzjati l-politiki tal-Unjoni u l-benefiċċji 
li jġibu magħhom;

33. Ifakkar li 80 % tal-finanzjament mill-UE huwa ġestit b'mod konġunt mal-Istati Membri 
u li l-Parlament għalhekk irid iwettaq ukoll skrutinju tal-awtoritajiet nazzjonali; 
jiddispjaċih li l-awtoritajiet nazzjonali, madankollu, joqogħdu lura milli jikkonformaw 
mar-rakkomandazzjonijiet jew mal-investigazzjonijiet tal-awtorità tal-kwittanza;

34. Ifakkar li r-rabtiet politiċi mill-qrib bejn il-Parlament u l-Kummissjoni dan l-aħħar 
issaħħew mill-hekk imsejħa "Spitzenkandidaten"; jilqa' dan it-tentattiv li jiġi indirizzat 
id-defiċit demokratiku tal-UE, biex tissaħħaħ il-leġittimità tagħha u tikber il-fiduċja fost 
iċ-ċittadini tal-UE; ifakkar, madankollu, ir-riskju inerenti relatat mal-finanzjament tal-
partiti u jistieden lill-Kummissjoni tindirizza n-nuqqasijiet tal-mudell ta' finanzjament 
kurrenti tal-partiti politiċi, sabiex tiġi evitata l-frodi u jiġi assigurat li l-finanzjament tal-
kampanji elettorali jkun totalment trasparenti.



PE628.699v01-00 8/10 AD\1173206MT.docx

MT



AD\1173206MT.docx 9/10 PE628.699v01-00

MT

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

Data tal-adozzjoni 7.1.2019

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

8
0
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Karin Kadenbach

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

John Howarth, Jude Kirton-Darling



PE628.699v01-00 10/10 AD\1173206MT.docx

MT

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

8 +

GUE/NGL Dennis de Jong

PPE Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D John Howarth, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski

VERTS/ALE Bart Staes

0 -

0 0

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


	1173206MT.docx

