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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar in-negozjati dwar il-QFP 2014-2020: tagħlimiet li għandhom jittieħdu u t-triq ’il 
quddiem
(2014/2005(INI))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) għas-snin 2014-2020 (COM(2011)0398), emendata fis-6 ta’ Lulju 2012 
(COM(2012)0388), u għall-Abbozz tal-Ftehim Interistituzzjonali (IIA) bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u 
dwar il-ġestjoni finanzjarja soda (COM(2011)0403),

 wara li kkunsidra l-kunsens tiegħu tad-19 ta’ Novembru 2013 għar-Regolament QFP, 
skont l-Artikolu 312 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u l-
approvazzjoni tiegħu, fl-istess jum, għall-konklużjoni tal-IIA,

 wara li kkunsidra l-QFP u l-IIA, kif finalment ġew adottati fit-2 ta’ Diċembru 2013 u 
ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali fl-20 ta’ Diċembru 2013,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar “Ninvestu fil-ġejjieni: 
Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u 
inklużiva”1,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2012 għall-fini li jintlaħaq eżitu 
pożittiv tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-20202,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Marzu 2013 dwar il-konklużjonijiet tal-
Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta’ Frar 2013 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali3,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Lulju 2013 dwar il-ftehim politiku rigward 
il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-20204,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Diċembru 2013 dwar ir-relazzjonijiet 
bejn il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw lill-gvernijiet nazzjonali5,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2014),

A. billi l-ftehim dwar il-QFP 2014-2020 kien ir-riżultat ta’ negozjati twal u diffiċli li damu 
għaddejjin għal sentejn u nofs; billi l-ftehim politiku finali seta’ jintlaħaq biss fl-ogħla 
livell politiku bejn il-Parlament, il-Presidenza tal-Kunsill u l-Kummissjoni;

                                               
1 ĠU C 380 E, 11.12.2012, p. 89.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0360.
3 Testi adottati, P7_TA(2013)0078.
4 Testi adottati, P7_TA(2013)0304.
5 Testi adottati, P7_TA(2013)0599.
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B. billi l-livell globali tal-QFP li jmiss (EUR 960 biljun f’impenji, EUR 908 biljun 
f’pagamenti bi prezzijiet tal-2011), kif deċiż mill-Kunsill Ewropew u eventwalment 
approvat mill-Parlament, jirrappreżenta tnaqqis ta’ 3.5 % f’impenji u 3.7 % f’pagamenti 
meta mqabbel mal-qafas finanzjarju 2007-2013, minkejja l-kompetenzi li qed jikbru tal-
UE wara t-Trattat ta’ Lisbona u t-tkabbir tal-Unjoni għal 28 Stat Membru; billi dan il-
livell ma jilħaqx l-għanijiet u l-impenji politiċi tal-UE, b’mod partikolari fir-rigward tal-
istrateġija Ewropa 2020;

C. billi l-baġit annwali tal-UE għandu jkompli jirrappreżenta madwar 1 % tal-ING tal-UE 
fis-snin li ġejjin, sew taħt il-limitu massimu tar-riżorsi proprji ta’ 1.29 % tal-ING tal-UE 
għall-impenji u 1.23 % tal-ING tal-UE għall-pagamenti, kif deċiż fl-1992;

D. billi, iffaċċjat bin-nuqqas tal-possibbiltà li jinbidlu ċ-ċifri ġenerali tal-QFP deċiżi mill-
Kunsill Ewropew, il-Parlament innegozja b’suċċess l-inklużjoni ta’ diversi 
dispożizzjonijiet ġodda ewlenin li se jgħinu biex jagħmlu l-qafas finanzjarju ġdid u l-baġit 
annwali ġdid tal-UE aktar operattivi, konsistenti, trasparenti u jwieġbu għall-ħtiġijiet taċ-
ċittadini tal-UE u li jippermettu li l-limiti massimi tal-QFP jintużaw b’mod sħiħ; billi 
dawn id-dispożizzjonijiet jikkonċernaw, b’mod partikolari, l-arranġamenti l-ġodda 
rigward ir-reviżjoni, il-flessibbiltà, ir-riżorsi proprji tal-QFP, u l-unità u t-trasparenza tal-
baġit tal-UE;

E. billi l-Parlament ta l-kunsens tiegħu għar-Regolament QFP il-ġdid u approva l-Ftehim 
Interistituzzjonali ġdid fid-19 ta’ Novembru 2013, wara li l-Kunsill issodisfa l-
kundizzjonijiet stipulati fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-3 ta’ Lulju 2013, inkluża l-
adozzjoni ta’ EUR 11.2 biljun addizzjonali f’pagamenti għall-2013;

F. billi l-Kunsill naqas milli jagħmel kwalunkwe progress f’riforma tant meħtieġa tas-
sistema attwali għall-finanzjament tal-baġit tal-UE, minkejja l-proposti ambizzjużi 
mressqa mill-Kummissjoni mmirati biex jingħeleb l-istaġnar ikkawżat min-nuqqas ta’ 
sistema ġenwina għar-riżorsi proprji;

1. Jiddispjaċih bil-qawwa għall-fatt li kemm il-proċedura li twassal għall-ftehim dwar il-QFP 
2014-2020 kif ukoll id-dibattitu politiku dwar in-negozjati wrew nuqqas ċar ta’ viżjoni 
kondiviża fir-rigward tal-baġit tal-UE u ma laħqux mar-rwol u l-prerogattivi msaħħa tal-
Parlament, kif stabbilit fit-Trattat ta’ Lisbona; jikkunsidra li huwa tal-akbar importanza, 
għalhekk, li dan ir-rapport jislet it-tagħlimiet politiċi u istituzzjonali meħtieġa, li jistgħu 
jservu ta’ bażi għall-preparazzjoni ta’ negozjati futuri, b’mod partikolari fir-rigward tar-
reviżjoni postelettorali tal-QFP, li għandha tiġi mnedija mill-Kummissjoni qabel it-tmiem 
tal-2016;

Kunsiderazzjonijiet politiċi

2. Jirrikonoxxi li l-konsolidazzjoni fiskali li l-Istati Membri attwalment qed jiffaċċjaw ma 
ffaċilitatx ftehim aktar ambizzjuż dwar il-QFP 2014-2020; madankollu, jiddispjaċih bil-
qawwa, għall-fatt li, riżultat ta’ dawn in-negozjati, ir-rwol tal-baġit tal-UE bħala strument 
ta’ politika importanti u komuni sabiex tingħeleb il-kriżi ekonomika u soċjali attwali u 
biex ikun hemm koordinazzjoni u titjib tal-isforzi nazzjonali biex jerġa’ jiġi rkuprat it-
tkabbir u jinħolqu l-impiegi fl-UE kollha, kien b’mod ġenerali injorat;
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3. Huwa mħasseb ħafna għall-fatt li kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill kien għal bosta 
snin ivvelenat bil-loġika ta’ ‘qligħ ġust’; jenfasizza li din is-sitwazzjoni hija kkawżata l-
aktar minħabba s-sistema attwali ta’ finanzjament tal-UE, fejn madwar 85 % tad-dħul ġej 
mill-kontribuzzjonijiet nazzjonali minflok mir-riżorsi proprji ġenwini; iqis li din is-
sistema tpoġġi enfasi sproporzjonata fuq il-bilanċi netti bejn l-Istati Membri u wasslet 
għall-introduzzjoni progressiva ta’ tnaqqis kumpless u mhux trasparenti u ta’ mekkaniżmi 
ta’ korrezzjoni oħra għall-finanzjament tal-baġit tal-UE;

4. Jemmen li din il-loġika rebħet ukoll fil-mod kif ġie konkluż il-ftehim dwar il-QFP mill-
Kunsill Ewropew fit-8 ta’ Frar 2013; jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan kien rifless 
fil-fatt li l-allokazzjonijiet nazzjonali, speċjalment mill-politika tal-agrikoltura u tal-
koeżjoni, ġew stabbiliti f’dak il-mument; jiddeplora, b’mod partikolari, il-lista ta’ 
allokazzjonijiet speċjali u ta’ ‘rigali’ mogħtija matul in-negozjati bejn il-Kapijiet ta’ Stat u 
ta’ Gvern, li mhumiex ibbażati fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli, iżda minflok jirriflettu 
s-saħħa ta’ negozjar tal-Istati Membri, li jippruvaw jiżguraw l-interessi nazzjonali 
tagħhom u jimmassimizzaw il-qligħ nett tagħhom; jikkundanna n-nuqqas ta’ trasparenza 
biex intlaħaq dan il-ftehim;

5. Jopponi bil-qawwa din il-viżjoni purament ta’ kontabbiltà tal-baġit tal-UE, li tinjora l-
valur miżjud Ewropew, tikkontradixxi l-prinċipju tas-solidarjetà tal-UE u tissottovaluta r-
rwol attwali u potenzjali tal-baġit tal-UE fit-tisħiħ tal-governanza ekonomika; jenfasizza li 
l-baġit tal-UE huwa b’mod predominanti baġit ta’ investiment b’effett qawwi ta’ lieva u 
katalist għat-tkabbir u l-impjiegi fl-Unjoni kollha; għaldaqstant, jiddispjaċih li xi Stati 
Membri jidher li jqisu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-baġit tal-UE purament bħala 
spiża li trid tiġi minimizzata;

6. Jinnota li l-Kunsill Ewropew ħa approċċ ‘minn fuq għal isfel’ biex jiddeċiedi d-daqs 
globali tal-QFP 2014-2020, li jindika diskrepanza inkwetanti bejn l-impenji politiċi tal-UE 
li l-Kunsill Ewropew qed iwettaq u r-riluttanza tiegħu li jiffinanzjahom b’mod adegwat; 
jemmen, għall-kuntrarju, li din id-deċiżjoni għandha tkun ibbażata fuq proċess minn isfel 
għal fuq, wara valutazzjoni bir-reqqa tal-ħtiġijiet finanzjarji tal-UE u l-għanijiet politiċi 
kif stabbiliti fil-programmi u politiki pluriennali tal-UE definiti mil-leġiżlatur;

7. Għalhekk, jinsab konvint li kull deċiżjoni dwar il-qafas finanzjarju għandha tkun 
preċeduta minn - u bbażata fuq - dibattitu politiku ġenwin dwar ir-rwol, il-funzjoni u l-
valur miżjud tal-baġit tal-UE u dwar il-kompatibbiltà tiegħu mal-għanijiet politiċi u 
operattivi assenjati lill-Unjoni; iqis li, sabiex jitnaqqas id-distakk bejn il-viżjonijiet 
diverġenti dwar x’inhu l-baġit tal-UE u x’kapaċi jagħmel, dan id-dibattitu għandu jiġi 
organizzat f’waqtu u jinvolvi t-tliet istituzzjonijiet tal-UE u l-parlamenti nazzjonali kollha, 
iżda jinvolvi wkoll l-ogħla livell politiku fl-Istati Membri;

8. Barra minn hekk, jinsab konvint li progress tanġibbli jista’ jintlaħaq biss wara riforma fil-
fond tal-finanzjament tal-baġit tal-UE li għandu jerġa’ lura għal sistema ta’ riżorsi proprji 
ġenwini, ċari, sempliċi u ġusti; jenfasizza li dan għandu jwassal għall-introduzzjoni ta’ 
riżorsa proprja ġdida jew ta’ diversi riżorsi proprji ġodda li se jnaqqsu b’mod 
konsiderevoli s-sehem tal-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-ING għall-baġit tal-UE u, 
għaldaqstant, il-piż fuq it-teżori nazzjonali; itenni l-impenn qawwi tiegħu favur 
kwalunkwe proċess li jwassal għar-riforma tas-sistema inġusta, mhux trasparenti u 
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kumplessa attwali tar-riżorsi proprji;

Kunsiderazzjonijiet istituzzjonali

9. Ifakkar li l-Parlament kien l-ewwel istituzzjoni tal-UE li ppreżenta l-viżjoni tiegħu dwar 
il-QFP 2014-2020 u l-ħtieġa li jiġi rriformat il-finanzjament tal-baġit tal-UE, permezz tar-
rapport tal-Kumitat speċjalizzat tiegħu SURE, f’Ġunju 2011; iqis li dan ir-rapport 
ipprovda gwida effettiva għall-Kummissjoni fl-abbozzar tal-proposti tagħha stess dwar il-
QFP u r-riżorsi proprji u japprezza d-djalogu politiku regolari li ġie stabbilit bejn iż-żewġ 
istituzzjonijiet fl-istadji kollha tal-preparazzjoni ta’ dan ir-rapport; jenfasizza l-vantaġġi 
ovvji għall-Parlament ta’ tħejjija bikrija għal kwalunkwe negozjati dwar il-QFP;

10. Ifakkar li, skont l-Artikolu 312 tat-TFUE, il-Kunsill unanimament jadotta r-Regolament 
QFP wara l-approvazzjoni tal-Parlament, filwaqt li t-tliet istituzzjonijiet tal-UE 
‘għandhom jieħdu kull miżura meħtieġa sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni tiegħu’; jinnota, 
għalhekk, li t-Trattat ma jistabbilixxix xi proċedura konkreta għall-involviment tal-
Parlament fin-negozjati tal-QFP u li dawn il-modalitajiet kienu sussegwentement 
iddeterminati fil-prattika permezz ta’ għadd ta’ arranġamenti ad hoc miftiehma fil-livell 
politiku fuq l-inizjattiva tal-Parlament;

11. Iqis li huwa ta’ dispjaċir li, qabel il-ftehim tal-Kunsill Ewropew dwar il-QFP tat-8 ta’ Frar 
2013, ma nżammu l-ebda negozjati sinifikanti bejn il-Parlament u l-Kunsill; iqis li l-bosta 
laqgħat li nżammu bejn it-tim tan-negozjati tiegħu u l-presidenzi suċċessivi tal-Kunsill fuq 
il-marġini tal-laqgħat rilevanti tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali, u l-parteċipazzjoni tiegħu 
fil-laqgħat informali tal-Kunsill dwar il-QFP, iffaċilitaw biss il-kondiviżjoni ta’ ftit 
informazzjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament iżda, sfortunatament, ma kellhomx impatt fuq 
l-ispirtu, il-kalendarju jew il-kontenut tan-negozjati fi ħdan il-Kunsill; jiddispjaċih għall-
fatt li l-pożizzjonijiet tiegħu baqgħu b’mod wiesa’ injorati jew mhux mifhuma mid-
delegazzjonijiet tal-Kunsill;

12. Jiddeplora l-fatt li, minkejja l-oġġezzjonijiet qawwija tal-Parlament, il-‘kaxxi tan-
negozjar’ suċċessivi kollha ppreżentati mill-presidenzi differenti tal-Kunsill u, finalment, 
il-ftehim tal-Kunsill Ewropew dwar il-QFP tat-8 ta’ Frar 2013 kien fihom għadd 
sinifikanti ta’ elementi leġiżlattivi li suppost kienu ġew deċiżi skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja; jenfasizza li l-unanimità meħtieġa legalment fil-Kunsill dwar ir-
Regolament QFP setgħet tintlaħaq biss billi jiġu deċiżi minn qabel ċerti bidliet politiċi 
ewlenin fil-politiki settorjali tal-UE, biex b’hekk ġew imfixxkla l-prerogattivi tal-
Parlament taħt il-kodeċiżjoni, f’kontradizzjoni ċara mat-Trattati;

13. Jinnota li n-negozjati ġenwini dwar ir-Regolament QFP u l-IIA tnedew biss f’Marzu 2013, 
filwaqt li n-negozjaturi tal-Kunsill ikkunsidraw il-ftehim QFP mill-Kunsill Ewropew 
bħala l-uniku punt ta’ referenza, bl-ebda marġini għal kwalunkwe diskussjoni; jenfasizza 
li din l-attitudni wasslet għall-attentat inaċċettabbli li jiġu esklużi ċerti suġġetti min-
negozjati, li ġiegħlet lill-Parlament jitħabat, anke fl-ogħla livell politiku, sabiex jidħol 
f’negozjati ‘tat-tip ta’ kodeċiżjoni’ fuq kull Artikolu tar-Regolament QFP/IIA;

14. Jinnota li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew għandhom jiġu meqjusa bħala 
struzzjonijiet ta’ negozjar għall-Kunsill u li fl-ebda każ ma jikkostitwixxu linji ħomor li 
ma jistgħux jiġu nnegozjati mal-Parlament; jitlob għal formula standard li tfakkar fid-
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dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15(1) tat-TFUE li għandhom jiġu inklużi fil-konklużjonijiet 
tal-Kunsill Ewropew;

15. Jiddispjaċih bil-qawwi għall-fatt li l-istess problema ħalliet marka fuq in-negozjati dwar 
il-programmi pluriennali tal-UE, l-aktar fil-politika tal-agrikoltura u l-koeżjoni; jinnota li 
diversi drabi l-Kunsill irrifjuta anke li jirreferi għall-‘aspetti relatati mal-QFP’ ta’ dawk il-
bażijiet legali; jenfasizza l-isforz konsiderevoli u l-ħin li kien meħtieġ mill-Parlament biex 
jiġi żgurat li l-punti kollha tal-bażijiet legali deċiżi b’kodeċiżjoni bejn il-Kunsill u l-
Parlament jibqgħu fuq il-mejda tan-negozjati; jinnota b’sodisfazzjon li n-negozjaturi tal-
Parlament eventwalment irnexxielhom jikkontestaw xi partijiet mill-ftehim tal-Kunsill 
Ewropew;

16. Jinnota li ċ-ċifri tal-QFP (il-livell globali u d-distribuzzjoni għal kull intestatura), kif deċiż 
mill-Kunsill Ewropew, fl-aħħar ma kinux ikkontestati mill-Parlament, li rrikonoxxa l-
kuntest ekonomiku u finanzjarju partikolarment diffiċli fil-mument ta’ din id-deċiżjoni; 
jenfasizza, madankollu, li dan m’għandu bl-ebda mod jiġi pperċepit bħala preċedent u 
jtenni l-pożizzjoni tiegħu li ċ-ċifri tal-QFP, u kull parti oħra tal-ftehim politiku rilevanti 
tal-Kunsill Ewropew, huma suġġetti għal negozjati mal-Parlament;

17. Jenfasizza l-ħtieġa li b’mod sinifikanti jitjiebu l-modalitajiet ta’ kwalunkwe negozjati tal-
QFP futuri, sabiex jiġu evitati mblokki u jiġi ffrankat il-ħin prezzjuż u r-riżorsi matul in-
negozjati; iqis li dawn il-modalitajiet għandhom jiġu formalizzati fi ftehim fl-ogħla livell 
politiku, li għandu jikkunsidra n-nuqqasijiet tan-negozjati riċenti u jissalvagwardja bis-
sħiħ ir-rwol u l-prerogattivi tal-Parlament, kif stipulat fit-Trattat tal-UE; iqis li din il-
proċedura għandha eventwalment titniżżel fl-IIA nnifsu, kif huwa l-każ għall-proċedura 
baġitarja;

18. Huwa konvint li r-regola tal-unanimità fil-Kunsill tfisser li l-ftehim jirrappreżenta l-iżgħar 
denominatur komuni, abbażi tal-ħtieġa li jiġi evitat il-veto ta’ Stat Membru wieħed; 
jenfasizza li bidla lejn votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata għar-Regolament QFP tkun 
konformi mhux biss mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, użata għall-adozzjoni ta’ kważi 
l-programmi pluriennali kollha tal-UE, iżda wkoll mal-proċedura annwali ta’ adozzjoni 
tal-baġit tal-UE; iqis li dan jista’ jinkiseb bl-użu tal-klawsola ‘passerelle’ taħt l-Artikolu 
312 u li din il-kwistjoni għandha tiġi kkunsidrata ulterjorment fl-okkażjoni ta’ kull 
reviżjoni futura tat-Trattat; 

QFP 2014-2020: it-triq ’il quddiem

19. Jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jiżgura li d-dispożizzjonijiet ġodda kollha li ġew 
inkorporati b’suċċess fir-Regolament QFP u l-IIA huma utilizzati b’mod sħiħ fil-
proċedura baġitarja annwali; jistenna li l-Kunsill ma jippruvax jimponi interpretazzjonijiet 
ristretti ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, speċjalment fuq in-natura u l-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-istrumenti speċjali kollha;

20. Jagħmel enfasi partikolari fuq ir-regoli ġodda dwar il-flessibbiltà li għandhom jippermettu 
l-użu massimu tal-limiti massimi rispettivi tal-QFP għall-impenji u l-pagamenti; 
jenfasizza li l-prattika ta’ oqfsa finanzjarji preċedenti li biha l-baġit annwali tal-UE kien 
jibqa’ ferm taħt il-limiti massimi tal-QFP, partikolarment fl-approprjazzjonijiet ta’ 
pagamenti, ma tistax tiġi sostnuta aktar;
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21. Ifakkar li l-Kummissjoni li jmiss, li se tidħol fil-kariga wara l-elezzjonijiet Ewropej 2014, 
għandha tniedi evalwazzjoni u reviżjoni obbligatorja tal-QFP 2014-2020 sa tmiem l-2016; 
jenfasizza l-fatt li din il-klawsola postelettorali ta’ evalwazzjoni/reviżjoni tal-QFP kienet 
waħda mit-talbiet fundamentali tal-Parlament fin-negozjati tal-QFP, ibbażata fuq il-ħtieġa 
li l-Kummissjoni u l-Parlament li jmiss ikunu jistgħu jerġgħu jivvalutaw il-prijoritajiet 
politiċi tal-UE, b’hekk il-QFP jiġi dotat b’leġittimità demokratika mġedda; jenfasizza l-
ħtieġa li l-Parlament li jmiss jidentifika fil-ħin il-prijoritajiet politiċi li għalihom se jkunu 
meqjusa meħtieġa iżjed investimenti fit-tieni nofs tal-QFP li jmiss;

22. Jenfasizza li l-proposti tal-Kummissjoni għar-reviżjoni tal-QFP għandhom jikkunsidraw 
bis-sħiħ l-aħħar projezzjonijiet makroekonomiċi u jinkludu valutazzjoni bir-reqqa tal-
operat tal-istrumenti speċjali kollha, b’mod partikolari l-marġini globali fl-impenji u l-
pagamenti; ifakkar li dan il-proċess mhux se jkollu impatt ’l isfel fuq xi pakketti 
nazzjonali allokati minn qabel; 

23. Jistieden, għalhekk, lill-Parlament Ewropew li jmiss biex jagħmel l-elezzjoni tal-kandidat 
propost għall-President tal-Kummissjoni bil-kundizzjoni li jkun hemm impenn qawwi u 
mhux ambigwu biex tiġi implimentata din il-klawsola ta’ evalwazzjoni/reviżjoni u l-
involviment fi djalogu politiku ġenwin u profond dwar il-kontenut tagħha; 

24. Jemmen bis-sħiħ li l-Grupp ta’ Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji jirrappreżenta 
opportunità unika biex jingħeleb l-imblokk li rriżulta minħabba r-riforma tas-sistema 
attwali tar-riżorsi proprji; jistenna li dan jikkontribwixxi b’mod sinifikanti biex ikun 
hemm għarfien tan-nuqqasijiet tas-sistema attwali u l-benefiċċji li jistgħu joħorġu minn 
riforma komprensiva u bir-reqqa u l-introduzzjoni tar-riżorsi proprji ġodda u ġenwini li 
jistgħu jnaqqsu b’mod sinifikanti s-sehem tal-kontribuzzjonijiet tal-ING għall-baġit tal-
UE;

25. Ifakkar li l-Grupp ta’ Livell Għoli għandu mandat li jeżamina l-aspetti kollha tar-riforma 
tas-sistema tar-riżorsi proprji; huwa impenjat bis-sħiħ li jaħdem b’mod intensiv, permezz 
tat-tliet rappreżentanti tiegħu, fl-istadji kollha ta’ dan il-proċess u li jwasslu għall-
konklużjoni tiegħu b’suċċess; jistrieħ fuq ir-‘responsabbiltà’ u l-impenn ugwali tal-Kunsill 
lejn dan il-proċess; jenfasizza l-ħtieġa li jitqajjem l-għarfien anke fost il-parlamenti 
nazzjonali dwar il-kwistjonijiet involuti; jenfasizza li s-sejbiet u l-konklużjonijiet ta’ dan 
il-Grupp ta’ Livell Għoli għandhom ikunu lesti fil-ħin biex ikunu kkunsidrati matul l-
evalwazzjoni/reviżjoni tal-QFP 2016, sabiex titwitta t-triq għal riformi possibbli biex isiru 
operattivi sal-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss;

26. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond 

L-ippjanar finanzjarju pluriennali tal-UE kien introdott għall-ewwel darba fl-1988 bl-għan li 
jingħelbu l-kriżijiet tal-baġit tal-UE fl-aħħar tas-snin sebgħin u tas-snin tmenin. Dawk il-
kriżijiet spiss iddeġeneraw f’kunflitt miftuħ bejn il-Kunsill u l-Parlament, li wassal għal 
nuqqas ta’ adozzjoni tal-baġits annwali tal-UE għall-1980, 1985, 1986 u l-1988 sakemm is-
sena finanzjarja kienet daħlet ġmielha.

Bl-iffissar tal-ammont massimu annwali (“limiti massimi”) għan-nefqa totali tal-UE (kemm 
f’impenji kif ukoll f’pagamenti) kif ukoll limiti massimi skont l-oqsma ta’ politika 
(“intestaturi”) ta’ nfiq tal-UE, l-għan ewlieni tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) huwa li 
jiġi żgurat livell qawwi ta’ prevedibbiltà, żvilupp ordinat tan-nefqa f’konformità mal-
prijoritajiet politiċi tal-UE filwaqt li jiġi rrispettat il-limitu massimu tar-riżorsi proprji (OR) 
tal-Unjoni. Il-limitu massimu tar-riżorsi proprji ilu stabbilit mill-1992 (UE 12) fil-livell ta’ 
1.23 % tal-ING tal-UE (f’pagamenti) u qatt ma reġa’ ġie rivedut.

Storikament, il-baġits annwali tal-UE adottati dejjem kienu taħt il-limiti massimi globali tal-
QFP.

Filwaqt li sad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kunsill, il-PE u l-Kummissjoni qablu 
fuq QFP permezz tal-adozzjoni ta’ Ftehim Interistituzzjonali, it-Trattat ta’ Lisbona 
fformalizza l-prattika tal-ippjanar finanzjarju pluriennali u jipprovdi li l-QFP issa se jkun 
stabbilit f’Regolament tal-Kunsill għal perjodu ta’ mill-anqas ħames snin (l-Artikolu 312 tat-
TFUE). Proċedura leġiżlattiva speċjali tapplika għall-adozzjoni tiegħu bil-Kunsill jaġixxi 
unanimament wara li jirċievi l-kunsens tal-PE. It-Trattat ta’ Lisbona jipprovdi għall-
possibbiltà li jiġi adottat l-IIA, li jikkumplimenta r-Regolament QFP.

Il-passi ewlenin tan-negozjati tal-QFP 2014-2020 jistgħu jiġu miġbura kif ġej:

16/06/2010: L-istabbiliment tal-Kumitat SURE tal-PE

08/06/2011: L-adozzjoni mill-PE tar-rapport SURE dwar “Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva”

29/06/2011: Proposta tal-Kummissjoni għall-QFP 2014-2020 u l-IIA l-ġdid, segwita minn 
aktar minn 60 proposta leġiżlattiva li jkopru l-programmi kollha pluriennali ta’ nfiq

06/07/2012: Proposta aġġornata tal-Kummissjoni għal QFP ġdid

24/05/2012: L-ewwel kaxxa ta’ negozjar tal-Kunsill

23/10/2012: Rapport Interim tal-PE (riżoluzzjoni tal-PE bl-għan li jinkiseb eżitu pożittiv dwar 
l-approvazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020)

23/11/2013: Ma ntlaħaq l-ebda ftehim fil-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew ta’ Novembru 
2012

08/02/2013: Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar il-QFP

13/03/2013: Riżoluzzjoni tal-PE dwar il-konklużjonijiet tal-KE, segwita minn negozjati 
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interistituzzjonali

27/06/2013: Ftehim politiku dwar il-QFP, segwit minn riżoluzzjoni tal-PE tat-3/07 li tapprova 
l-ftehim politiku dwar il-QFP

19/11/2013: il-kunsens “formali” tal-PE dwar il-QFP, 02/12/2013: Adozzjoni formali tar-
Regolament QFP u l-IIA

Il-proposta inizjali / il-pożizzjoni ta’ negozjar tal-PE

Il-pożizzjoni tal-PE dwar il-livell u l-ambizzjoni tal-QFP, l-ewwel ġiet definita fir-rapport 
speċjali tal-Kumitat SURE tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar “Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva”, li – fid-dawl tal-
għanijiet ambizzjużi tal-Unjoni għas-snin li ġejjin – ikkunsidra bħala neċessità ż-żieda fil-
limiti massimi tal-QFP globali (impenji u pagamenti) ta’ mill-anqas 5 % meta mqabbla mal-
limiti massimi tal-2013. Il-PE insista fuq konċentrazzjoni akbar ta’ riżorsi f’oqsma li 
jistimulaw it-tkabbir u l-kompetittività, bil-finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni jibqa’ tal-
anqas fl-istess livell bħal fil-perjodu 2007-2013. Għall-infiq fl-agrikoltura, l-ammonti allokati 
fl-2013 għandhom tal-anqas jibqgħu l-istess. Abbażi tal-mandat politiku mogħti fir-rapport 
SURE, il-PE elabora l-pożizzjoni ta’ negozjar tiegħu fir-Rapport Interim dwar il-QFP tat-
23 ta’ Ottubru 2012. 

Filwaqt li ddikjara l-intenzjoni tiegħu li jwettaq negozjati sħaħ mal-Kunsill fuq kull Artikolu 
tar-Regolament QFP u l-IIA korrispondenti, il-Parlament iddefinixxa 4 punti ewlenin għan-
negozjati: il-flessibbiltà, ir-reviżjoni postelettorali, ir-riżorsi proprji u l-unità tal-baġit. Fl-
istess ħin, għadd ta’ kwistjonijiet importanti oħra kienu jagħmlu parti mill-pożizzjoni tal-PE.

I. Fil-kuntest tal-kunsiderazzjoni fiskali ġenerali fl-Istati Membri, il-PE eventwalment 
iddeċieda li ma jikkontestax iċ-ċifri globali (il-livelli massimi ta’ impenji u pagamenti globali 
għall-perjodu kollu) maqbula unanimament mill-Kapijiet ta’ Stat u l-Gvernijiet. Barra minn 
hekk, huwa ma kkontestax iċ-ċifri skont l-intestaturi, li pprovdew għal orjentazzjoni ġdida 
minima lejn it-tkabbir, l-impjiegi u l-investimenti orjentati lejn il-futur (intestatura 1). Però, 
din l-aċċettazzjoni kienet suġġetta għall-kundizzjoni, fost oħrajn, li l-limiti massimi tal-QFP 
miftiehma għall-impenji u l-approprjazzjonijiet ta’ pagamenti jistgħu jintużaw sal-limitu 
possibbli meta qed jiġu stabbiliti l-baġits annwali. Għaldaqstant, il-Parlament ippropona 
approċċ ġdid favur il-flessibbiltà. Huwa kkunsidra li l-QFP propost sempliċiment ma jkunx 
ġestibbli mingħajr “flessibbiltà massima possibbli”, kunċett li kien imsemmi iżda mhux 
żviluppat fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew.

Il-ħtieġa identifikata biex jiġi trasferit kwalunkwe marġini mhux użat bejn l-Intestaturi u bejn 
is-snin ġiet konkretizzata bil-proposti innovattivi tal-Parlament għall-istabbiliment ta’ 
marġini globali fil-pagamenti u l-impenji. Mekkaniżmi ta’ flessibbiltà oħra rrakkomandati 
mill-Parlament kienu jinkludu l-kamp ta’ applikazzjoni u l-istabbiliment preċiż ta’ strumenti 
speċjali, il-marġini ta’ kontinġenza, l-aġġustamenti relatati mal-implimentazzjoni, eċċ. Dawn 
huma elenkati u deskritti fil-qosor fit-tabella hawn taħt.

Peress li l-limiti massimi proposti tal-QFP 2014-2020 għadhom ’il fuq miċ-ċifri ta’ 
implimentazzjoni tal-2007-2013 fir-rigward tal-approprjazzjonijiet ta’ pagamenti (biss), huwa 
xorta possibbli, bl-implimentazzjoni adegwata tal-mekkaniżmi ta’ flessibbiltà eventwalment 
miftiehma, li l-baġits implimentati tal-2014-20 ikunu ogħla minn dawk tal-perjodu 2007-
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2013.

II. L-aċċettazzjoni taċ-ċifri tal-KE għandhom jitqiegħdu wkoll f’relazzjoni mat-talba tal-PE 
għal klawsola ta’ reviżjoni postelettorali qawwija, f’kuntrast mar-reviżjoni tal-perjodu 
attwali, peress li l-PE ma setax jaċċetta mingħajr ebda ġustifikazzjoni baġit ta’ awsterità għal 
perjodu ta’ seba’ snin, li jikkommetti l-Parlament u l-Kummissjoni li jmiss, kif ukoll is-
suċċessuri tagħhom. Għaldaqstant, sabiex ikun hemm allinjament aħjar tal-kalendarji 
elettorali u baġitarji u biex ikun kapaċi jirreaġixxi għall-iżviluppi ekonomiċi ġodda, il-
Parlament ippropona modalitajiet speċifiċi biex tibda titħaddem il-klawsola ta’ reviżjoni (il-
kamp ta’ applikazzjoni, il-ħin, l-użu tal-klawsola passerelle għall-QMV, eċċ.).

III. Dwar ir-riżorsi proprji, il-Parlament appoġġja l-proposti leġiżlattivi ambizzjużi tal-
Kummissjoni u saħaq favur pjan direzzjonali ċar li jwassal lura għal sistema ta’ riżorsi proprji 
ġenwini, ċari, sempliċi u ġusti, u li joffri l-garanziji fuq it-teħid tad-deċiżjonijiet u l-kontroll 
demokratiku inerenti fil-baġits pubbliċi kollha. It-tragwardi proposti kienu jinkludu t-tnaqqis 
tal-livell tal-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-ING sa 40 % tal-baġit tal-UE, it-trasferiment tad-
dħul mit-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji taħt il-kooperazzjoni msaħħa b’mod sħiħ jew 
parzjali għall-baġit tal-UE, ir-riforma tar-riżorsi proprji tal-VAT, it-tnaqqis tal-ispejjeż tal-
ġbir tar-riżorsi proprji tradizzjonali sa 10 % tal-ammonti miġburin mill-Istati Membri, u t-
tneħħija b’mod gradwali tat-tnaqqis eżistenti u ta’ mekkaniżmi ta’ korrezzjoni oħra.

IV. Dwar l-unità tal-baġit u t-trasparenza, il-Parlament insista fuq il-prinċipju li l-infiq u d-
dħul kollu li jirriżultaw minn deċiżjonijiet meħuda minn, jew f’isem, istituzzjonijiet tal-UE 
għandhom jiġu inklużi fil-Baġit tal-UE, flimkien ma’ ħarsa ġenerali komprensiva tal-
implikazzjonijiet finanzjarji tal-azzjonijiet u l-istrumenti kollha tal-UE, inklużi l-azzjonijiet 
tal-UE mwettqa mill-Istati Membri fil-qafas ta’ kooperazzjoni msaħħa jew ta’ Trattat 
speċifiku.

Barra minn hekk, iċ-ċifri tal-Kunsill Ewropew wasslu wkoll biex il-Parlament jistabbilixxi 
bħala prekundizzjoni biex jidħol f’negozjati li l-Kummissjoni tipproponi abbozz ta’ baġit 
emendatorju, bil-limitu massimu ta’ pagamenti tal-2013, bl-għan li jiġu koperti ħafna mit-
talbiet ta’ pagamenti tal-2013 daqs kemm huwa possibbli qabel il-bidu tal-perjodu l-ġdid, u 
jiġi evitat li l-livell tal-pagamenti stabbilit għall-perjodu 2014-2020 ikollu wkoll ikopri parti 
sproporzjonata mit-talbiet ta’ pagamenti mill-perjodu preċedenti. Barra minn hekk, bħala 
riżultat dirett tal-kriżi riċenti fir-rigward tal-pagamenti tal-baġit tal-UE, il-Parlament 
ippropona għadd ta’ dispożizzjonijiet bl-għan li jindirizzaw il-kwistjoni tal-pagamenti, 
bħall-possibbiltà għall-użu mill-ġdid tal-bilanċ favorevoli, li huma ppreżentati fit-tabella 
hawn taħt.

Kwistjoni oħra importanti kienet li tiġi evitata prelazzjoni tas-setgħat ta’ kodeċiżjoni tal-PE 
peress li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-8 ta’ Frar 2013 marru ferm lil hinn mil-
linja ta’ demarkazzjoni bejn il-kwistjonijiet ewlenin tal-QFP u l-elementi li jappartjenu għall-
programmi kodeċiżi. Din kienet l-ewwel esperjenza bl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat ta’ Lisbona fir-rigward tal-QFP.

Finalment, għadd ta’ punti oħra fir-rigward tal-QFP jew il-proċedura baġitarja annwali, jew xi 
wħud aktar speċifiċi, imqajma mill-kumitati speċjalizzati (PECH, CONT, AFET, FEMM, eċċ) 
kienu wkoll indirizzati matul in-negozjati fuq it-talba tal-PE. Dawn huma ppreżentati fit-
tabella hawn taħt.
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Il-pożizzjoni ddettaljata tal-Parlament dwar dawn l-elementi kienet ippreżentata fid-diversi 
rapporti adottati mill-Parlament qabel l-adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-
8 ta’ Frar. Dawn ġew imħaddma, fid-dawl tan-negozjati, permezz ta’ dokument ta’ ħidma 
mir-Rapporteurs1, bil-preżentazzjoni ta’ bidliet testwali konkreti għall-proposti tal-
Kummissjoni. Dawn huma deskritti hawn taħt.

                                               
1 ‘Dokument ta’ ħidma dwar il-QFP–IIA ppreżentat mit-Tim tan-Negozjar tal-PE’ (DAĦĦAL IL-LINK)
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Talba tal-PE Deskrizzjoni / Għan

4 kwistjonijiet ewlenin

Flessibbiltà:

Għan ġenerali: tingħata flessibbiltà lill-awtorità baġitarja matul il-proċedura 

annwali, il-QFP isir ġestibbli u jippermetti l-użu sħiħ possibbli tal-limiti massimi 

miftiehma

- marġini globali tal-
AP

Trasferiment awtomatiku u mhux limitat bejn snin ta’ approprjazzjonijiet ta’ 

pagamenti mhux ibbaġitjati/li ma ntefqux taħt il-livell massimu. Tingħata l-

possibbiltà li jintlaħqu l-AP f’każ ta’ dewmien fl-implimentazzjoni.

- marġini globali AI

L-istess mekkaniżmu għall-impenji, bl-għan li jiġi ffaċilitat il-finanzjament tal-

prijoritajiet u l-ħtiġijiet emerġenti, u l-użu ġenerali tal-limitu massimu tal-QFP 

għalkollox

- strumenti speċjali

Aktar flessibbiltà għall-użu u l-mobilizzazzjoni tagħhom (l-ammont annwali, il-

pagamenti korrispondenti, it-trasferiment mhux limitat ta’ ammonti mhux użati), 

bl-għan li jkun hemm biżżejjed riżorsi u flessibbiltà sabiex ikampaw mal-

avvenimenti kollha mhux previsti sottostanti 

- marġini ta’ 
kontinġenza

Biex jiġu kkumplimentati strumenti ta’ flessibblità oħra, fil-każ li dawn tal-aħħar 

ma jkunux biżżejjed biex ikampaw mal-ħtiġijiet emerġenti (l-ebda tpaċija).

- l-użu tal-bilanċ 
favorevoli

B’mod speċifiku fir-rigward tal-pagamenti, bl-għan li tiġi evitata s-sitwazzjoni 

fejn jinqalgħu ħtiġijiet ta’ pagamenti addizzjonali waqt li fl-istess ħin, riżorsi tal-

UE addizzjonali min-naħa tad-dħul jingħataw lura lill-Istati Membri permezz ta’ 

tnaqqis tal-kontribuzzjoni tal-ING tagħhom

- aġġustament fil-
pagamenti b’rabta 
mal-implimentazzjoni

Biex ikampaw għal kwalunkwe bidla fix-xejriet tal-implimentazzjoni u l-profili 

tal-ħlas attwali, fil-kuntest tal-proċedura baġitarja annwali

- flessibbiltà 
leġiżlattiva

Tippermetti li jkun hemm ċaqliq ta’ 10 % mill-pakketti finanzjarji miftiehma tal-

programmi

- flessibbiltà / 
aġġornament / 
aġġustament / 
reviżjoni msaħħa 
b’tipoloġija ġdida

Jiġu ssimplifikati u ċċarati l-modi differenti ta’ bidliet / ċaqliq mill-QFP, skont 

jekk il-limiti massimi globali humiex affettwati, b’arranġamenti ta’ teħid ta’ 

deċiżjonijiet xierqa.

Reviżjoni 
postelettorali

Tiġi stabbilita “klawsola ta’ rendez-vous” biex tagħti lill-PE elett ġdid u l-
Kummissjoni l-ġdida l-possibbiltà li jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar il-limiti 
massimi tal-QFP applikabbli taħt it-termini tagħhom, waqt li jikkunsidraw ċ-
ċirkostanzi ekonomiċi ġodda

Unità u trasparenza
Jiġi evitat kwalunkwe finanzjament barra mill-baġit, u tiġi żgurata ħarsa ġenerali 

ċara tal-mezzi kollha mmobilizzati mill-UE jew f’isimha 

Riżorsi proprji Tiġi definita t-triq lura lejn sistema ta’ riżorsi proprji ġenwini

Punti “oħra”

Proġetti fuq skala 
kbira: Galileo, ITER, 

Mhux inklużi fi ħdan il-limitu massimu globali tal-QFP iżda addizzjonali, l-

allokazzjoni tagħhom tiġi delimitata f’każ ta’ spejjeż żejda
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Copernicus

Pagamenti u RAL:
L-għan ġenerali kien li l-awtorità baġitarja tingħata l-għodod biex toħroġ mill-

kriżi riċenti tal-pagamenti baġitarji

- ġustifikazzjoni ta’ 
diverġenzi mal-estimi 
tal-Kummissjoni

Biex jiġi evitat qtugħ bla eċċezzjoni / jew arbitrarju lil hinn mir-realtà tal-

implimentazzjoni tal-baġit u t-tbassir tal-infiq ipprovdut mill-awtoritajiet tal-

Istati Membri (taħt ġestjoni kondiviża)

- ċertifikazzjoni ta’ 
tbassir tal-pagamenti

Biex tintemm id-diverġenza bejn l-estimi tat-talbiet ta’ pagamenti tal-awtoritajiet 

nazzjonali taħt ġestjoni kondiviża u l-allokazzjonijiet tal-baġit tal-UE proposti 

mill-Kunsill biex jonorahom

- trattament tal-
kontribuzzjonijiet ta’ 
SM fil-baġits 
nazzjonali

Valutazzjoni aħjar tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali fil-baġits nazzjonali, 

f’konformità mal-istandards tal-kontabbiltà pubbliċi, sabiex jiġi evitat li l-livell 

tal-baġit tal-UE fil-pagamenti jkun aġġustament varjabbli għad-defiċit nazzjonali 

u l-miri tad-dejn

- laqgħat u 
informazzjoni regolari

Biex tqajjem id-diskussjoni u s-sensibilizzazzjoni dwar il-ħtiġijiet tal-pagamenti, 

u toħloq bażi komuni għall-PE u l-Kunsill biex jelaboraw il-pożizzjonijiet 

tagħhom fir-rigward tal-baġit tal-UE

- pjan ta’ azzjoni dwar 
ir-RAL

Biex tiġi kkontrollata ż-żieda li għada għaddejja ta’ impenji pendenti (mhux 

imħallsa)

PESK:
Aktar skrutinju (aktar rapportaġġ, mingħajr eċċezzjoni) u trasparenza 

(nomenklatura aktar dettaljata) għall-PE

Nefqa amministrattiva
Il-ħruġ tal-objettiv tal-mira ta’ -5 %, b’rabta man-negozjati paralleli dwar ir-

Regolamenti tal-Persunal

Ġestjoni finanzjarja 
soda:

Jiġu mtejba l-kontroll baġitarju, ir-rappurtar u l-kontabbiltà fuq il-baġit tal-UE

- dikjarazzjonijiet 
nazzjonali ta’ ġestjoni 

Tingħata spinta ġdida lill-ħruġ ta’ dikjarazzjonijiet nazzjonali dwar il-ġestjoni 

tal-fondi tal-UE

- organizzazzjonijiet 
internazzjonali 

Tiġi żgurata t-trażmissjoni tal-informazzjoni u d-dokumentazzjoni rilevanti 

kollha relatati mal-fondi tal-UE li ntefqu minn organizzazzjonijiet internazzjonali

- evalwazzjoni 
Ir-rapport ta’ evalwazzjoni tal-Artikolu 318 tat-TFUE biex jiffoka, għad-

dimensjoni interna tiegħu, dwar l-istrateġija Ewropa 2020

Dikjarazzjoni dwar
sinerġiji, infiq aħjar

Valutazzjoni indipendenti biex jiġu identifikati l-possibbiltà ta’ sinerġiji, il-ġbir 

ta’ riżorsi u l-iffrankar tal-ispejjeż fil-livell ta’ kull gvern (UE, nazzjonali u 

reġjonali)

Perjodu ta’ żmien

Il-QFP 2014-2020 jiġi kkunsidrat bħala soluzzjoni tranżitorja lejn perjodu ta’ 5 

jew 5+5 snin biex il-perjodu ta’ żmien tal-QFP jiġi allinjat mal-mandati tal-

istituzzjonijiet, b’hekk tissaħħaħ il-kontabbiltà demokratika

Aġenziji
Proċedura għall-allinjament aħjar tad-deċiżjonijiet leġiżlattivi u baġitarji b’rabta 

mal-aġenziji (ħolqien, estensjoni tal-kompitu), anke waqt in-negozjati leġiżlattivi

FEŻ Integrazzjoni fil-baġit tal-UE

Ugwaljanza bejn is-
sessi

Jiġu integrati, kif xieraq, elementi reattivi għall-ġeneru, billi jiġu kkunsidrati l-

modi kif il-qafas finanzjarju globali tal-Unjoni jikkontribwixxi għal aktar 
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ugwaljanza bejn is-sessi (u jiżgura l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi).

Ftehimiet dwar is-sajd

Parteċipazzjoni msaħħa tar-rappreżentanti tal-PE fin-negozjati tal-ftehimiet dwar 

is-sajd internazzjonali, b’kunsiderazzjoni għas-setgħat tal-Parlament fil-qasam 

tal-ftehimiet dwar is-sajd

Kwistjonijiet oħra fl-
Anness għall-IIA 

Bl-għan li tiġi ffaċilitata l-proċedura baġitarja annwali (inkluż kalendarju 

pragmatiku flessibbli għall-funzjonament bla xkiel tal-proċedura annwali)

In-negozjati u l-metodu ta’ ħidma

Bl-għan li jiġu żgurati l-żvilupp konġunt, is-sjieda u l-komunikazzjoni tal-pożizzjonijiet u l-
istrateġija tal-PE, miżuri li ttieħdu fi ħdan il-PE kienu jinkludu:

- L-istabbiliment bikri tal-kumitat SURE temporanju magħmul minn Membri tal-BUDG u 
ta’ kumitati speċjalizzati. Biex jiżgura l-influwenza massima, il-PE adotta l-pożizzjoni tiegħu 
dwar il-QFP qabel il-pubblikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni dwar il-QFP, minflok bħala 
reazzjoni għaliha.

- Laqgħat regolari tal-grupp ta’ kuntatt dwar il-QFP, ippreseduti mill-President tal-PE, li 
fihom kienu rrappreżentati, kif meħtieġ, it-tim tan-negozjati tal-BUDG, gruppi politiċi u l-
presidenti ta’ kumitati oħra, sabiex ikun hemm skambji produttivi ta’ informazzjoni u l-
elaborazzjoni konġunta tal-pożizzjonijiet tal-PE.

- Korapporteurs għan-negozjati tal-QFP u tal-OR, li jinvolvu għadd ta’ gruppi politiċi, 
b’hekk għal darb’oħra jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta’ approċċ li għandu appoġġ wiesa’ fi ħdan il-
PE.

- It-tim tan-negozjati tal-QFP, li jinvolvi l-president tal-BUDG u r-rapporteurs tal-QFP u tal-
OR, iltaqgħu b’mod regolari u regolarment stiednu rappreżentanti ta’ gruppi politiċi oħra.

- Ir-rapporteurs tal-QFP żaru kumitati speċjalizzati u stiednu rapporteurs tal-QFP tal-
kumitati speċjalizzati għal laqgħat ta’ kull xahar biex jagħtu informazzjoni u jagħmlu skambju 
ta’ opinjonijiet, fejn ikkunsidraw bl-aktar mod wiesa’ possibbli l-kumitati differenti tal-PE.

Dawn il-laqgħat kienu akkumpanjati minn laqgħat f’kull livell amministrattiv rilevanti biex 
jappoġġjaw il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi.

Qabel il-konklużjonijiet tal-KE tat-8 ta’ Frar 2013 u l-bidu ta’ laqgħat formali u informali 
waqt in-negozjati (trilogi, laqgħat ta’ djalogu politiku, eċċ.), miżuri fir-rigward tal-
interazzjoni bejn il-PE u istituzzjonijiet oħra kienu jinkludu:

- Laqgħat bejn ir-rappreżentanti tal-Presidenza Trio tal-Kunsill (il-Polonja, id-Danimarka u 
Ċipru) u l-PE eżattament qabel kull GAC tal-QFP u l-provvista ta’ dokumenti rilevanti u 
stħarriġ informattiv mill-Presidenza tal-Kunsill wara l-GAC, f’konformità mal-ittra tas-
6 ta’ Ġunju 2011 mill-Prim Ministru Orban, f’isem il-Presidenzi tal-Ungerija, il-Polonja, id-
Danimarka u Ċipru, indirizzata lill-President Buzek;

- Il-Presidenza Daniża u Ċiprijotta stiednu lit-tim tan-negozjati tal-PE biex jipparteċipa 
f’laqgħat informali tal-GAC;

- Il-President tal-PE ressaq il-pożizzjoni tal-PE waqt id-diskorsi lill-Kunsill Ewropew u waqt 
il-laqgħat tal-Artikolu 324 tat-TFUE bejn il-presidenti tal-PE, il-Kunsill u l-Kummissjoni, li 
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għalihom kien spiss mistieden il-President tal-Kunsill Ewropew;

- Bosta kuntatti bilaterali bejn il-president tal-PE u l-membri tat-tim tan-negozjati tal-QFP u 
l-kontropartijiet fil-parlamenti nazzjonali.

Barra dan imsemmi hawn fuq, il-Parlament iċċara l-pożizzjoni tiegħu permezz ta’ diversi 
passi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi (ara hawn fuq). Abbażi tal-mandat mogħti fir-rapport 
SURE u fir-rapport interim tiegħu ta’ Ottubru 2012, il-Parlament kellu għadd ta’ kuntatti waqt 
in-negozjati bl-għan li jkun hemm ftehim mal-Kunsill Ewropew.

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Marzu 2013, il-Parlament irrifjuta l-ftehim dwar il-QFP mill-
Kunsill Ewropew tat-8 ta’ Frar 2013 fil-forma attwali tiegħu, minħabba li kkunsidra li dan il-
ftehim ma jirriflettix il-prijoritajiet u t-tħassib espressi mill-Parlament u m’għandu l-ebda 
kunsiderazzjoni għar-rwol u l-kompetenzi tal-Parlament. Huwa saħaq li dan il-ftehim ma 
setax jiġi aċċettat mingħajr it-twettiq ta’ ċerti kundizzjonijiet essenzjali, u stabbilixxa l-
pożizzjoni ta’ negozjar tiegħu għan-negozjati sħaħ bejn il-Kunsill u l-Parlament fuq kull 
Artikolu tar-Regolament QFP u l-IIA korrispondenti.

Wara negozjati intensivi bejn Marzu u Ġunju tal-2013, b’5 trilogi fil-livell ministerjali, 6 
laqgħat trilaterali fil-livell tal-Ambaxxaturi, u diversi laqgħat tal-Presidenti tat-tliet 
istituzzjonijiet, il-Parlament u l-Kunsill laħqu ftehim politiku fl-aħħar ta’ Ġunju 2013. Dan il-
ftehim ġie approvat mill-PE fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Lulju 2013, fejn il-PE stabbilixxa 
għadd ta’ kundizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati qabel il-Parlament jagħti l-kunsens uffiċjali 
għar-Regolament QFP: l-adozzjoni ta’ baġits emendatorji meħtieġa biex jiġu pprovduti 
approprjazzjonijiet ta’ pagament addizzjonali għas-sena finanzjarja 2013 għall-ammont 
globali ta’ EUR 11.2 biljun, il-ftehim politiku dwar il-bażi legali rilevanti tal-programmi 
pluriennali tal-UE, b’mod speċjali dwar punti riflessi wkoll fir-Regolament QFP, u l-
istabbiliment ta’ grupp ta’ livell għoli dwar ir-riżorsi proprji. 

Dawn it-tliet kundizzjonijiet ġew sodisfatti fil-ħin biex il-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu 
għall-abbozz tar-Regolament QFP matul is-seduta Plenarja ta’ Novembru, u li warajha l-
Kunsill adotta r-Regolament QFP 2014-2020 fit-2 ta’ Diċembru 2013.

Riżultati

Il-limiti massimi globali għall-approprjazzjonijiet ta’ impenji skont il-QFP 2014-2020 huma 
stabbiliti għal EUR 960 biljun u għall-approprjazzjonijiet ta’ pagamenti għal EUR 908 biljun. 
Barra minn hekk, hemm previst strumenti speċjali (l-Istrument ta’ flessibbiltà, Riżerva ta’ 
Għajnuna f’Emerġenza, Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, Fond Ewropew ta’ 
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni), li, meta jiġu mobilizzati, jiġu miżjuda lil hinn mil-limiti 
massimi tal-QFP. 

Dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw rispettivament 1.00 % tal-ING tal-UE u 0.95 % tal-ING tal-UE, 
abbażi tat-tbassir tal-ING tal-UE tar-rebbiegħa 2012. Madankollu, skont l-estimi l-aktar 
riċenti tal-Kummissjoni dwar l-evoluzzjoni tal-ING tal-UE (it-tbassir tal-ħarifa 2013), dawn 
iċ-ċifri se jogħlew rispettivament għal 1.04 % u 0.99 % tal-ING tal-UE, kif ippreżentati fl-
aġġustament tekniku bikri tal-2014 tal-Kummissjoni għall-QFP (COM(2013)928).

Il-ftehim dwar il-pakkett tal-QFP 2014-2020 jinkludi aktar flessibbiltà għal pagamenti u 
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impenji fl-intestaturi u tul is-snin sabiex jitħalla jsir użu sħiħ mil-limiti massimi tal-impenji u 
tal-pagamenti globali previsti għall-perjodu 2014-2020. F’dan ir-rigward ġew stabbiliti 
strumenti ġodda, bħal ma huma l-marġini globali għall-pagamenti, madankollu b’xi 
limitazzjonijiet imposti mill-Kunsill f’termini ta’ ammonti, il-marġini globali għall-impenji 
għat-tkabbir u l-impjiegi, b’mod partikolari l-impjiegi taż-żgħażagħ u r-riċerka. Aktar 
flessibbiltà hija pprovduta wkoll b’rabta mal-mobilizzazzjoni u l-finanzjament ta’ strumenti 
speċjali.

Barra minn hekk, fl-aħħar sensiela ta’ negozjati kienet introdotta flessibbiltà speċifika biex 
tindirizza l-impjiegi taż-żgħażagħ u ssaħħaħ ir-riċerka, li tipprovdi għall-possibbiltà ta’ 
forniment minn qabel għall-infiq (frontloading) fis-snin 2014/2015 f’oqsma bħall-impjiegi 
taż-żgħażagħ, ir-riċerka, l-Erasmus u l-SMEs. Madankollu, din id-dispożizzjoni ma timplikax 
żieda ta’ riżorsi maħsuba għal dawn il-politiki għall-perjodu 2014-2020 iżda bidla fil-
programmazzjoni finanzjarja proposta fil-bidu mill-Kummissjoni Ewropea.

Jipprevedi wkoll:

- evalwazzjoni / reviżjoni tal-QFP li trid tinbeda mill-Kummissjoni sal-aħħar tal-2016, 
sabiex il-Kummissjoni u l-Parlament li jmiss ikunu jistgħu jivvalutaw mill-ġdid il-prijoritajiet 
politiċi tal-UE, jadattaw il-QFP għal sfidi u ħtiġijiet ġodda u jikkunsidraw bis-sħiħ l-aħħar 
projezzjonijiet makroekonomiċi,

- komprensjoni ċara (Dikjarazzjoni Konġunta tat-tliet istituzzjonijiet) dwar mod u skeda 
vijabbli għall-istabbiliment ta’ sistema ta’ riżorsi proprji vera għall-Unjoni Ewropea,

- u xi dispożizzjonijiet dwar l-unità baġitarja u t-trasparenza, li jiżguraw informazzjoni 
sħiħa għaċ-ċittadini dwar l-infiq u d-dħul. Kien hemm ukoll qbil dwar titjib tad-
dispożizzjonijiet relatati mal-kollaborazzjoni interistituzzjonali fi kwistjonijiet baġitarji, 
b’mod partikolari waqt il-proċedura baġitarja (pagamenti, aġenziji, PESK, ftehim dwar is-
sajd, eċċ.).

Finalment, fl-aħħar serje ta’ negozjati, il-Parlament kiseb ukoll biljun addizzjonali biex jiġi 
allokat, fuq bażi volontarja, għall-programm “Għajnuna għal dawk l-aktar fil-bżonn” 2014-
2020.

Fit-tabella hawn taħt hemm indikati r-referenzi prinċipali għall-paragrafi tar-Regolament QFP 
u l-IIA adottati, li jikkorrispondu mat-talbiet u l-kisbiet tal-Parlament.

Talba tal-PE Referenza għall-QFP-IIA

4 kwistjonijiet ewlenin

Flessibbiltà:

- marġini globali tal-AP Art. 5 tal-QFP

- marġini globali AI Art. 14 tal-QFP

- flessibbiltà speċifika Art. 15 tal-QFP + Dikjarazzjoni Konġunta 

- strumenti speċjali Art. 3.2, 4.1, 9 sa 12 tal-QFP, par. 10 sa 13 tal-IIA
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- marġini ta’ kontinġenza Art. 13 tal-QFP, par. 14 tal-IIA

- l-użu tal-bilanċ favorevoli Mhux inkluża fil-ftehim finali

- aġġustament fil-pagamenti 
b’rabta mal-implimentazzjoni

Art. 18 tal-QFP

- flessibbiltà leġiżlattiva Par. 17 tal-IIA

- flessibbiltà / aġġornament / 
aġġustament / reviżjoni msaħħa 
b’tipoloġija ġdida

Mhux inkluża fil-ftehim finali

Reviżjoni postelettorali
Art. 2 tal-QFP, Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-
evalwazzjoni/reviżjoni

Unità u trasparenza Art. 24 tal-QFP, par. 7 u 16 tal-IIA

Riżorsi proprji Dikjarazzjoni Konġunta dwar ir-Riżorsi Proprji

Punti “oħra”

Proġetti fuq skala kbira: Galileo, 
ITER, Copernicus

Premessa 13, Art. 16 tal-QFP

Pagamenti u RAL:

- ġustifikazzjoni ta’ diverġenzi 
mal-estimi tal-Kummissjoni

Art. 36 tal-Anness għall-IIA 

- ċertifikazzjoni ta’ tbassir tal-
pagamenti

Mhux inkluża fil-ftehim finali

- trattament tal-kontribuzzjonijiet 
ta’ SM fil-baġits nazzjonali

Mhux inkluża fil-ftehim finali

- laqgħat u informazzjoni regolari Art. 36 tal-Anness għall-IIA 

- bilanċ favorevoli Mhux inkluża fil-ftehim finali

- pjan ta’ azzjoni dwar ir-RAL Mhux inkluża fil-ftehim finali

PESK: Par. 23 sa 25 tal-IIA

Nefqa amministrattiva Par. 27 tal-IIA

Ġestjoni finanzjarja soda:

- dikjarazzjonijiet nazzjonali ta’ 
ġestjoni

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-NMD

- organizzazzjonijiet 
internazzjonali 

Par. 28 tal-IIA

- evalwazzjoni Par. 29 tal-IIA

Dikjarazzjoni dwar sinerġiji, infiq 
aħjar

Dikjarazzjoni Konġunta dwar it-titjib tal-effikaċja tal-infiq pubbliku fi 
kwistjonijiet suġġetti għall-azzjoni tal-UE

Durata Premessa 3 - QFP

Aġenziji Par. 31 u 32 tal-IIA

FEŻ Par. 26 tal-IIA

Kalendarju pragmatiku: Anness għall-IIA 

Ugwaljanza bejn is-sessi Dikjarazzjoni konġunta
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Ftehimiet dwar is-sajd Par. 19 sa 21 tal-IIA

Kwistjonijiet oħra fl-Anness għall-
IIA 

Par. 8, 15 tal-Anness għall-IIA, fost oħrajn


