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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Rakkomandazzjonijiet

Kwistjonijiet orizzontali

1. Jikkunsidra l-bidliet importanti u li għadhom qed isiru fl-ekonomija reali tal-Istati Membri 
minħabba l-kriżi; jinsisti, għalhekk, li l-azzjonijiet previsti fil-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP) għall-2014-2020 ikunu bbażati fuq is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali 
kurrenti tal-Istati Membri u, fejn dan ikun f’loku, jiġu riaġġustati skont l-objettivi 
komprensivi deskritti mill-Kunsill Ewropew fil-konklużjonijiet tiegħu tat-28 u d-
29 ta’ Ġunju 2012 taħt l-intestatura “Il-kontribut tal-politiki Ewropej għat-tkabbir u l-
impjiegi";

2. Jappoġġja l-pakkett finanzjarju globali għall-perjodu finanzjarju multiannwali futur kif 
deskritt fil-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020; huwa tal-fehma, madankollu, li l-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-regolament għandu jkun limitat għall-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja 
soda, minħabba li ċ-ċirkostanzi politiċi u ekonomiċi li dejjem jinbidlu u avvenimenti 
mhux previsti jistgħu jirrikjedu aġġustamenti fuq perjodu ta’ seba’ snin; jemmen li 
dispożizzjonijiet aktar dettaljati għandhom għalhekk jiġu inkorporati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali (FII);

3. Juri dispjaċir li, fit-tħejjija għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2014-2020, il-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri (QEA) ma ġietx mitluba tħejji abbozz ta’ “rapport tal-pajsaġġ” li 
jiddeskrivi l-punti qawwija u d-dgħufijiet tal-QFP preċedenti; jitlob lill-QEA, għalhekk, 
biex tħejji tali rapport minn issa sal-QFP ta’ wara l-2020;

4. Jibqa’ konvint li amministrazzjoni baġitarja soda għandha tibni fuq l-esperjenza 
ta’eżekuzzjoni baġitarja miksuba fis-snin preċedenti; iqis, f’dan ir-rigward, li l-isforzi tal-
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala kumitat b’kompetenzi orizzontali, huma ta’ 
importanza partikolari;

5. Jikkundanna l-fatt li l-abbozz il-ġdid tal-Ftehim Interistituzzjonali ma fih – fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit – l-ebda dispożizzjoni dwar ekonomija, effikaċja u effiċjenza u 
ġestjoni finanzjarja soda mill-perspettiva tal-kontroll tal-baġit; 

6. Jitlob li jiżdiedu mal-FII l-ġdid dispożizzjonijiet biex il-kontabbiltà, it-trasparenza u l-
ġestjoni finanzjarja soda, sakemm dawn ma jkunux koperti mir-Regolament Finanzjarju 
(RF) rivedut fil-futur;

7. Jinsisti li l-Istati Membri għandhom jerfgħu r-responsabilità tagħhom skont l-Artikolu 317 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; ifakkar li 90 % tal-iżbalji misjuba 
mill-QEA seħħew fl-Istati Membri, u li l-maġġoranza ta’ dawn l-iżbalji setgħu ġew 
evitati;
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8. Jistieden lill-Istati Membri kollha joħorġu dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni nazzjonali ffirmati 
fil-livell politiku xieraq; huwa tal-fehma li, meta Stat Membru jippreżenta dikjarazzjoni 
ta’ ġestjoni nazzjonali fir-rigward tal-infiq taħt is-sistema tal-ġestjoni kondiviża, il-
korrezzjonijiet finanzjarji għandhom jitnaqqsu bi 15 % għal kull fond;

9. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi, b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, mudell 
għad-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni nazzjonali li jagħmilhom sinifikanti u komparabbli; 
huwa tal-fehma li dikjarazzjonijiet bħal dawn għandhom, fost l-oħrajn, jiċċertifikaw 
kriterji (bħal kontijiet veri u ġusti, l-effikaċja tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll u l-legalità 
u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti), jispeċifikaw il-kopertura tal-assigurazzjoni u 
l-bażi sottostanti għall-assigurazzjoni, ikunu akkumpanjati minn opinjoni ta’ awditu u 
jinkludu riservi u dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda1; huwa tal-fehma li l-Qorti u l-Kummissjoni 
għandhom ikunu kapaċi jinkorporaw il-kontenut tad-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni 
nazzjonali fil-ħidma ta’ awditu tagħhom;

10. Jistieden lill-Istati Membri kollha biex jipproduċu u jippubblikaw sommarji annwali 
sinifikanti;

11. Jikkundanna l-fatt li l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) inħoloq fuq bażi 
intergovernattiva, barra milll-istrutturi istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, anke jekk l-euro 
huwa wieħed mill-prerogattivi tal-Unjoni; jinnota li dan inaqqas it-trasparenza fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet skont it-Trattat dwar il-MES, li joħloq dubji fir-rigward tal-kontabbiltà u 
l-iskrutinju demokratiku;

Kwistjonijiet speċifiċi

12. Jitlob li d-dħul u l-infiq li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-Fond għall-Iżvilupp 
Ewropew rispettiv jiġu inklużi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat skrutinju 
demokratiku adegwat; jinnota li l-fondi disponibbli taħt l-Intestatura 4 għandhom jiżdiedu 
skont dan;

13. Jitlob, bil-ħsieb li jitjiebu l-isforzi għall-ġlieda kontra l-kuntrabandu u l-kontrafazzjoni tas-
sigaretti, li l-multi ġġenerati minn sanzjonijiet għat-traffiku illegali tal-prodotti tat-tabakk 
jiġu kkunsidrati bħala dħul assenjat estern;

14. Jitlob li multi imposti fil-qasam tal-kompetizzjoni, multi u ammonti riċevibbli oħra bħala 
riżultat ta’ soluzzjonijiet li jsiru barra mill-qorti, qbil jew kwalunkwe ftehim ieħor simili 
ma’ partijiet terzi mhux statali jikkostitwixxu d-dħul tal-baġit tal-UE, kemm jekk ikun 
dħul assenjat jew forom oħra ta' dħul;

15. Jinnota li l-approprjazzjonijiet mhux differenzjati li jikkorrispondu mal-obbligi 
kkuntrattati kif xieraq f’għeluq is-sena finanzjarja għandhom jiġġeddu awtomatikament 
għas-sena finanzjarja ta’ wara biss, u li l-istess regola għandha tapplika għall-
approprjazzjonijiet diżimpenjati u mhux użati (impenji u pagamenti) mhux koperti mill-
Artikolu 9, paragrafi 2 u 3, tal-abozz tar-RF il-ġdid, u għal marġini disponibbli u mhux 
minfuqa taħt il-limitu massimu ġenerali tal-QFP għal kull intestatura, li għandhom 

                                               
1 Ara l-Anness 1 tal-ittra tal-24 ta’ Frar 2011 mill-Kummissarju Šemeta lill-President tal-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit.
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jikkostitwixxu ‘marġni globali tal-QFP’ u jiġu allokati lill-intestaturi differenti fis-sena 
finanzjarja ta’ wara skont il-ħtiġijiet tagħhom;

16. Jitlob għall-possibbiltà li jiġġeddu l-approprjazzjonijiet diżimpenjati u mhux użati 
(impenji u pagamenti) mis-sena N għall-baġit N +1, jew wieħed mill-baġits futuri, skont 
il-proċedura baġitarja annwali b’deċiżjoni tal-awtorità baġitarja; jitlob li l-
approprjazzjonijiet diżimpenjati u mhux użati jiġu allokati għal programm speċifiku jew 
imdaħħla f’kapitolu proviżorju; jinnota li, f’każijiet bħal dawn, ir-riżorsi mill-Istati 
Membri għandhom ikunu mitluba biss wara li l-awtorità baġitarja tiddeċiedi dwar id-
destinazzjoni speċifika;

17. Jitlob għall-possibbiltà li jiġġeddu l-marġini mhux użati taħt kull limitu tal-MFF fi 
kwalunkwe limitu ta’ snin sussegwenti tal-QFP, mingħajr ma jitbiddel l-ammont totali tal-
QFP;

18. Jitlob għall-impenji żejda u mhux minfuqa minn snin baġitarji preċedenti tal-QFP attwali, 
flimkien ma’ approprjazzjonijiet diżimpenjati biex jiddaħħlu fir-riżerva għall-pagamenti u 
l-impenji;

19. Jitlob li t-taxxi tal-valur miżjud (VAT) jiġu kkunsidrati bħala spejjeż eliġibbli tal-proġett;

20. Jitlob li t-tipi differenti ta’ appoġġ baġitarju jiġu identifikati b’mod ċar; jinnota li l-obbligi 
tal-benefiċjarju u l-kundizzjonijiet li taħthom tingħata l-għajnuna baġitarja għandhom 
ukoll jiġu identifikati b’mod ċar.
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