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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

A. billi l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir ippreżentat mill-Kummissjoni fit-
28 ta’ Novembru 2014 jistabbilixxi tliet pilastri ewlenin għall-2015 – spinta kkoordinata 
għall-investiment privat, impenn imġedded għar-riformi strutturali u miżuri għar-
responsabbiltà baġitarja – u għall-ewwel darba, jqiegħed enfasi fuq il-kontribut tal-baġit 
Ewropew għat-twettiq ta' dawn il-pilastri;

B. billi bl-adozzjoni tar-Regolament li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għall-investimenti 
strateġiċi, il-bidu tal-programmi operattivi relatati mal-Fond ta’ Koeżjoni, ir-riport ta’ 
approprjazzjonijiet għall-impenji mhux użati fl-2014 għall-perjodu 2007-2013 lejn l-2015, 
l-2016 u l-2017, kif ukoll iż-żieda tal-prefinanzjament tal-Inizjattiva Ewropea għaż-
Żgħażagħ, is-semestru kien rikk fir-riżultati baġitarji biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti 
tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir;

C. billi l-baġit Ewropew juri l-valur miżjud tiegħu iżda wkoll il-limiti għall-azzjoni politika 
Ewropea li tikkostitwixxi baġit mhux appoġġjat minn riżorsi proprji reali, li jibqa’ taħt il-
1 % tal-PDG u huwa kkaratterizzat minn qafas pluriennali ta' 7 snin;

1. Jilqa’ l-preżentazzjoni tar-rapport ta’ ħames Presidenti “L-ikkompletar tal-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja Ewropea”, iżda jiddispjaċih għad-diskrepanza bejn l-iskeda 
ppjanata għall-implimentazzjoni tiegħu u s-severità tal-kriżi Griega;

2. Jifraħ għall-passi li ttieħdu biex jiġi ssimplifikat u msaħħaħ is-Semestru Ewropew: iffukar 
mill-ġdid fuq il-prijoritajiet, inqas dokumenti u aktar ħin biex jiġu diskussi, dimensjoni 
politika akbar u parteċipazzjoni aħjar tal-awtoritajiet nazzjonali;

3. Jilqa’ l-proposti dwar it-tisħiħ tal-kontroll Parlamentari, b’mod partikolari s-suġġeriment 
li jiġu adattati strutturi tal-Parlament Ewropew għall-ispeċifiċità tal-munita unika;

4. Jifraħ għat-talba biex jiġu integrati fil-liġi primarja tal-Unjoni strumenti intergovernattivi 
bħat-trattat dwar l-istabbiltà, il-koordinazzjoni u l-governanza u l-Mekkaniżmu Ewropew 
ta’ Stabbiltà, li jillimitaw in-nuqqasijiet ta’ leġittimità demokratika;

5. Jinsab kuntent għar-riflessjonijiet imnedija għal mekkaniżmu ta’ stabbilizzazzjoni 
baġitarja għaż-żona tal-euro, li tvara l-qafas ta’ Teżor Ewropew; jinnota li l-
pubblikazzjoni ta’ White Paper dwar din il-kwistjoni mħabbra għar-Rebbiegħa 2017 
tikkoinċidi mar-reviżjoni ta’ nofs it-term tal-QFP; ifakkar f’dan ir-rigward il-ħtieġa li tali 
finanzjament jew strument addizzjonali għandu jkun parti integrali mill-qasam ta' kontroll 
baġitarju tal-Parlament u għandu jkun iffinanzjat lil hinn mil-limitu massimu tal-QFP 
għall-perjodu 2014-2020; itenni wkoll l-importanza li huwa jagħti għat-twaqqif ta’ 
sistema ġdida tar-riżorsi proprji, li għandha twassal għal riforma reali tal-finanzjament tal-
Unjoni filwaqt li ma żżidx il-piż tat-taxxi fuq iċ-ċittadini;

6. Jilqa’ l-adozzjoni tar-Regolament dwar il-Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi u 
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jenfasizza r-rwol tal-Parlament biex jimminimizzaw r-riallokazzjoni minn Orizzont 2020 
u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa;

7. Iqis li huwa kruċjali għas-suċċess ta' dan il-pjan ta’ investiment u, għalhekk, se jittratta l-
implimentazzjoni tiegħu bl-akbar attenzjoni, b’mod partikolari biex jiġi evitat kwalunkwe 
dekonsolidazzjoni tal-infiq tal-investiment kif ukoll tad-dejn pubbliku.


