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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni (Artikolu 157(4) tar-Regoli ta’ Proëedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riŜoluzzjoni mhux leāiŜlattiva A7-0313/2012 

RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-fini li jinkiseb eŜitu poŜittiv għall-proëedura 

ta’ approvazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-snin 2014-2020 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 311 u 312 tat-TFUE,  

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tad-29 ta' Āunju 2011 u l-proposta 
emendata tal-Kummissjoni tas-6 ta' Lulju 2012 għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi 
l-qafas finanzjarju [pluriennali] għas-snin 2014-2020 (COM(2011)0398 u 
COM(2012)0388), 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Āunju 2011 għal Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji marbuta mal-baāit fir-rigward ta’ āestjoni finanzjarja soda 
(COM(2011)0403), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-29 ta' Āunju 2011 dwar Baāit 
għall-Ewropa 2020 (COM(2011)0500), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-27 ta’ April 2010 lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar il-funzjonament tal-ftehim interistituzzjonali dwar id-dixxiplina 
baāitarja u t-tmexxija finanzjarja tajba (COM(2010)0185), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81(3) u 157(4) tar-Regoli ta' Proëedura tiegħu, 

A. billi, skont l-Artikolu 312(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), il-Kunsill, filwaqt li jaāixxi skont proëedura leāiŜlattiva speëjali, għandu jadotta 
regolament li jistabbilixxi l-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP), filwaqt li jaāixxi b'mod 
unanimu, wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament; 

B. billi, skont l-Artikolu 295 tat-TFUE, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
għandhom jikkonsultaw lil xulxin u bi ftehim komuni jagħmlu arranāamenti għall-
kooperazzjoni tagħhom; billi għal dan il-għan, jista' jiāi adottat ftehim interistituzzjonali 
sabiex jittejjeb il-funzjonament tal-proëedura baāitarja annwali u l-kooperazzjoni bejn l-
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istituzzjonijiet dwar kwistjonijiet baāitarji; 

C. billi l-Artikolu 312(5) tat-TFUE jistieden lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni jieħdu kwalunkwe miŜura meħtieāa sabiex jiffaëilitaw l-adozzjoni tal-qafas 
finanzjarju; 

D. billi, skont l-Artikolu 311 tat-TFUE, l-Unjoni trid tipprovdi għaliha nnifisha l-mezzi 
meħtieāa sabiex tikseb l-għanijiet tagħha u twettaq b' suëëess il-politiki tagħha, u, bla 
ħsara għal dħul ieħor, għandha tkun iffinanzjata kompletament minn riŜorsi proprji; 

E. billi din se tkun l-ewwel darba li regolament dwar il-QFP jiāi adottat taħt id-
dispoŜizzjonijiet il-āodda tat-Trattat ta' Lisbona u għaldaqstant jinvolvi arranāamenti 
āodda għall-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet immirat lejn ir-rikonëiljazzjoni ta' proëess 
effiëjenti għat-teħid ta' deëiŜjonijiet mar-rispett għall-prerogattivi tat-Trattat; 

F. billi l-Presidenza fil-Kariga êiprijota bi ħsiebha tressaq "kaxxa ta' negozjazzjoni", li tkun 
tinkludi ëifri ta' limitu massimu, lill-Kunsill Ewropew straordinarju f'Novembru 2012; 

G. billi hemm bŜonn li l-UE jkollha kemm baāit u kemm proëedura baāitarja li jirriflettu 
kompletament l-essenza trasparenti u demokratika tal-proëess parlamentari ta' teħid ta' 
deëiŜjonijiet u ta' kontroll, abbaŜi tar-rispett għall-prinëipji ta' unità u universalità, li 
jirrikjedu li d-dħul u l-infiq kollu jiddaħħal sħiħ mingħajr ma aāāustamenti fil-konfront ta' 
xulxin; 

Kunsiderazzjonijiet āenerali 

1. Jinsab konxju ħafna li n-negozjati dwar il-QFP għall-2014-2020 qed iseħħu f'kuntest 
ekonomiku diffiëli ferm, fejn l-Istati Membri qed iwettqu sforzi konsiderevoli biex 
jagħmlu aāāustamenti fiskali għall-baāits nazzjonali tagħhom, kif mitlub mill-Unjoni 
Ewropea, bil-ħsieb li s-settur bankarju u l-munita unika jkunu stabbli; jinsisti li l-Unjoni 
ma tridx iŜŜid piŜ fiskali Ŝejjed fuq min iħallas it-taxxa u li l-baāit tal-UE jrid ikun parti 
mis-soluzzjoni biex l-Ewropa tkun tista' toħroā mill-kriŜi attwali billi jgħin lill-Istati 
Membri jaffrontaw b'mod kollettiv u konāunt l-isfidi strutturali preŜenti, b'mod partikulari 
t-telf ta' kompetittività u l-qgħad li jiŜdied b'konsegwenza; 

2. Ifakkar li l-infiq pubbliku Ewropew ma jistax jiāi eŜentat mill-isforzi konsiderevoli li qed 
jagħmlu l-Istati Membri biex jikkontrollaw l-infiq pubbliku tagħhom; jisħaq fuq il-fatt li l-
azzjoni li ttieħdet f'dawn l-aħħar snin għat-traŜŜin tat-tkabbir annwali fl-
approprjazzjonijiet ta' pagament Ewropej għandha għalhekk tiāi progressivament 
intensifikata tul is-snin li fadal ta' dan il-QFP, u li l-approprjazzjonijiet ta' pagament 
għandhom jiŜdiedu biss skont ir-rata ta' inflazzjoni, l-aktar l-aktar, matul l-Oqfsa 
Finanzjarji Pluriennali li jmiss; hu tal-fehma li, bl-istess mod, l-approprjazzjonijiet ta' 
impenn fil-QFP li jmiss m'għandhomx jaqbŜu l-livell tal-2013, b'rata ta' tkabbir li tkun 
anqas mir-rata ta' inflazzjoni; 

3. Jikkunsidra, madankollu, li riformi strutturali bilanëjati kemm fil-livell nazzjonali, kif 
ukoll f'dak tal-UE, jirrappreŜentaw prekundizzjoni essenzjali għal implimentazzjoni 
għaqlija u effiëjenti tal-finanzjament tal-UE;   

4. Ifakkar li l-Kunsill Ewropew, f'bosta okkaŜjonijiet, insista fuq il-ħtieāa ta' governanza 
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ekonomika Ewropea msaħħa u approva l-objettivi stipulati fl-Istrateāija UE 2020 għal 
tkabbir intelliāenti, sostenibbli u inkluŜiv, speëifikament il-promozzjoni tal-impjiegi, it-
titjib tal-kundizzjonijiet u tal-infiq pubbliku fl-oqsma tal-innovazzjoni, ir-riëerka u l-
iŜvilupp, kif ukoll l-ilħuq tal-objettivi fir-rigward tat-tibdil fil-klima u l-enerāija; 

5. Ifakkar li l-Kunsill Ewropew, f'Āunju 2012, adotta "Patt għal Tkabbir u Impjiegi", li 
rrikonoxxa l-influwenza li l-baāit tal-UE jista' jkollu u jqiegħed enfasi importanti fuq il-
kontribuzzjoni tiegħu biex jgħin lill-Unjoni kollha tegħleb il-kriŜi ekonomika u finanzjarja 
attwali, waqt li jfakkar ukoll l-importanza ta' finanzi pubbliëi sodi, riforma strutturali u 
investiment immirat għat-tkabbir sostenibbli; 

6. Ifakkar li, s'issa, il-miŜuri kollha għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja makroekonomika u r-
riforma strutturali li ttieħdu mill-2008 għadhom ma wrewx li huma biŜŜejjed biex jegħlbu 
l-kriŜi ekonomika u finanzjarja; iħeāāeā lill-Istati Membri jkomplu bl-isforzi tagħhom 
biex jindirizzaw nuqqasijiet strutturali b'għeruq fil-fond sabiex il-potenzjal domestiku 
għat-tkabbir sostenibbli jista' jiāi kompletament attivat; jemmen għalhekk li, sabiex 
nerāgħu lura għat-tkabbir u l-āenerazzjoni tal-impjiegi fl-Ewropa, hemm bŜonn ta' baāit 
tal-UE li jkun immirat tajjeb u effiëjenti biex ikompli jgħin fil-koordinament u t-tisħiħ tal-
isforzi nazzjonali; 

7. Ifakkar li, skont l-Artikolu 310 tat-TFUE, id-dħul u l-infiq li jidhru fil-baāit tal-UE jridu 
jkunu bilanëjati u li l-baāit tal-UE ma jridx jiāāenera defiëit jew dejn;  

8. Jisħaq fuq il-fatt li l-baāit tal-UE jrid ikun wieħed ta' investiment, iffukat fuq il-forniment 
ta' objettivi ëari; jenfasizza li l-baāit tal-UE jrid jiffoka b'mod ëar fuq l-oqsma ta' infiq li 
hu magħruf li għandhom valur miŜjud ëar u li jista' jintwera; 

9. Ifakkar li biex is-seba' inizjattivi emblematiëi tal-istrateāija Ewropa 2020 ikollhom 
suëëess se jkun hemm bŜonn ta' investiment orjentat lejn il-āejjieni, kemm fil-livell tal-
Istati Membri u kemm f'dak Ewropew; jenfasizza, mandankollu, minkejja l-isforzi ta' 
investiment li qed jitwettqu attwalment, is-sinifikat fit-tul tal-approëë fuq Ŝewā binarji ta' 
konsolidament fiskali li jiffavorixxi t-tkabbir u li jgħaqqad it-tnaqqis tad-defiëits u d-dejn 
pubbliëi mal-promozzjoni tat-tali investimenti;  

Aspetti tan-nefqa 

10. Ifakkar li, bħala għodda ta' investiment, il-baāit tal-UE jrid jintuŜa għall-promozzjoni tal-
investimenti strateāiëi li jkollhom valur miŜjud Ewropew u li huma konsistenti ma' 
approëë immirat lejn il-ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi; jisħaq fuq il-fatt li l-QFP li jmiss 
għandu jirrifletti l-għanijiet tal-Istrateāija Ewropa 2020, b'mod partikulari, billi jiffoka l-
infiq lejn "it-tkabbir intelliāenti" li jippermetti approëëi fit-tul koerenti u konsistenti għall-
isfidi li qed taffaëëja l-Unjoni; jemmen bis-saħħa li l-finanzjament tal-UE jrid ikun 
imfassal sew sabiex iqanqal u jikkatalizza l-azzjonijiet li jkollhom valur miŜjud ëar għall-
Unjoni, kif ukoll li joħolqu sinerāiji u komplementarjetajiet mal-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq l-investiment fundamentali orjentat lejn il-āejjieni;  

11. Jafferma mill-ādid, f'dan il-kuntest, il-poŜizzjoni tiegħu li l-programmi tal-Unjoni fl-
oqsma tal-kompetittività, l-intrapriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju u l-infrastrutturi, li huma fil-
qalba tal-istrateāija Ewropa 2020 u li huma ta' valur miŜjud magħruf, iridu jirëievu l-
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finanzjament xieraq;  

12. Jenfasizza l-importanza tar-riëerka u l-innovazzjoni fit-tħaffif tat-tranŜizzjoni lejn 
ekonomija kompetittiva u bbaŜata fuq l-għarfien; jikkunsidra li l-QFP li jmiss għandu jara 
aktar konëentrazzjoni ta' riŜorsi baāitarji fl-oqsma tax-xjenza, ir-riëerka u l-innovazzjoni, 
waqt li l-fondi jiāu ffukati fuq l-oqsma fejn l-UE jista' jkollha vantaāā sinifikanti fit-tul 
għall-āejjieni; jinnota f'dan ir-rigward il-konkluŜjonijiet tar-Rapport Sapir, li saħaq b'mod 
ëar fuq il-ħtieāa li l-Ewropa tittrasforma lilha nnifisha f'ekonomija bbaŜata fuq l-
innovazzjoni jekk iridu jintgħelbu r-rati ta' tkabbir bil-lajma attwali; 

13. Jisħaq, għaldaqstant, fuq il-ħtieāa li l-finanzjament għar-riëerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni 
jiāi ssemplifikat, imsaħħaħ, stimulat u Ŝgurat biex tkun tista' tikkapitalizza fuq il-vantaāā 
kompetittiv qawwi li għandha fl-ekonomija bbaŜata fuq l-għarfien waqt li taffaëëja s-
setgħa ekonomika li qed tikber tal-ekonomiji emerāenti; 

14. Jinnota li l-biëëa l-kbira tar-riëerka disponibbli tixhed il-benefiëëji sostanzjali miŜjuda li 
jakkumulaw mill-investimenti fl-infrastruttura tat-teknoloāiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni f'termini ta' āenerazzjoni ta' impjiegi u tkabbir kemm fuq Ŝmien twil u 
kemm fuq Ŝmien qasir, mhux biss mill-bini tal-infrastruttura nnifisha, imma anke mill-
effett multiplikatur immedjat, qawwi u dewwiemi ta' kapaëità diāitali msaħħa fl-
ekonomija kollha kemm hi, speëjalment għan-negozji Ŝ-Ŝgħar; iħeāāeā biex isir kull sforz, 
mhux biss biex jiāu ëëarati l-ammonti disponibbli fil-baāit tal-UE, iŜda anke biex isir dak 
kollu li hu possibbli biex jiāi Ŝgurat li l-fondi eŜistenti jiāu indirizzati lejn l-adozzjoni tat-
teknoloāiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni; 

15. Itenni li s-semplifikazzjoni tal-fondi trid tkun objettiv kruëjali li għandu jiāi affrontat 
b'urāenza reali, u li l-kriterji ta' eëëellenza se jkunu ta' importanza kritika, kif se jkun it-
tnaqqis tal-burokrazija Ŝejda u l-piŜijiet amministrattivi sabiex ir-riëerkaturi u l-intrapriŜi 
Ŝgħar u ta' daqs medju ikunu jistgħu jaëëessaw il-fondi disponibbli b'aktar faëilità; 

16. Iqis li politika ta' koeŜjoni tal-UE mfassla tajjeb hija strument strateāiku għall-
investiment, it-tkabbir u l-kompetittività li jista' jikkomplementa riforma strutturali tant 
meħtieāa; jinsisti li, sabiex l-iŜbilanëi makroekonomiëi fl-UE jitnaqqsu b'mod effettiv u 
biex isir kontribut għall-koeŜjoni ekonomika, soëjali u territorjali, il-finanzjament għandu 
jkun immirat lejn dawk ir-reājuni u l-Istati Membri li għandhom bŜonnu l-aktar, sabiex 
jiāi Ŝgurat li r-reājuni kollha jistgħu jiŜviluppaw il-potenzjal kollu tagħhom. 

17. Ifakkar li, minħabba l-firxa wiesgħa ta' kompiti, sfidi u objettivi li l-PAK qed tintalab 
tindirizza, l-ammonti allokati lill-PAK fis-sena baāitarja 2013 għandhom ikunu 
proporzjonali mal-miri tal-politika matul il-perjodu ta' programmar finanzjarju li jmiss; 
jenfasizza l-importanza ta' dixxiplina finanzjarja u trasparenza fl-infiq baāitarju; jitlob 
għal allokazzjoni tal-fondi aktar effikaëi u effiëjenti, b'mod partikolari permezz ta' 
distribuzzjoni aktar āusta tal-pagamenti diretti; jenfasizza, f'dan il-kuntest, ir-rwol 
importanti tat-tieni pilastru tal-PAK, li jagħti kontribut sinifikanti għall-investiment u l-
ħolqien tal-impjiegi fiŜ-Ŝoni rurali u għat-tisħiħ tal-effikaëja u l-kompetittività tal-
industrija agrikola; 

18. Jirrikonoxxi l-isfidi serji li qegħdin jaffaëëaw iŜ-ŜgħaŜagħ fl-UE minħabba l-kriŜi 
ekonomika; iqis li l-impjiegi, l-edukazzjoni, l-apprendistati, it-taħriā, il-mobbiltà u l-
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indirizzar tal-iŜbilanëi bejn il-ħiliet u l-opportunitajiet ta' impjieg huma kwistjonijiet ta' 
importanza strateāika għall-inkluŜjoni taŜ-ŜgħaŜagħ fis-suq tax-xogħol, li se 
tikkontribwixxi għall-irkupru ekonomiku; jinsisti biex dawn il-kwestjonijiet kollha 
jingħataw prijorità fil-politiki relevanti kollha ffinanzjati mill-baāit tal-UE; 

19. Jenfasizza l-importanza tal-prinëipju āenerali li jinħolqu sinerāiji bejn l-inizjattivi proposti 
fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri biex jigi Ŝgurat li l-programmi ffinanzjati mill-UE ma 
joħolqux duplikazzjoni bla bŜonn u li l-inizjattivi tal-UE jikkomplementaw lil xulxin u 
jŜidu l-valur tal-ħidma li għaddejja tal-Istati Membri;  

20. Jinnota r-responsabilitajiet āodda konferiti lill-UE mit-Trattati, li se jeħtieāu finanzjament 
xieraq u mmirat sabiex l-Unjoni tkun tista' twettaq ir-rwol tagħha bħala attur globali 
filwaqt li tkompli bl-impenji li għamlet diāà, b'mod partikolari l-kisba tal-Għanijiet ta' 
śvilupp tal-Millennju sal-2015; iqis li l-iŜvilupp ta' relazzjonijiet mill-qrib ma' pajjiŜi 
āirien għandu jibqa' prijorità fl-aāenda esterna tal-Unjoni u li l-għajnuna għall-iŜvilupp 
tal-UE għandha tkun immirata lejn dawk il-pajjiŜi l-aktar fil-bŜonn, inkluŜi dawk 
f'sitwazzjonijiet ta' fraāilità, u lejn dawk l-oqsma fejn l-għajnuna tal-UE se jkollha l-akbar 
impatt; 

Proāetti fuq skala kbira 

21. Jenfasizza l-importanza strateāika ta' proāetti ta' infrastruttura fuq skala kbira bħall-ITER, 
Galileo, u GMES; jinsisti, f'dan ir-rigward, fuq il-prinëipju tal-unità fi ħdan il-baāit tal-
UE, filwaqt li jenfasizza li l-politiki u l-programmi kollha tal-UE għandhom ikunu inkluŜi 
fi ħdan il-QFP, biex b'hekk jikkontribwixxu għat-trasparenza, il-prevedibbiltà u r-
responsabbiltà; 

22. Huwa tal-opinjoni soda li l-finanzjament ta' proāetti fuq skala kbira għandu jiāi garantit 
fil-baāit tal-UE iŜda, fl-istess ħin, għandu jiāi delimitat b'mod li jkun separat minn 
finanzjament ieħor, sabiex tiāi evitata kwalunkwe possibilità ta' spejjeŜ mhux ibbaāitjati; 

23. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tiffissa ammont massimu għal Galileo fir-regolament 
QFP, biex b'hekk tipproteāi l-allokazzjoni baāitarja għal dan il-proāett; jemmen, bl-istess 
mod, li l-ammonti massimi mill-baāit tal-UE għal ITER u GMES għandhom jiāu ffissati 
wkoll;  

Infiq aħjar  

24. Jemmen bis-sħiħ li l-prinëipju tal-valur miŜjud Ewropew għandu jikkostitwixxi l-
pedament tal-infiq kollu fil-āejjieni, li għandu wkoll jiāi ggwidat mill-prinëipji tal-
effiëjenza, l-effikaëja u l-valur għall-flus, filwaqt li jiāi rispettat il-prinëipju tas-
sussidjarjetà kif imfisser fl-Artikolu 5 tat-TUE u ankrat fil-Protokoll 1 dwar ir-rwol tal-
parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea; 

25. Jinnota li, skont dan il-prinëipju, l-Unjoni għandha obbligu legali li ma taāixxix jekk l-
objettivi ta' proposta jistgħu jinkisbu b'mod suffiëjenti mill-Istati Membri, jew f'livell 
ëentrali jew f'livell reājonali u lokali, u li, konsegwentement, l-infiq għandu dejjem ikun 
suāāett għal kontroll ta' sussidjarjetà; 
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26. Itenni li l-kisba tal-valur miŜjud Ewropew u l-iŜgurar ta' āestjoni finanzjarja tajba – l-
effiëjenza, l-effikaëja, l-ekonomija - għandhom ikunu, issa aktar minn qatt qabel, prinëipji 
gwida tal-baāit tal-UE u, safejn ikun possibbli, il-kriterju ta' eëëellenza meta jitqiesu l-
programmi, fejn għandhom jiāu bbilanëjati b'ëerta kawtela l-benefiëëji fit-tul u dawk fil-
qasir. 

27. Jenfasizza l-ħtieāa li tkun Ŝgurata l-koerenza bejn ir-regoli speëifiëi għal kull settur u l-
qafas āenerali tar-Regolament Finanzjarju u li jinstab bilanë bejn is-semplifikazzjoni u 
āestjoni finanzjarja tajba; jieħu nota tat-tabella ta' semplifikazzjoni maħruāa mill-
Kummissjoni, u jikkonferma d-determinazzjoni tiegħu li jappoāāa l-aāenda għas-
semplifikazzjoni; huwa konvint mill-bŜonn li jitnaqqsu aktar il-piŜijiet amministrattivi fuq 
il-benefiëjarji, u jitlob għall-implimentazzjoni ta' "kontrolli tal-burokrazija" qabel l-
adozzjoni ta' regoli vinkolanti tal-UE; 

28. Jemmen li l-effikaëja tan-nefqa tal-UE tiddependi fuq oqfsa regolatorji, istituzzjonali u ta’ 
politika b’saħħithom fil-livelli kollha; jinsisti li, skont l-Artikoli 310(5) u 317 tat-TFUE, l-
Istati Membri jridu jimplimentaw il-baāit skont il-prinëipju ta’ āestjoni finanzjarja tajba; 
ifakkar lill-Istati Membri fl-obbligu legali tagħhom li jiŜguraw li l-approprjazzjonijiet li 
jiddaħħlu fil-baāit jintuŜaw f’konformità ma’ dan il-prinëipju u li għandhom jassumu l-
parti tar-responsabbiltà tagħhom sabiex irendu l-finanzjament tal-UE aktar effikaëi;  

29. Jappoāāa l-introduzzjoni ta’ dispoŜizzjonijiet tal-kundizzjonalità (ex ante u ex post) 
sabiex jiāi Ŝgurat li l-finanzjament tal-UE, partikolarment fir-rigward tal-Fond ta’ 
KoeŜjoni, il-Fondi Strutturali u l-fondi rurali u tas-sajd, ikunu mmirati aħjar lejn l-ilħuq 
tal-objettivi Ewropa 2020; iqis li evalwazzjoni effikaëi tal-impatt għandha tiāi segwita 
għall-monitoraāā tal-aderenza mad-dispoŜizzjonijiet ta' kundizzjonalità ex ante msemmija 
hawn fuq, li jfisser li l-fondi jistgħu jinŜammu lura jekk id-dispoŜizzjonijiet ta' 
kundizzjonalità u l-miri miftiehma ma jiāux sodisfatti; jemmen li jekk l-implimentazzjoni 
tagħhom tkun ibbaŜata fuq prinëipju ta' sħubija msaħħa permezz tal-involviment aktar 
qawwi tal-awtoritajiet lokali u reājonali, dawn id-dispoŜizzjonijiet ta' kundizzjonalità 
jistgħu jtejbu l-leāittimità u l-effikaëja tal-appoāā tal-UE;  

30. Jemmen li qabel l-iŜburŜar tal-finanzjament, il-Kummissjoni għandha taħtar atturi esterni 
li jistgħu joffru l-kompetenza speëifika tagħhom biex jevalwaw investimenti fit-tkabbir, il-
kompetittività u l-impjiegi; iqis li, mingħajr preāudizzju għal sorsi oħra, dawn l-atturi 
jistgħu jiāu mis-settur akkademiku, mill-qrati ta'awditjar u mill-amministrazzjonijiet 
pubbliëi, u li l-evalwazzjonijiet tagħhom għandhom jitressqu għall-kunsiderazzjoni tal-
Kummissjoni u tal-Awtorità Baāitarja; 

31. Jissuāāerixxi li, bħala kwistjoni tal-aħjar prattika, il-Kummissjoni għandha tressaq 
rapporti regolari bl-uŜu tal-mekkaniŜmu ta' rappurtar stabbilit, li mbagħad jistgħu jiāu 
eŜaminati mill-Awtorità Baāitarja bil-għan li jiāi Ŝgurat li l-għanijiet ta' finanzjament tal-
UE jkunu qegħdin jintlaħqu b'mod suffiëjenti;   

32. Jilqa' l-isforz kontinwu mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE sabiex jiāi Ŝgurat li l-ispejjeŜ 
amministrattivi jinŜammu strettament taħt kontroll; iħeāāeā lill-istituzzjonijiet biex, 
kulfejn possibbli, isegwu l-eŜempju tal-Kummissjoni fit-tiftix ta' effiëjenzi u ffrankar tal-
persunal; jemmen li l-infiq amministrattiv, bħala wieħed mill-oqsma l-aktar viŜibbli ta' 
infiq tal-UE, għandu jirrifletti l-isforzi li qed jagħmlu l-Istati Membri biex iāibu l-infiq 
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pubbliku għal livell aktar sostenibbli jekk l-UE tixtieq tippreserva l-kredibilità f'għajnejn 
ië-ëittadini tagħha. 

33. Jemmen li jeħtieā li jsir aktar biex jiāi analizzat b'mod effikaëi l-baāit amministrattiv tal-
Unjoni sabiex isir aāāornat mat-tendenzi teknoloāiëi attwali, mhux biss sabiex jirrifletti l-
iŜviluppi fis-servizzi amministrattivi pubbliëi tal-Istati Membri iŜda wkoll bħala turija ta' 
solidarjetà mas-sitwazzjoni finanzjarja ta' ħafna fl-UE kollha; jinnota, f'dan ir-rigward, li 
l-Parlament jonfoq somom sinifikanti biex iŜomm uffiëëji esterni fl-Istati Membri, li r-
rilevanza tagħhom hija dubjuŜa minħabba r-rivoluzzjoni kbira fil-komunikazzjonijiet; 

34. Jemmen li l-UE, mhux tal-inqas fil-kuntest tal-politiki ta' awsterità li qegħdin jiāu 
implimentati fl-Istati Membri, għandha turi responsabbiltà u tieħu miŜuri immedjati u 
konkreti sabiex twaqqaf sede waħda għall-Parlament; 

Tul ta’ Ŝmien 

35. Huwa tal-fehma li l-Oqfsa Finanzjarji Pluriennali futuri għandhom jitqassru sabiex ikun 
hemm aktar flessibbiltà; jinnota li l-politika attwali wasslet biex ëifri āew stabbiliti wisq 
bil-quddiem, u fejn avvenimenti sussegwenti kellhom impatt inevitabbli fuq il-flessibilità 
baāitarja; jemmen madankollu, f'dan ir-rigward, li perjodu ta’ 5 snin se jallinja aħjar it-tul 
ta’ Ŝmien tal-QFP ma’ dak tal-mandat tal-istituzzjonijiet, u b’hekk itejjeb ir-responsabbiltà 
demokratika u l-obbligu demokratiku li jingħata rendikont; 

ReviŜjoni ta’ nofs it-term 

36. Jenfasizza l-bŜonn li tiddaħħal reviŜjoni ta' nofs it-term fir-regolament QFP, bi proëedura 
speëifika li tinkludi kalendarju vinkolanti li jiŜgura l-involviment sħiħ tal-Parlament li 
jmiss;  

Il-bŜonn ta’ QFP aktar flessibbli 

37. Huwa konvint li, fid-dawl tal-ambjent makroekonomiku u l-isfidi li jridu jiāu affrontati 
f'dinja li qed tinbidel u biex jiāi Ŝgurat uŜu aħjar u aktar effiëjenti tal-fondi eŜisteni tal-
UE, il-QFP li jmiss għandu jingħata aktar flessibbiltà biex jindirizza b'mod aktar xieraq ië-
ëirkostanzi u l-prijoritajiet li qegħdin jinbidlu filwaqt li jiāu rrispettati l-livelli ta' 
approprjazzjonijiet ta' pagament li qablet magħhom l-Awtorità Baāitarja;  

Unità tal-baāit 

38. Ifakkar li l-baāit tal-UE jkopri d-dħul u l-infiq kollu li jirriŜulta mid-deëiŜjonijiet li jsiru 
mill-istituzzjonijiet tal-UE fi ħdan il-qafas tal-kompetenzi tagħhom, u li jqis b’mod 
separat l-operazzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni fil-forma ta’ self, tislif u garanziji; 

39. Iħeāāeā lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, f'anness separat, jipprovdu ħarsa āenerali, 
flimkien ma' analiŜi għal kull Stat Membru, tal-impenji baāitarji jew finanzjarji u l-
garanziji li saru mill-Unjoni jew minn xi Stati Membri tagħha fil-qafas tal-mekkaniŜmi 
Ewropej āodda għall-istabilizzazzjoni, bħall-EFSF, il-MES u proāetti oħra relatati "mal-
unjoni bankarja"; 
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RiŜorsi Proprji 

40. Jinnota li l-Artikolu 311 tat-TFUE jistipula li l-baāit għandu jiāi ffinanzjat kompletament 
minn riŜorsi proprji; jemmen li s-sistema ta' dħul attwali hija leāittima u fi ħdan l-ispirtu 
tat-Trattat; itenni l-oppoŜizzjoni tiegħu għall-proposti leāiŜlattivi magħmula mill-
Kummissjoni fid-29 ta' Āunju 2011 għar-riforma tas-sistema ta' riŜorsi proprji, inkluŜi l-
proposti għal taxxa fuq it-tranŜazzjonijiet finanzjarji u riŜorsa propja għall-UE mill-VAT. 

41. Itenni l-poŜizzjoni soda tiegħu dwar mekkaniŜmi ta' korrezzjoni; jenfasizza li proposti 
biex tiāi emendata jew titneħħa s-sistema attwali mhumiex se jiāu approvati; jistieden lill-
partijiet kollha involuti jfittxu soluzzjoni prammatika u jiffokaw fuq oqsma fi ħdan il-QFP 
li fuqhom jista' jintlaħaq kunsens; 

42. Jistieden lill-Kunsill jagħmel progress rapidu fit-tiftix ta' ftehim unanimu, skont il-
prerogattivi tat-Trattat, mill-aspett tad-dħul tal-baāit; jinnota, f'dan ir-rigward, li l-
Parlament, filwaqt li ma jeŜerëita l-ebda dritt legali lil hinn mill-konsultazzjoni dwar ir-
regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi d-dispoŜizzjonijiet relatati mas-sistema tar-riŜorsi 
proprji, se jintalab, skont l-Artikolu 311 tat-TFUE, li jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal 
regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi miŜuri ta' implimentazzjoni; jesprimi l-impenn sod 
tiegħu li jsib ftehim ta' malajr mal-Kunsill f'dan il-qasam, f'konformità mad-
dispoŜizzjonijiet relevanti tat-Trattat  

Negozjati interistituzzjonali 

43. Jenfasizza li maāāoranza stretta hija meħtieāa kemm fil-Parlament u fil-Kunsill biex jiāi 
adottat il-QFP, u jindika l-importanza li jkun hemm konformità mad-dispoŜizzjonijiet tal-
Artikolu 312(5) tat-TFUE, li jimponi fuq l-istituzzjonijiet l-obbligu li "jieħdu kwalunkwe 
miŜura neëessarja sabiex l-adozzjoni tiegħu tiāi faëilitata"; 

44. Jenfasizza li din se tkun l-ewwel darba li regolament dwar il-QFP qed jiāi adottat skont id-
dispoŜizzjonijiet il-āodda tat-Trattat ta’ Lisbona, li jinvolvu arranāamenti āodda għall-
kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet li jgħaqqdu proëess effiëjenti għat-teħid ta’ 
deëiŜjonijiet mar-rispett għall-prerogattivi relevanti kif definiti legalment mit-TFUE; 

45. Jesprimi r-rieda tiegħu li jidħol f’diskussjonijiet sostanzjali mal-Kunsill kemm rigward ir-
Regolament dwar il-QFP kif ukoll dwar il-FII, u jitlob lill-Kunsill jintensifika l-kuntatti 
tiegħu fil-livelli kollha bħala tħejjija għall-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta’ Novembru 
2012; 

46. Jinnota li, skont l-Artikolu 312(5) tat-TFUE, il-Parlament irid jagħti l-approvazzjoni 
tiegħu, permezz ta' maāāoranza tal-komponenti tiegħu, għal regolament tal-Kunsill adottat 
unaninament; iħeāāeā għalhekk lill-istituzzjonijiet isibu modus operandi ta' benefiëëju 
reëiproku bil-ħsieb li jiāi Ŝgurat li jevitaw kriŜi baāitarja potenzjalment ta' ħsara u bla 
bŜonn;    

47. Itenni li, bi qbil mat-TFUE, il-Parlament u l-Kunsill huma l-korpi leāiŜlattivi u li l-Kunsill 
Ewropew ma għandux ir-rwol ta’ leāiŜlatur; jenfasizza li n-negozjati bejn il-Kunsill u l-
Parlament dwar il-proposti leāiŜlattivi b’rabta mal-programmi pluriennali iridu jsiru skont 
il-proëedura leāiŜlattiva ordinarja; 



 

AM\916225MT.doc  PE493.633v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

48. Jirrimarka fl-aħħarnett, li jekk l-ebda QFP ma jkun āie adottat sal-aħħar tal-2013, il-livelli 
massimi u d-dispoŜizzjonijiet l-oħra korrispondenti għas-sena 2013 se jiāu estiŜi sakemm 
ikun adottat QFP ādid; jinnota, madanakollu, li l-biëëa l-kbira tal-baŜijiet legali tal-
programmi ta' infiq se jiskadu, li jfisser li l-Kummissjoni mhix se tibqa' tgawdi mill-
kapaëità legali li tqassam fondi fil-QFP kollu; jindika li, f’dan il-kaŜ, il-Parlament ikun 
lest li jilħaq ftehim malajr mal-Kunsill u mal-Kummissjoni biex tiāi adattata l-istruttura 
interna tal-QFP sabiex tirrifletti l-prijoritajiet politiëi l-āodda; 

49. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riŜoluzzjoni lill-Kunsill 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri, 
u lill-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra kkonëernati. 

Or. en 

 
 
 
 


