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Joachim Zeller 

Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea 

2016/2151(DEC) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ba (ġdida) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ba billi, filwaqt li l-perċentwali 

involuti fil-baġit tal-UE bħala porzjon tal-

infiq aggregat kumplessiv tal-Istati 

Membri, minn naħa waħda, u l-element 

mhux ikkontabbilizzat, minfuq ħażin jew 

moħli tal-baġit tal-UE, min-naħa l-oħra, 

huma żgħar, l-ammonti reali involuti 

huma konsiderevoli, u għaldaqstent 

jiġġustifikaw skrutinju intensiv; 

Or. en 
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Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea 

2016/2151(DEC) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa D 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi jenħtieġ li l-istituzzjonijiet tal-

Unjoni jaħdmu biex ikun hemm sistema 

baġitarja li tkun robusta u reżiljenti, u li 

fil-prestazzjoni tagħha ma turix biss 

flessibbiltà iżda anke aġilità, kemm fi 

żminijiet ta' stabbiltà u kemm fi żminijiet 

ta' taqlib; 

D. billi, meta l-Parlament jagħti l-

kwittanza lill-Kummissjoni, jivverifika, 

skont ma jkun xieraq, jekk ikunx sar użu 

korrett mill-fondi u jekk l-għanijiet tal-

politiki jkunux intlaħqu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2 – punt b 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

b) l-għaxar prijoritajiet politiċi 

stabbiliti mill-President Juncker fuq in-

naħa l-oħra, 

filwaqt li kellu wkoll jirreaġixxi għal 

għadd ta' sitwazzjonijiet ta' kriżi: ir-

rifuġjati, l-insigurtà fl-Ewropa u fil-viċinat 

tagħha, l-instabbiltà finanzjarja fil-Greċja u 

l-impatt ekonomiku tal-projbizzjoni fuq l-

esportazzjonijiet lejn ir-Russja, kif ukoll l-

impatt prolongat tal-kriżi finanzjarja u l-

konsegwenzi strutturali tagħha ta' qgħad, 

faqar u inugwaljanza; 

b) l-għaxar prijoritajiet politiċi 

stabbiliti mill-President Juncker min-naħa 

l-oħra, 

filwaqt li kellu wkoll jirreaġixxi għal 

għadd ta' sitwazzjonijiet ta' kriżi: ir-

rifuġjati, l-insigurtà fl-Ewropa u fil-viċinat 

tagħha, l-instabbiltà finanzjarja fil-Greċja u 

l-impatt ekonomiku tal-projbizzjoni fuq l-

esportazzjonijiet lejn ir-Russja; 

Or. en 
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Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea 

2016/2151(DEC) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jiddispjaċih li l-arranġamenti 

baġitarji temporanji ma joffrux is-sistema 

ideali għat-traspożizzjoni tal-

aspirazzjonijiet soċjali u politiċi f'objettivi 

operattivi utli għall-programmi u l-iskemi 

ta' nfiq; 

4. Jiddispjaċih li l-arranġamenti 

baġitarji attwali ma jiffaċilitawx li l-

aspirazzjonijiet politiċi jissarrfu f'objettivi 

operattivi utli għall-programmi u l-iskemi 

ta' nfiq; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissarju 

Oettinger li, fuq żmien twil, id-diversi 

baġits moħbija jerġgħu jinġiebu taħt il-

kappa tal-baġit tal-Unjoni; kieku dan iżid 

enormement l-obbligu demokratiku li 

jingħata rendikont; huwa tal-opinjoni soda 

li jkun tajjeb li din il-problema tissolva 

malajr kemm jista' jkun, iżda sa mhux aktar 

tard minn tmiem il-perjodu ta' 

programmazzjoni finanzjarja li jmiss; 

jappella lill-Kummissjoni biex tħejji 

komunikazzjoni dwar din il-kwistjoni 

qabel Novembru 2017; 

27. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissarju 

Oettinger li, fuq żmien twil, id-diversi 

baġits moħbija jerġgħu jinġiebu taħt il-

kappa tal-baġit tal-Unjoni, imma jippropni 

li dan isir illum qabel għada; kieku dan 

iżid enormement l-obbligu demokratiku li 

jingħata rendikont; huwa tal-opinjoni soda 

li jkun tajjeb li din il-problema tissolva 

malajr kemm jista' jkun, iżda sa mhux aktar 

tard minn tmiem il-perjodu ta' 

programmazzjoni finanzjarja li jmiss; 

jappella lill-Kummissjoni biex tħejji 

komunikazzjoni dwar din il-kwistjoni 

qabel Novembru 2017; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jisħaq li din is-sitwazzjoni tista' 

tassew tirriżulta problema sinifikanti u 

ddgħajjef l-effikaċja tal-Fondi Strutturali u 

ta' Investiment Ewropej (il-Fondi SIE), 

peress li, f'xi Stati Membri, il-

kontribuzzjoni tal-Unjoni li ma jkunx 

intalab il-pagament tagħha, flimkien mal-

kofinanzjament rikjest, taqbeż il-15 % tal-

infiq governattiv ġenerali kollu kemm hu 

meta jitqiesu l-aħħar żewġ perjodi ta' 

oqfsa finanzjarji, 2007-2013 u 2014-2020; 

29. Jisħaq li din is-sitwazzjoni tista' 

tassew tkun sfida sinifikanti u ddgħajjef l-

effikaċja tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej (il-Fondi SIE), peress 

li, f'xi Stati Membri, il-kontribuzzjoni tal-

Unjoni li ma jkunx intalab il-pagament 

tagħha, flimkien mal-kofinanzjament 

rikjest, taqbeż il-15 % tal-infiq governattiv 

ġenerali kollu kemm hu; jirrimarka li, 

minħabba r-restrizzjonijiet interni proprji 

tagħhom, l-Istati Membrli li l-aktar 

għandhom bżonn kontribuzzjonijiet mill-

Unjoni biex itejbu l-infrastruttura 

tagħhom huma dawk li l-aktar għandhom 

x'jitilfu, u jenfasizza li din l-anomalija 

jeħtieġ li tiġi indirizzata u mitmuma; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jinnota bi tħassib il-fatt li, sa tmiem 

l-2015, ħames Stati Membri (ir-Repubblika 

Ċeka, l-Italja, Spanja, il-Polonja u r-

Rumanija) u benefiċjarji prinċipali 

rrappreżentaw aktar minn nofs l-

approprjazzjonijiet ta' impenn li ma 

ntużawx għall-Fondi Strutturali li ma 

wasslux għal pagamenti għall-perjodu ta' 

programmazzjoni 2007-2013, u li r-

raġunijiet għal dan id-dewmien huma 

diversi: in-nuqqas ta' kapaċità u assistenza 

amministrattiva, in-nuqqas ta' riżorsi 

nazzjonali għall-kofinanzjament tal-

operazzjonijiet tal-UE, id-dewmien biex 

jiġu ppreżentati l-programmi reġjonali 

għall-QFP 2014-2020, eċċ.; 

30. Jinnota bi tħassib il-fatt li, sa tmiem 

l-2015, ħames Stati Membri (ir-Repubblika 

Ċeka, l-Italja, Spanja, il-Polonja u r-

Rumanija), li lkoll kemm huma għandhom 

bżonn kbir jaċċedu għall-Fondi 

Strutturali, u benefiċjarji prinċipali 

rrappreżentaw aktar minn nofs l-

approprjazzjonijiet ta' impenn li ma 

ntużawx għall-Fondi Strutturali li ma 

wasslux għal pagamenti għall-perjodu ta' 

programmazzjoni 2007-2013, u li r-

raġunijiet għal dan id-dewmien huma 

diversi: in-nuqqas ta' kapaċità u assistenza 

amministrattiva, in-nuqqas ta' riżorsi 

nazzjonali għall-kofinanzjament tal-

operazzjonijiet tal-UE, id-dewmien biex 

jiġu ppreżentati l-programmi reġjonali 

għall-QFP 2014-2020, eċċ.; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 40 – punt 1 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1) l-għeluq u d-diżimpenn tal-

programmi tal-2007-2013; 

1) l-għeluq u d-diżimpenn aktar 

rapidu tal-programmi tal-2007-2013; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 40 – punt 2 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2) l-użu xieraq tal-korrezzjoni netta 

fil-koeżjoni; 

2) l-użu usa' tal-korrezzjoni netta fil-

koeżjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 48 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

48. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tagħti opinjoni 

favorevoli dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

għall-2015, kif ilha tagħmel mill-2007, u li 

kkonkludiet li d-dħul fl-2015 kien liberu 

minn kwalunkwe żball materjali, kif ukoll 

jinnota b'sodisfazzjon li l-impenji li 

fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 

li ntemmet fl-31 ta' Diċembru 2015 huma 

legali u regolari fl-aspetti materjali kollha; 

48. Jinnota li l-Qorti tagħti opinjoni 

favorevoli dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

għall-2015, kif ilha tagħmel mill-2007, u li 

kkonkludiet li d-dħul fl-2015 kien liberu 

minn kwalunkwe żball materjali, kif ukoll 

jinnota b'sodisfazzjon li l-impenji li 

fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 

li ntemmet fl-31 ta' Diċembru 2015 huma 

legali u regolari fl-aspetti materjali kollha; 

jinnota wkoll, madankollu, li dik l-

opinjoni nadifa tista' tagħti lok għal 

konfużjoni fost il-popolazzjoni ġenerali 

dwar jekk tapplikax għall-kontijiet globali 

tal-Kummissjoni; jenfasizza li, fid-dawl 

tas-somom enormi involuti, jeħtieġ li jkun 

hemm ċarezza assoluta, u li, filwaqt li l-

akkuratezza tal-kontabilità hija 

importanti, fi kwalunkwe proċess ta' 

awditjar korrett, hija l-kontabilità 

sottostanti li għandha l-ogħla importanza, 

jiġfieri jekk id-dħul u l-infiq kollu jkunx 

legali, jekk ikunx sar kif suppost u, fil-

parametri aċċettati, jekk ikunx 

ikkontabilizzat kompletament; 

Or. en 

 


