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A. billi fl-2013 intlaħaq qbil dwar il-

qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li għall-

ewwel darba involva tnaqqis f'termini reali 

kemm tal-approprjazzjonijiet ta' impenn kif 

ukoll dawk ta' pagament meta mqabbel 

mal-perjodu ta' programmazzjoni 

finanzjarja preċedenti minkejja ż-żieda fil-

kompetenzi u fl-ambizzjonijiet tal-UE kif 

definiti fit-Trattat ta' Lisbona u fl-

istrateġija Ewropa 2020 rispettivament; 

billi involva wkoll diskrepanza notevoli 

bejn il-livell ta' approprjazzjonijiet ta' 

impenn u ta' pagament, li kkontribwiet 

f'akkumulu ta' kontijiet mhux imħallsa fl-

ewwel sentejn tal-QFP; billi l-adozzjoni 

tardiva tal-QFP u l-bażijiet ġuridiċi relatati 

kkontribwew għad-dewmien fl-

implimentazzjoni, għar-riperkussjonijiet li 

għadhom jinħassu sal-ġurnata tal-lum u li 

x'aktarx iwasslu għal akkumulu ta' talbiet 

għall-pagament fi tmiem il-QFP attwali, li 

jaqgħu fuq il-perjodu li jmiss; billi fuq l-

insistenza tal-Parlament iddaħħlu 

dispożizzjonijiet ġodda fil-QFP ħalli l-

limiti massimi globali tiegħu jintużaw 

kemm jista' jkun u ħalli jkun hemm 

mekkaniżmi ta' flessibbiltà; 

A. billi fl-2013 intlaħaq qbil dwar il-

qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li għall-

ewwel darba involva tnaqqis f'termini reali 

kemm tal-approprjazzjonijiet ta' impenn kif 

ukoll dawk ta' pagament meta mqabbel 

mal-perjodu ta' programmazzjoni 

finanzjarja preċedenti, li jimmina 

kwalunkwe idea tal-prijorità tal-koeżjoni 

ekonomika u soċjali jew kwalunkwe idea 

ta' solidarjetà fi ħdan l-UE; billi involva 

wkoll diskrepanza notevoli bejn il-livell ta' 

approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 

pagament, li kkontribwiet f'akkumulu ta' 

kontijiet mhux imħallsa fl-ewwel sentejn 

tal-QFP; billi l-adozzjoni tardiva tal-QFP u 

l-bażijiet ġuridiċi relatati kkontribwew 

għad-dewmien fl-implimentazzjoni, għar-

riperkussjonijiet li għadhom jinħassu sal-

ġurnata tal-lum u li x'aktarx iwasslu għal 

akkumulu ta' talbiet għall-pagament fi 

tmiem il-QFP attwali, li jaqgħu fuq il-

perjodu li jmiss; billi fuq l-insistenza tal-

Parlament iddaħħlu dispożizzjonijiet ġodda 

fil-QFP ħalli l-limiti massimi globali tiegħu 

jintużaw kemm jista' jkun u ħalli jkun 

hemm mekkaniżmi ta' flessibbiltà; 
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