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B9-0230/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja 
tal-Kunsill Ewropew tas-17-21 ta' Lulju 2020
(2020/2732(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 225, 295, 310, 311, 312, 323 u 324 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Artikoli 2, 3 u 15 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2018 u l-proposta 
emendata tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2020 għal regolament tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għas-snin mill-2021 sal-2027 
(COM(2018)0322),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2018 u l-proposta 
emendata tat-28 ta' Mejju 2020 għal regolament tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi 
Proprji tal-Unjoni Ewropea (COM(2018)325),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2020 dwar "il-
baġit tal-UE jmexxi l-pjan ta' rkupru għall-Ewropa" (COM(2020)442) kif ukoll ir-
regolamenti, id-deċiżjonijiet u t-testi legali ta' akkumpanjament relatati mal-QFP, ir-
Riżorsi Propji u l-Pjan ta' Rkupru,

– wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew tas-Sajf ippubblikat mill-
Kummissjoni fis-7 ta' Lulju 2020,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew adottati fil-21 ta' Lulju 2020,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1. Jieħu nota tal-eżitu tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17-21 ta' Lulju u l-
konklużjonijiet adottati mill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern; jilqa' wkoll l-aċċettazzjoni 
mill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern ta' Strument ta' Rkupru biex tingħata spinta lill-
ekonomija, kif propost mill-Parlament Ewropew f'Mejju; jesprimi appoġġ għall-approċċ 
li ħa l-Kunsill Ewropew, li ma marx lil hinn mid-dispożizzjonijiet tat-Trattati; jemmen li 
l-pakkett globali jipprovdi impetu ta' investiment, inkluż billi jiġi attirat investiment 
privat, li se jassisti lill-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-impatt profond u fit-tul mistenni 
tal-kriżi attwali; jenfasizza li dan il-pakkett ta' rkupru se jkun strumentali fl-isforzi li 
jinsabu għaddejja biex nittrasformaw l-ekonomiji tagħna, billi jinġabru flimkien 
investimenti strateġiċi għall-appoġġ tal-SMEs u l-industrija Ewropea, u biex jiżdiedu l-
opportunitajiet ta' impjieg u l-ħiliet biex jittaffa l-impatt tal-kriżi fuq il-ħaddiema, il-
konsumaturi u l-familji; iqis li huwa importanti li jiġu indirizzati l-inugwaljanzi soċjali 
u ekonomiċi u l-ħtiġijiet ta' dawk li l-aktar li ntlaqtu mill-kriżi;

2. Jesprimi dubji dwar l-inklużjoni ta' rabtiet mal-objettivi relatati mal-klima, li jistgħu 
jkunu ambizzjużi żżejjed u jistgħu jxekklu l-kapaċità tal-Istati Membri li jappoġġjaw l-
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impjiegi u bażi industrijali nazzjonali msaħħa;

3. Jimpenja ruħu għal negozjati kostruttivi u li jħarsu 'l quddiem mal-Kunsill u l-
Kummissjoni abbażi tal-pożizzjonijiet rispettivi tagħhom; huwa lest li jkollu negozjati 
aċċelerati biex jiżgura eżitu pożittiv u kostruttiv fil-ħin biex tkun tista' ssir l-
implimentazzjoni mill-bidu tal-2021;

4. Jinnota li l-kriżi tal-COVID-19 għandha effetti differenti ħafna fuq l-ekonomiji tal-Istati 
Membri peress li l-ambitu tar-reazzjoni għall-kriżi ekonomika huwa eteroġenju ħafna;  
jenfasizza li ħafna Stat Membri li l-aktar li ntlaqtu mill-kriżi tas-saħħa se jsofru l-aktar 
f'termini ekonomiċi; jesprimi tħassib li r-risponsi ekonomiċi asimmetriċi tal-Istati 
Membri jistgħu jwasslu għal kriżi oħra finanzjarja u ta' dejn sovran, jipperikolaw l-
isforzi ta' konverġenza tal-UE, u joħolqu distorsjonijiet lis-suq uniku; 

5. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-fondi miftiehma skont il-pakkett ta' rkupru mhux se jkunu 
disponibbli minnufih; jemmen li jkun ta' dispjaċir kbir jekk il-fondi allokati biex 
iwieġbu għall-pandemija tal-COVID-19  ma jkunux disponibbli qabel ir-rebbiegħa tal-
2021, madwar tnax-il xahar wara li jkunu għaddew l-agħar mumenti tal-kriżi f'ħafna 
Stati Membri;

6. Jenfasizza li l-programmi ffinanzjati permezz tal-istrument Next Generation EU 
għandhom ikunu konsistenti u allinjati bis-sħiħ mal-impenji u l-prijoritajiet tal-UE; 
jinnota li l-pandemija tal-coronavirus biddlet b'mod radikali l-finanzi pubbliċi u privati, 
u dan se jkun jeħtieġ li l-Kummissjoni teżamina mill-ġdid il-prijoritajiet politiċi tagħha 
b'mod komprensiv, inkluż permezz tal-introduzzjoni ta' "test ta' rkupru" u sospensjoni 
tal-azzjonijiet antiċipati kollha taħt il-Patt Ekoloġiku Ewropew, sabiex jitnaqqsu l-
piżijiet amministrattivi u regolatorji u biex ikunu jistgħu jittieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa b'appoġġ għan-negozji u l-industrija fil-livell Ewropew u nazzjonali;

7. Iqis li r-riformi u l-investimenti ffinanzjati taħt l-irkupru jistgħu jsegwu għanijiet dwar 
kompetittività u orjentati lejn il-futur, bħar-riċerka, id-diġitalizzazzjoni u l-appoġġ 
għall-SMEs iżda wkoll jippromwovu l-intraprenditorija u jnaqqsu d-dipendenza 
enerġetika fuq pajjiżi terzi, bl-għan ewlieni jkun li jiġu stimulati u mħeġġa ekonomiji 
kompetittivi u b'saħħithom fl-Istati Membri kollha, li jwassal għall-impjiegi u t-tkabbir 
ekonomiku; jissottolinja li l-Istati Membri jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jidentifikaw 
dawk il-proġetti u investimenti li l-aktar jistgħu jipprovdu valur miżjud mill-użu tal-
fondi ta' rkupru;

8. Jemmen li l-Parlament, bħala parti waħda tal-awtorità baġitarja u sforz l-importanza tat-
trasparenza, id-demokrazija u r-responsabbiltà, jeħtieġlu jkun involut bis-sħiħ fl-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-istrument ta' rkupru u l-operazzjonijiet ta' teħid u 
għoti b'self, peress li dawn huma operazzjonijiet baġitarji fundamentali; jemmen li l-
fondi għandhom jiġu żborżati b'mod rapidu biex jiġi appoġġjat il-proċess ta' rkupru 
meħtieġ b'mod urġenti u biex jiġi żgurat li l-programmi RRF jiġu sinkronizzati ma' 
fondi u objettivi eżistenti tal-UE li jippreżentaw valur miżjud Ewropew reali; jemmen li 
l-iskrutinju demokratiku ex post mill-Parlament fl-istabbiliment u l-implimentazzjoni 
tal-istrument ta' rkupru u l-operazzjonijiet ta' teħid u għoti b'self iridu jiġu żgurati u 
kkomplementati mit-trasparenza, l-informazzjoni u r-responsabilità meħtieġa għaċ-
ċittadini;
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9. Jistieden lill-Kummissjoni tevita aspettattivi jew projezzjonijiet mhux realistiċi tar-rata 
ta' redditu fuq il-proġetti tagħha u biex timplimenta metriċi ta' prestazzjoni mtejba li 
jiġbru aħjar ir-riżultati tal-proġetti, biex tkun tista' ssir valutazzjoni aħjar tal-valur 
tagħhom għall-flus;

10. Japprova l-użu tal-approċċ intergovernattiv biex jissolvew id-diviżjonijiet b'mod 
effiċjenti u effettiv, billi jintwera l-valur li jinstab approċċ kollettiv mal-Istati Membri 
kollha msejjes fuq ir-rispett għall-istati nazzjon; jenfasizza li l-ftehim finali jrid 
jissodisfa l-ħtiġijiet taċ-ċittadini Ewropej;

11. Jenfasizza li hemm lok għal titjib, speċjalment fil-programmi orjentati lejn il-futur, fil-
QFP 2021-2027; jenfasizza l-ħtieġa għal negozjati politiċi reali u għal ftehim 
kwalitattiv;

12. Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-vijabbiltà fit-tul tal-QFP u l-programmi tiegħu 
m'għandhomx jiġu kompromessi permezz ta' approċċ fuq terminu qasir ċentrat 
primarjament fuq kompromess politiku għall-finanzjament ta' azzjonijiet ta' rkupru; iqis 
li l-allokazzjoni għall-politika ta' koeżjoni, li hija element ewlieni li jappoġġja l-iżvilupp 
ekonomiku tal-Istati Membri, ma tridx titnaqqas b'mod strutturali;

13. Jiddispjaċih li t-tnaqqis fl-allokazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) ma 
jirrikonoxxix l-importanza strateġika tagħha; jenfasizza li t-tnaqqis fil-baġit tal-PAK 
imur kontra t-talba tal-Parlament Ewropew għaż-żamma u l-istabbilizzazzjoni tal-baġit 
tal-PAK f'termini reali; itenni li t-tnaqqis fil-finanzjament se jillimita l-opportunitajiet 
għall-bdiewa li jikkontribwixxu għall-istabilità fis-swieq agroalimentari fl-UE u li 
jintlaħqu għanijiet politiċi oħra;

14. Jenfasizza li n-negozjati interistituzzjonali għandhom jinkludu kemm il-QFP kif ukoll 
tqassim tal-NGE skont il-programm; jenfasizza li uħud mill-programmi emblematiċi 
issa jinsabu f'riskju li jġarrbu tnaqqis immedjat mill-2020 għall-2021; jirrimarka, barra 
minn hekk, li mill-2024 il-baġit tal-UE b'mod ġenerali jista' jonqos sew taħt il-livelli 
attwali, u dan jikkontradixxi u jipperikola l-impenji u l-prijoritajiet tal-UE, b'mod 
partikolari l-aġenda diġitali, l-appoġġ għat-tranżizzjoni ekonomika u suq uniku 
kompetittiv, il-promozzjoni tal-kapaċitajiet ta' difiża, l-appoġġ għall-impjiegi u l-aġenda 
ġeopolitika;

15. Jenfasizza li r-rimborżi kollha relatati mal-NGE (kapital u mgħax) għandhom jingħaddu 
lil hinn mil-limiti massimi tal-QFP u jkunu jinsabu fiż-"Żieda straordinarja u 
temporanja tal-limiti massimi tar-riżorsi proprji" kif previst fl-Artikolu 3(c) tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea 
[COM(2020) 445 - 2018/0135 (CNS)];

16. Jindika li l-flessibbiltà limitata miftiehma matul in-negozjati tal-QFP preċedenti kienet 
intużat b'mod estensiv mill-Kummissjoni u mill-Kunsill sabiex jiġu ffaċċjati kriżijiet bla 
preċedent u/jew mhux previsti matul il-perjodu finanzjarju; jinsisti, għalhekk, li l-
flessibbiltà għandha tissaħħaħ tal-anqas fil-livell propost mill-Kummissjoni Ewropea u 
kkalkulata lil hinn mil-limiti massimi tal-QFP kemm f'impenji kif ukoll f'pagamenti;

17. Ifakkar fil-ftehim li ntlaħaq dwar ir-riżorsi proprji mill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern; 
jinnota li l-Kummissjoni għamlet proposti ġodda għal riżorsi proprji fil-proposta tagħha 



RE\1210637MT.docx 5/5 PE655.409v01-00

MT

tal-QFP; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ma titlobx li jkun hemm setgħat li jżidu t-taxxa 
għall-UE jew li jsegwu aktar riżorsi proprji marbuta mal-objettivi ambjentali; jenfasizza 
li l-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-introjtu nazzjonali gross "ING" jipprovdu sors ta' 
dħul affidabbli, stabbli u ġust għall-baġit tal-UE, u jibbenefikaw minn appoġġ qawwi 
ħafna minn maġġoranza kbira tal-Istati Membri; u jemmen li r-riżorsi proprji għandhom 
jiġu ppreżentati b'mod ċar u uniformi fil-baġits nazzjonali sabiex jiġu żgurati t-
trasparenza u l-komparabbiltà tad-dħul tal-UE;

18. Jiddikjara, għalhekk, li huwa lest jaċċelera l-adozzjoni tal-programmi tal-QFP 2021-
2027 u l-pjan ta' rkupru sabiex jiġi żgurat bidu bla xkiel mill-1 ta' Jannar 2021, dment li 
jkun jista' jkun hemm qbil suffiċjenti dwar it-titjib imsemmi hawn fuq;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni.


