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Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-proposta għal Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-
kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba. 
(COM(2020)0444 – C9-0155/2020 – 2018/2070(ACI))

Sur President,

Skont il-proċedura inkwistjoni, il-Kumitat għall-Baġits ingħata l-istruzzjoni li jippreżenta 
opinjoni lill-Kumitat tiegħek. 

Bejn is-27 ta' Awwissu u l-10 ta' Novembru 2020, abbażi tal-proposti tal-Kummissjoni u tal-
pożizzjonijiet espressi mill-Parlament u mill-Kunsill, it-tim tan-negozjati tal-Kumitat għall-
Baġits dwar il-QFP u r-Riżorsi Proprji nnegozja mar-rappreżentanti tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni ftehim interistituzzjonali ġdid fil-qasam baġitarju bħala parti minn pakkett li 
jkopri l-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027, ir-Riżorsi Proprji u l-Istrument ta' Rkupru 
tal-UE- Next Generation EU. Dan il-ftehim interistituzzjonali qiegħed jiġi ppreżentat lilek 
hawnhekk bil-ħsieb li jiġi approvat mill-Parlament.

Minħabba l-urġenza tal-kwistjoni, il-koordinaturi tal-Kumitat BUDG iddeċidew permezz ta' 
proċedura bil-miktub nhar it-Tnejn, is-16 ta' Novembru li jibagħtu l-opinjoni fil-forma ta' 
ittra.
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Il-Kumitat għall-Bagits ikkunsidra l-kwistjoni matul is-sessjoni ta' votazzjoni tiegħu tad-
19 ta' Novembru 2020. Matul dik is-sessjoni ta' votazzjoni1, iddeċieda li jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex japprova l-konklużjoni tal-
ftehim interistituzzjonali inkwistjoni u biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu.

Dejjem tiegħek,

Johan Van Overtveldt

KOPJA:
Membru tat-Tim tan-Negozjati tal-QFP/tar-Riżorsi Proprji
Jan OLBRYCHT, korapporteur tal-QFP
Margarida MARQUES, korapporteur tal-QFP
José Manuel FERNANDES, korapporteur tar-Riżorsi Proprji
Valérie HAYER, korapporteur tar-Riżorsi Proprji
Rasmus ANDRESEN, Membru 

1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Janusz Lewandowski (Viċi President), Olivier Chastel 
(Viċi President), Niclas Herbst (Viċi President), Margarida Marques (Viċi President/korapporteur għal opinjoni), 
Jan Olbrycht (korapporteur għal opinjoni), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris 
Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe 
Vlad, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika 
Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia 
Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan 
Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig. 
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SUĠĠERIMENTI

A. billi ntlaħaq ftehim politiku globali fl-10 ta' Novembru 2020 bejn ir-rappreżentanti tal-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
(QFP) għall-2021-2027, ir-Riżorsi Proprji u l-Istrument ta' Rkupru; billi tali ftehim 
politiku jinkludi ftehim interistituzzjonali mġedded dwar dixxiplina baġitarja, dwar 
kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba, kif ukoll dwar riżorsi 
proprja ġodda, inkluż pjan direzzjonali għall-introduzzjoni ta' riżorsi proprja ġodda (il-
"FII")

B. billi l-FII jinkludi għall-ewwel darba dispożizzjonijiet dwar ir-riżorsi proprji, jiġifieri 
Anness ġdid li jistabbilixxi pjan direzzjonali lejn l-introduzzjoni ta' riżorsi proprji ġodda 
matul il-perjodu tal-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 li huma biżżejjed biex 
ikopru l-interessi u l-ispejjeż tal-ħlas lura tal-Istrument ta' Rkupru (Next Generation 
EU), u d-dħul tiegħu li jeċċedi n-nefqa fuq il-ħlas lura għandu jkompli jiffinanzja l-baġit 
tal-Unjoni bħala dħul ġenerali f'konformità mal-prinċipju tal-universalità;

C. billi l-FII fih parti ġdida dwar il-kooperazzjoni fir-rigward tal-Istrument ta' Rkupru/Next 
Generation EU (NGEU) li għandha l-għan li tiżgura involviment xieraq tal-awtorità 
baġitarja fil-governanza tad-dħul assenjat estern taħt l-NGEU; billi tali parti tirreferi 
għal Dikjarazzjoni Konġunta ġdida dwar l-iskrutinju baġitarju ta' proposti ġodda bbażati 
fuq l-Artikolu 122 tat-TFUE b'implikazzjonijiet li jista' jkollhom effett sinifikanti fuq il-
baġit tal-Unjoni;

D. billi l-FII fih titjib sinifikanti fir-rigward tat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' metodoloġiji 
għall-intraċċar tal-mira ta' 30 % ta' nfiq għall-klima, għall-iżvilupp ta' mira ġdida ta' 
nfiq fil-qafas tal-QFP favur il-bijodiversità ta' 7.5 % mill-2024 u 10 % fl-2026 u l-2027, 
u għall-kejl tan-nefqa fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, inkluża l-promozzjoni tal-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

E. billi l-FII fih parti ġdida dwar il-kwalità u l-komparabbiltà tad-data dwar il-benefiċjarji 
bil-għan li jiġu introdotti miżuri standardizzati għall-ġbir, it-tqabbil u l-aggregazzjoni ta' 
informazzjoni u ċifri dwar il-benefiċjarji finali tal-finanzjament tal-Unjoni;  

F. billi l-FII huwa mifhum bħala orizzontali fl-applikazzjoni u ma jipprekludix lill-
koleġiżlaturi milli jaqblu, fil-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament speċifiku, ma' aktar 
miżuri biex itejbu l-kwalità u l-komparabbiltà tad-data, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
programmi ta' ġestjoni diretta, jew biex itejbu aktar l-involviment tal-awtorità baġitarja 
fil-governanza tad-dħul assenjat estern;

G. billi l-FII jinkludi għall-ewwel darba dispożizzjonijiet relatati mal-kooperazzjoni u d-
djalogu matul in-negozjati tal-QFP, ħalli jiġu konkretizzati r-rekwiżiti tat-Trattat sabiex 
tittieħed kwalunkwe miżura meħtieġa biex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni ta' QFP u biex jiġu 
promossi l-konsultazzjoni u r-rikonċiljazzjoni ta' pożizzjonijiet f'materji ta' baġit;

H. billi l-FII l-ġdid, finalment, jiggarantixxi d-dispożizzjonijiet eżistenti dwar il-
mobilizzazzjoni ta' strumenti speċjali u aġġustamenti mmirati oħra dwar it-trasparenza 
tal-ipprogrammar u l-previżjonijiet;
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1. Japprova l-konklużjoni tal-ftehim;


