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Suġġett: Opinjoni dwar il-Linji gwida għall-proċedura baġitarja 2021 – Taqsima III  
2019/2213(BUD) 

Sur President,

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (Kumitat CONT) jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala 
l-kumitat responsabbli, iżomm quddiem għajnejh dawn il-punti li qegħdin iqajmu tħassib dwar 
it-tħejjija tal-Linji gwida tal-Parlament Ewropew għall-proċedura baġitarja 2021

Impenji pendenti (RAL)

1. Il-Kumitat CONT jinsab imħasseb bil-fatti li ġejjin:

- l-impenji pendenti (RAL) komplew jiżdiedu fl-2018, u laħqu EUR 281,2 biljun fi tmiem 
l-2018 (meta mqabbla mal-EUR 267,3 biljun fl-2017) u li dawn żdiedu b'36 % 
(EUR 73,7 biljun) matul l-aħħar seba' snin mill-2011 'il hawn, jiġifieri s-sena 
korrispondenti tal-QFP preċedenti;

- abbażi tal-previżjoni fuq terminu twil tal-Kummissjoni, l-impenji pendenti se jilħqu l-
ammont ta' EUR 313,8 biljun sal-2023;

2. Il-Kumitat CONT jistieden lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb il-previżjonijiet finanzjarji 
tagħha u tgħin lill-pajjiżi jsibu proġetti eliġibbli b'valur miżjud Ewropew ċar;

3. Il-Kumitat CONT jindika li r-riskju li l-approprjazzjonijiet ta' pagament ma jkunux 
biżżejjed jerġa' huwa akbar minħabba li l-implimentazzjoni tal-Fondi SIE ddewmet aktar 
minn dik tal-QFP preċedenti; il-Kumitat tagħna jissottolinja, f'dan ir-rigward, li f'disa' 
Stati Membri mit-13 li daħlu fl-Unjoni mill-2004 l-impenji pendenti jirrappreżentaw aktar 
minn 15 % tan-nefqa pubblika annwali; in-nuqqas ta' approprjazzjonijiet ta' pagament 
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jista' jikkostitwixxi problema finanzjarja u politika gravi kemm f'dawn il-pajjiżi kif ukoll 
fl-Unjoni;

4. Il-Kumitat CONT jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tevita pressjoni indebita 
fuq il-livell tal-approprjazzjonijiet ta' pagament fl-ewwel snin tal-QFP għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2021-2027; il-Kumitat CONT jistieden lill-awtorità baġitarja:

 tipprevedi bilanċ adegwat bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn u l-
approprjazzjonijiet ta' pagament għall-QFP li jmiss billi żżid l-approprjazzjonijiet 
ta' pagament, tbiddel ir-regoli tal-impenji jew tnaqqas l-approprjazzjonijiet ta' 
impenn;

 meta tagħmel dan, tieħu f'kunsiderazzjoni l-possibbiltà li jista' jkun hemm 
ammont kbir ta' talbiet għal pagament fl-2021 u fl-2022, kif ukoll il-fatt li l-
approprjazzjonijiet ta' pagament mhux użati ma jistgħux jiġu ttrasferiti għall-QFP 
li jmiss;

 tqawwi l-kapaċitajiet amministrattivi fl-Istati Membri biex tippermetti 
implimentazzjoni f'waqtha tal-programmi; ittenni, f'dan ir-rigward, il-bżonn li l-
Kummissjoni żżid l-assistenza teknika għall-Istati Membri biex tiżgura li l-
implimentazzjoni tal-programmi ma taqbiżx l-iskadenzi stabbiliti u ssegwi r-
rekwiżiti ġuridiċi;

 tissospendi r-regola n+3 f'konformità mat-talba tagħha fil-kwittanza lill-
Kummissjoni Ewropea tal-2018; tissottolinja l-bżonn li jonqos id-diżimpenn 
awtomatiku għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 għal n+2 biex l-Istati 
Membri jitħeġġu jimplimentaw il-programmi malajr;

 taħdem favur is-semplifikazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-finanzjamenti, il-
ġestjoni u r-rapportar iffaċilitat fi ħdan il-programmi; tissottolinja li eċċess ta' 
regolamenti u proċeduri fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali jostakola l-ksib tal-
objettivi politiċi u jżid ir-riskju ta' sovraregolamentazzjoni (l-hekk imsejħa "gold-
plating"); tenfasizza li tali piż amministrattiv addizzjonali jikkostitwixxi għajn ta' 
żbalji bla bżonn;

 tibda b'mod ordnat il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) il-ġdid u l-
implimentazzjoni tal-programmi l-ġodda u li għaddejjin bħalissa fis-sena 2021; 
fid-dawl tan-nuqqas ta' qbil eżistenti bejn l-Istati Membri u l-Parlament fir-
rigward tal-ambitu ta' applikazzjoni tal-QFP l-ġdid, il-Kumitat CONT jistieden 
lill-Kummissjoni tippreżenta pjan ta' kontinġenza li jkopri l-baġit 2021 u jtawwal 
il-programmi operattivi fl-ambitu tal-QFP attwali biex jiġu żgurati l-affidabbiltà 
tal-ippjanar kif ukoll l-ordni tal-baġit tal-UE;

Assorbiment rapidu
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5. Il-Kumitat CONT jinsab imħasseb dwar id-dewmien fl-implimentazzjoni tal-fondi 
strutturali u dwar il-fatt li s-sitwazzjoni tirriżulta saħansitra aktar gravi minn dik li kien 
hemm fil-fażi komparabbli matul il-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti, filwaqt li 
attwalment ir-rata ta' assorbiment medja kienet taħt l-40 %, fil-fażi komparabbli matul il-
perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 kienet taħt is-60 %;

6. Il-Kumitat CONT jistieden lill-Kummissjoni tressaq rapport dwar is-somma totali ta' 
pagamenti fi ħdan il-QFP attwali li huma ppjanati bil-quddiem sal-2022/2023 minħabba 
r-regola n+3 (il-programmi tal-QFP preċedenti li jdumu sa nofs il-QFP l-ġdid);

7. Il-Kumitat tagħna jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati 
jistabbilixxu pjan ta' azzjoni fl-ewwel nofs tal-2020 biex iħaffu l-implimentazzjoni tal-
Fondi SIE fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali, li jkollu inċentivi ċari għall-
assorbiment effikaċi tal-fondi disponibbli;

Kunflitti ta' interess

8. Il-Kumitat CONT jiġbed l-attenzjoni għall-Artikolu 61 tar-Regolament Finanzjarju, li 
daħal fis-seħħ fit-2 ta' Awwissu 2018; l-artikolu wessa' d-definizzjoni ta' kunflitti ta' 
interess; il-Kumitat CONT jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-"Gwardjan tat-Trattati", 
tiġġieled kull forma ta' kunflitt ta' interessi u tevalwa fuq bażi regolari l-miżuri preventivi 
meħuda mill-Istati Membri biex jevitawhom; 

9. Il-Kumitat CONT jistieden lill-Kummissjoni tipproponi linji gwida komuni dwar il-mod 
kif ikunu jistgħu jiġu evitati l-kunflitti ta' interess li jaffettwaw lill-politiċi ta' profil għoli; 
il-Kumitat CONT, barra minn hekk, iħeġġeġ lill-koleġiżlatur jadotta standards etiċi 
komuni għall-kwistjonijiet kollha mal-kunflitti ta' interess u jistieden lill-Kummissjoni 
trawwem it-tixrid tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri; il-Kumitat CONT jenfasizza li, 
fid-dawl tal-problemi li jeżistu f'ċerti Stati Membri marbuta mal-kunflitti ta' interess fit-
tqassim tal-fondi tal-Unjoni f'reġim ta' ġestjoni kondiviża, mhuwiex aċċettabbli li ċerti 
membri tal-Kunsill Ewropew, ċerti membri tal-gvernijiet nazzjonali u uffiċjali jieħdu 
deċiżjonijiet dwar it-tqassim u l-ġestjoni tas-sussidji tal-UE, li minn dawn tal-aħħar 
jibbenefikaw huma stess, il-membri tal-familja tagħhom jew l-istrutturi oligarkiċi 
tagħhom;

UPPE

10. Il-Kumitat CONT jissottolinja li l-ħolqien tal-UPPE jirrappreżenta qabża kwalitattiva 
għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni; 

11. Il-Kumitat CONT jikkritika n-nuqqas ta' finanzjament u ta' persunal tal-UPPE matul il-
fażi inizjali prevista mill-Kummissjoni; il-Kumitat CONT jenfasizza li l-UPPE jaf ikollu 
jipproċessa sa 3 000 każ fis-sena u li, għaldaqstant, jeħtieġ mill-inqas 76 post tax-xogħol 
addizzjonali u EUR 8 miljun jekk għandu jsir kompletament operattiv sa tmiem l-2020; 
il-Kumitat CONT jistieden bil-qawwa lill-Kummissjoni tippreżenta abbozz ta' baġit 
emendatorju; il-Kumitat CONT jisħaq fuq il-fatt li kwalunkwe żieda f'termini ta' baġit 
jew ta' postijiet favur l-UPPE ma tridx issir askapitu tal-baġits jew tat-tabelli tal-persunal 
rispettivi tal-OLAF jew ta' Eurojust; huwa kontra, b'mod partikolari, it-tnaqqis ta' 45 post 
fit-tabella tal-persunal tal-OLAF; jenfasizza li l-OLAF diġà qiegħed jissaporti 
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sottofinanzjament u nuqqas ta' persunal u t-trasferiment ta' aktar riżorsi mill-OLAF għall-
UPPE jista' jżid ir-riskju li aktar każijiet ta' abbuż tal-fondi tal-UE ma jinqabdux; 
jissottolinja li dan jaf iwassal għal tnaqqis fir-riżorsi proprji tradizzjonali tal-UE kif ukoll 
għal żieda fil-frodi doganali u tal-VAT fuq livell transfruntier, b'hekk jisfa milqut b'mod 
negattiv id-dħul tal-UE; 

12. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li Eurojust diġà kellu quddiemu diffikultajiet fil-
kooperazzjoni internazzjonali, b'mod partikolari fil-qasam tal-kriminalità transfruntiera 
minħabba tagħmir inadegwat; jidhirlu li huwa inaċċettabbli li l-UPPE jissaħħaħ askapitu 
ta' Eurojust; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura finanzjamenti adegwati lil dawn l-
organizzazzjonijiet; jenfasizza li l-UPPE, l-OLAF, Europol u Eurojust ilkoll huma 
essenzjali biex issir il-ġlieda kontra l-frodi doganali u tal-VAT f'livell transfruntier kif 
ukoll għall-prevenzjoni tal-abbuż tal-fondi tal-UE;

13. Il-Kumitat CONT jiddeplora l-fatt li bħalissa hemm stabbiliti mekkaniżmi ta' kontroll 
sodi u estiżi f'setturi bi żbalji minuri, filwaqt li fil-każijiet transfruntieri jintużaw ferm 
inqas riżorsi finanzjarji u umani; jiġbed l-attenzjoni għall-konsegwenzi negattivi b'mod 
ċar li jkollu jġarrab il-ġbir tad-dħul askapitu tal-UE u, b'riżultat ta' dan, tal-Istati Membri;

14. Il-Kumitat CONT jinnota li, skont l-Artikolu 3 tar-Regolament dwar l-UPPE, dan tal-
aħħar jiġi stabbilit bħala korp istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea filwaqt li fil-baġit 2020 
l-UPPE jiġi ppreżentat bħala aġenzija taħt l-intestatura "Il-Kummissjoni"; il-Kumitat 
tagħna huwa mħasseb li din is-sitwazzjoni ma tiggarantix b'mod adegwat l-indipendenza 
meħtieġa tal-UPPE u jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-baġit tal-UPPE bħala 
organu indipendenti taħt l-intestatura 7 (amministrazzjoni) futura flimkien mal-korpi u l-
istituzzjonijiet l-oħra minflok taħt l-intestatura 2 (Il-Kummissjoni) futura mal-aġenziji fil-
qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni. 

Dejjem tiegħek,

Monika Hohlmeier
President tal-Kumitat CONT u rapporteur għall-kwittanza lill-Kummissjoni


