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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jitlob li l-baġit tal-Unjoni għall-2021 iqiegħed liċ-ċittadini Ewropej fil-qalba ta' strateġija 
ta' rkupru ġusta, inklużiva u sostenibbli li ttaffi l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19, u twettaq 
il-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-aġenda diġitali, u strateġija industrijali inklużiva u l-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, filwaqt li jgħin biex jintlaħqu l-impenji klimatiċi 
tal-UE sal-2030 u l-impenn għal ekonomija newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-
karbonju sa mhux aktar tard mill-2050 fil-kuntest tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-NU;

2. Jitlob li l-baġit tal-Unjoni għall-2021, li jikkorrispondi għall-ewwel sena tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027, jagħti kontribut ambizzjuż, effikaċi u effiċjenti għall-
irkupru tal-ekonomija tal-Unjoni b'segwitu tal-effetti tat-tifqigħa tal-COVID-19; jilqa' l-
ftehim tal-Kunsill Ewropew dwar strument ta' rkupru ġdid, in-Next Generation EU 
(NGEU), ibbażat fuq self komuni mill-Unjoni, bħala pass importanti biex l-Unjoni 
sserraħ fuq is-solidarjetà meħtieġa biex tiffaċċja xokk simmetriku, u jitlob l-adozzjoni 
rapida tiegħu; jiddeplora, madankollu, it-tnaqqis fil-komponent tal-għotjiet tal-NGEU li 
wassal fi tnaqqis għall-programmi orjentati lejn il-futur u għall-kanċellazzjoni ta' 
programmi innovattivi; jilqa' l-inizjattiva tal-President tal-Kummissjoni li tinvolvi 
direttament lill-Parlament fin-negozjati tal-pjan ta' rkupru bl-attivazzjoni tal-Artikolu 324 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; jitlob l-involviment sħiħ tal-
Parlament Ewropew bħala awtorità baġitarja fl-istrument ta' rkupru;

3. Jenfasizza l-importanza tal-obbligu ta' rendikont u tat-trasparenza għall-korpi li jirċievu 
fondi mill-Unjoni;

4. Jappella għal baġit aktar ambizzjuż tal-Unjoni għall-2021 biex jappoġġa l-
implimentazzjoni rapida tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza li għandha l-għan li 
tindirizza l-isfidi identifikati fis-Semestru Ewropew li fih għandhom jiġu integrati l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, u jappoġġa l-ħolqien tal-impjiegi u l-konverġenza fl-
Unjoni; jissottolinja li, mill-2021, il-Faċilità għandha tiffoka fuq investiment sostenibbli 
li jsaħħaħ it-tkabbir f'konformità mal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-Ftehim ta' 
Pariġi u l-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", u l-impenn tal-Unjoni favur ekonomija 
newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju sal-2050; jemmen li l-Faċilità għandha 
tkun konsistenti wkoll mal-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima;

Ifakkar li l-baġit tal-Unjoni għandu jappoġġa wkoll it-twettiq ta' riformi strutturali 
sostenibbli u soċjalment ibbilanċjati li jżidu l-kompetittività, ir-reżiljenza, il-konverġenza 
u t-tkabbir sostenibbli, inklużiv u koeżiv u jħeġġeġ, f'dak il-kuntest, sabiex l-ewwel 
pagamenti jsiru kmieni kemm jista' jkun fl-2021;

jappella għal skrutinju parlamentari u demokratiku ex ante biex jiġi żgurat li jkun hemm 
bilanċ tas-setgħat istituzzjonali u li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tissorvelja l-
Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza, u għalhekk jitlob li l-Parlament Ewropew ikun 
involut permezz ta' atti delegati, kif ukoll fil-verifika ex post li l-fondi magħmula 
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disponibbli fil-qafas tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza jintefqu tajjeb, fl-interess 
taċ-ċittadini Ewropej u li jiġi żgurat valur miżjud Ewropew ġenwin;

5. Iqis li appoġġ tekniku sinifikanti huwa essenzjali biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
amministrattivi tal-Istati Membri sabiex jiżviluppaw u jimplimentaw ir-riformi meħtieġa 
għar-reżiljenza u l-irkupru diġà fl-2021; jistieden lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati 
Membri dwar għodod tal-ibbaġitjar ekoloġiku;

6. Jenfasizza n-natura simmetrika tax-xokk ikkawżat mit-tifqigħa tal-COVID-19, jinnota 
madankollu l-impatt asimmetriku li t-tifqigħa tal-COVID-19 qed ikollha fuq l-ekonomiji 
tal-Istati Membri; jissottolinja l-importanza li jiġu appoġġati l-kumpaniji bi problemi ta' 
solvenza b'riżultat tal-COVID-19, f'konformità mal-impenji soċjali, ambjentali u dwar il-
klima tal-Unjoni; iwissi dwar ir-riskju ta' distorsjonijiet fis-suq uniku minħabba l-kapaċità 
mhux uniformi tal-Istati Membri li jagħtu appoġġ finanzjarju; jiddispjaċih rigward l-
irtirar tal-Istrument temporanju ta' Appoġġ għas-Solvenza mill-Kunsill Ewropew; jinsisti 
li l-kumpaniji f'riskju ta' insolvenza jeħtieġu appoġġ rapidu biex jevitaw kull impatt 
supplimentari negattiv fuq l-investiment u l-livelli ta' qgħad, bħala parti mill-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali attwali tal-Unjoni;

7. Jitlob li l-baġit tal-Unjoni għall-2021 jiżgura li l-Programm InvestEU jwettaq kemm l-
objettiv fit-tul tiegħu billi jipprovdi aktar kapaċità ta' investiment bil-għan li jiġu 
appoġġati l-impjiegi, l-SMEs, l-infrastruttura sostenibbli u r-riċerka, kif ukoll il-missjoni 
l-ġdida tiegħu b'terminu qasir li jappoġġa l-irkupru ekonomiku permezz ta' investimenti 
strateġiċi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-intrapriżi li għandhom rwol fil-katina tal-
valur Ewropea, bħalma huma s-sottokuntratturi, jibqgħu vijabbli u orjentati lejn it-
tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi;

8. Jilqa' l-Qafas Temporanju għall-miżuri ta' għajnuna mill-Istat biex tiġi apoġġata l-
ekonomija fil-kuntest tal-COVID-19; jappella għal riżorsi msaħħa biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni sħiħa u rapida tal-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni; jenfasizza f'dan il-
kuntest il-possibiltajiet speċifiċi li jingħata appoġġ pubbliku lill-kumpaniji mikro u żgħar 
kollha, anke jekk diġà kienu f'diffikultà finanzjarja fil-31 ta' Diċembru 2019 u jappoġġa l-
applikazzjoni tal-Qafas Temporanju għal kemm ikun meħtieġ matul il-perjodu ta' rkupru; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-Qafas Temporanju anke permezz tal-
istrument ta' rkupru l-ġdid tiegħu, NGEU; jantiċipa li l-Kummissjoni se jkollha tissorvelja 
wkoll skemi bħal dawn approvati taħt il-Qafas Temporanju u l-impatt tagħhom fuq il-
funzjonament tas-suq uniku; ifakkar fil-kapaċitajiet differenti tal-Istati Membri biex 
jipprovdu tali appoġġ ekonomiku permezz tal-għajnuna mill-Istat, li joħloq distorsjonijiet 
tas-suq u kundizzjonijiet inġusti; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa lil kumpaniji 
Ewropej li jinvestu f'teknoloġiji ġodda u biex tistabbilixxi standards minimi komuni 
sabiex tispeċifika r-rekwiżit għall-kumpaniji li jirċievu assistenza finanzjarja li għandhom 
ikunu konformi mal-kriterji ambjentali, soċjali u ta' governanza u t-trasparenza tat-
tassazzjoni sabiex jiġi evitat li jkun hemm kriterji nazzjonali differenti li jwasslu għal 
aktar diskrepanzi u biex jintwera kif l-appoġġ pubbliku riċevut jintuża biex jallinjaw l-
attivitajiet tagħhom mal-objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni u tal-Ftehim ta' Pariġi; 
ifakkar li l-għajnuna għandha tingħata biss biex tkopri t-telf imġarrab minħabba l-
COVID‑19; jinsisti li l-kumpaniji rreġistrati f'rifuġji fiskali għandhom jiġu pprojbiti milli 
jkollhom aċċess għall-għajnuna mill-Istat jew għal pakketti ta' appoġġ finanzjarju jekk 
ma jimpenjawx ruħhom li jbiddlu l-imġiba tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 
kundizzjonijiet ekwi meta mqabbla ma' kumpaniji ta' pajjiżi terzi;

9. Jilqa' l-Patt Ekoloġiku Ewropew bħala wieħed mill-pilastri ewlenin għat-tranżizzjoni tal-
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ekonimija tal-Unjoni; jitlob li jkun hemm finanzjament adegwat li jippermetti li jintlaħqu 
l-isfidi relatati mal-iżvilupp sostenibbli, inkluż permezz tal-Pjan ta' Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli; ifakkar fl-importanza li l-ekonomiji tal-Istati Membri jersqu lejn l-
objettiv tal-Unjoni ta' ekonomija newtrali għall-klima, il-pożizzjoni tal-Parlament li 
jikseb livell ta' nfiq għall-integrazzjoni tal-klima ta' 30 % u livell ta' nfiq tal-bijodiversità 
ta' 10 % u l-impenn tal-Bank Ewropew tal-Investiment li jneħħi gradwalment l-appoġġ 
finanzjarju għall-fjuwils fossili sa tmiem l-2021;

10. Jitlob li jkun hemm biżżejjed riżorsi għall-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-
taxxa, il-kriminalità finanzjarja u l-ħasil tal-flus u għall-konformità mal-qafas ta' 
governanza ekonomika; jenfasizza li l-istimi ta' telf annwali minħabba l-evażjoni tat-
taxxa u l-evitar tat-taxxa jvarjaw bejn EUR 750 u 1 000 biljun għall-Istati Membri kollha; 
jilqa' b'mod partikolari l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni għal politika komprensiva tal-
Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li għandu jiġi 
implimentat fl-2020 u l-2021 u li jipprevedi sitt pilastri, inkluż wieħed bil-għan li jiżgura 
superviżjoni fil-livell tal-UE; jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni għal tassazzjoni 
ġusta u sempliċi li tappoġġa l-irkupru;

11. Jenfasizza l-ħtieġa kontinwa ta' riżorsi umani u finanzjarji addizzjonali għall-entitajiet tal-
kontabilità u għall-awtoritajiet tat-taxxa, inkluż biex tiġi appoġġata l-azzjoni tal-Unjoni 
biex tiġġieled il-frodi fiskali, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa; jilqa' l-ħolqien tal-
Osservatorju tal-UE għar-Reati Fiskali u Finanzjarji bħala azzjoni preparatorja u l-
inklużjoni tiegħu fil-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni għal tassazzjoni ġusta u sempliċi li 
tappoġġa l-irkupru; jitlob li jkun hemm finanzjament u riżorsi umani adegwati għall-
aġenziji u l-programmi rilevanti;

12. Ifakkar li l-introduzzjoni ta' basket ta' riżorsi proprji ġodda hija essenzjali biex jintlaħqu l-
ħtiġijiet finanzjarji tal-appoġġ għall-irkupru u għal prijoritajiet oħra tal-Unjoni u għadha 
l-uniku mod kif jiġi żgurat li l-finanzjament tat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali ma jkunx 
ta' piż dirett fuq iċ-ċittadini u l-ġenerazzjonijiet futuri; iħeġġeġ lill-Istati Membri jaqblu 
malajr dwar żieda tal-limiti massimi tar-riżorsi proprji u jadottaw malajr il-proposti 
leġiżlattivi li joħolqu riżorsi proprji addizzjonali ġodda bħal sehem mid-dħul ta' bażi 
komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva, taxxa fuq is-servizzi diġitali, taxxa fuq it-
tranżazzjonijiet finanzjarji, kontribuzzjonijiet relatati mal-plastik u mekkaniżmu ta' 
aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera; ifakkar fl-importanza li tinħoloq sovranità 
Ewropea fl-oqsma diġitali u industrijali; jenfasizza l-ħtieġa ta' kalendarju ċar u vinkolanti 
għall-introduzzjoni tagħhom;

13. Jitlob li l-baġit tal-Unjoni għall-2021 jikkontribwixxi biex jiġu ssodisfati l-prijoritajiet ta' 
politika f'dak li għandu x'jaqsam mal-ikkompletar tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali, inkluż 
it-trawwim tal-investimenti fil-kuntest tal-irkupru ta' wara l-pandemija;

14. Jitlob riżorsi finanzjarji u umani adegwati għall-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) 
fid-dawl tal-kompiti u s-setgħat ġodda assenjati lilhom b'segwitu tal-adozzjoni tar-
Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1; jirrikonoxxi l-ħtieġa 

1 Ir-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2019 li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea); 
ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità 
Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq); ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-
swieq tal-istrumenti finanzjarji; ir-Regolament (UE) 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji 
fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investiment; u r-
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li tiġi inċentivata aktar trasparenza dwar il-funzjonament tal-bordijiet tas-superviżuri tal-
ASE differenti, bħala kontribut biex jittejbu l-obbligu ta' rendikont u l-istruttura ta' 
governanza; jenfasizza li l-iżviluppi fl-oqsma tat-teknoloġija finanzjarja, tal-pagamenti u 
tal-intermedjazzjoni finanzjarja mhux bankarja jistgħu jinvolvu kompetenzi u kompiti 
ġodda għall-ASE, li għandhom ikunu akkumpanjati minn riżorsi adegwati korrispondenti;
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