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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jitlob lill-Kumitat għall-Baġit, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

1. Jinnota li s-sistema attwali ta’ r-riżorsi ta’ l-Unjoni mhix trasparenti għaċ-ċittadini, u 
lanqas ma twettaq l-għanijiet stabbiliti fit-Trattati, b’mod speċjali f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ l-iżgurar ta’ l-awtonomija finanzjarja ta’ l-Unjoni; 

2. Jinnota li, minflok ma tipprovdi lill-UE b’riżorsi biżżejjed sabiex tapplika l-politiki 
tagħha, is-sistema attwali tagħmel l-iffinanzjar ta’ l-Unjoni inkomprensibbli għaċ-
ċittadini, u twassal għal negozjati ‘l isfel bejn il-pajjiżi membri – kontributuri jew
riċevituri netti - fuq il-bażi ta’ ‘l hekk imsejjaħ “redditu ġust (fair return)”, li jinjora 
kompletament il-ħafna vantaġġi li l-imsieħba komunitarji kollha għandhom bħala parti 
mill-Unjoni, kif ukoll kwalunkwe logika ta’ koeżjoni;   

3. Jappoġġja, għaldaqstant, ir-reviżjoni mill-qiegħ tas-sistema ta’ ffinanzjar ta’ l-Unjoni 
(kemm dik ta’ l-infiq kif ukoll dik tad-dħul), li l-Kummissjoni ħadet l-impenn li twettaq fl-
2008/2009, wara l-ftehimiet tal-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2005 u b’konformità mad-
Dikjarazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-Qafas Finanzjarju Plurijennali anness mal-Ftehima 
Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju tajjeb, tas-17 
ta’ Mejju 2006;

4. Iqis li hija neċessarja sistema ġdida ta’ riżorsi ta’ l-UE li

− tkun magħmula minn riżorsi li jkunu ġenwinament komunitarji, u mhux minn 
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-baġit Ewropew;

− tiżgura mezzi finanzjarji biżżejjed għall-Unjoni, sabiex din tiffinanzja l-politiki 
tagħha b’mod adegwat, aktar u aktar meta jitqies it-tkabbir tal-ġejjieni;

− tkun trasparenti u tiftiehem;

− tkun sottomessa għal proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u kontroll li jkunu 
demokratiċi b’mod sħiħ;

− tkun ġusta;

5. Għaldaqstant, jemmen li jkun tajjeb li b’mod gradwali jiġu introdotti riżorsi verament ta’ 
l-Unjoni, ta’ natura fiskali li tistabbilixxi relazzjoni diretta bejn iċ-ċittadini u l-finanzi 
komunitarji, li tkun effikaċi, ġusta u li ma tkunx żieda fil-piż fiskali globali tal-
kontributuri;

6. Rigward il-mekkaniżmi tad-deċiżjonijiet fil-qasam tar-riżorsi,

− Itenni l-qbil tiegħu ma dak li huwa maħsub fil-Kostituzzjoni Ewropea, jiġifieri 
dispożizzjonijiet bażiċi miġbura f’liġi Ewropea tal-Kunsill, wara konsultazzjoni 
mal-PE u approvazzjoni mill-Istati Membri skond ir-regolamenti kostituzzjonali 
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rispettivi tagħhom, fuq naħa, u miżuri ta’ twettiq stabbiliti permezz ta’ liġi tal-
Kunsill adottata permezz ta’ maġġoranza kwalifikata wara l-approvazzjoni tal-PE, 
min-naħa l-oħra;

− ifakkar, madankollu, li dan it-tbassir huma parti indiviżibbli tal-ftehima globali fil-
qasam tal-finanzi ta' l-Unjoni ikkonfermata fil-Kostituzzjoni Ewropea u msejsa fuq 
l-elementi li ġejjin:

● iż-żamma tad-dritt ta’ l-Istati Membri li jkollhom l-aħħar kelma dwar ir-riżorsi,

● l-inklużjoni fit-Trattat tal-perspettivi finanzjarji attwali permezz ta’ liġi tal-
Qafas Finanzjarju Plurijennali li tesiġi l-qbil tal-Kunsill u tal-PE,

● it-tneħħija tad-distinzjoni bejn l-infiq obbligatorju u l-infiq mhux obbligatorju 
fil-baġit annwali,

● għoti ta’ setgħa deċiżiva lill-PE f’dak li jirrigwarda s-sħuħija tal-baġit annwali;

7. Jenfasizza li l-approfondiment ulterjuri ta’ l-integrazzjoni politika Ewropea b’mod 
neċessarju jinvolvi s-simplifikar tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar ir-riżorsi, 
sabiex ikun aktar effikaċi u sabiex jagħti s-setgħa lill-PE li jadottahom, b'mod konġunt 
mal-Parlamenti Nazzjonali ta' l-Istati Membri, sabiex il-proċess ikun komunitarju b'mod 
sħiħ;

8. Jemmen li s-suċċess ta’ din ir-reviżjoni kollha jirrikjedi, li flimkien mar-riforma tas-
sistema tar-riżorsi, isir ukoll tiswir mill-ġdid ta’ l-għanijiet ta’ l-infiq ta’ l-Unjoni sabiex 
jissaħħu l-politiki kollha tagħhha, filwaqt li l-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea jevolvi u 
jkun imsejjes fuq riflessjoni konġunta tal-PE, tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-
Parlamenti Nazzjonali;

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon, għaldaqstant, il-metodoloġija wżata mir-Rapporteur fir-rigward tad-
djalogu mal-parlamenti nazzjonali, kif ukoll id-dibattiti siewja li saru s’issa fil-Fora 
Parlamentari dwar il-Futur ta’ l-Ewropa.


