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I. IL-KUMMISSJONI TWIEĠEB FIL-QOSOR 

Ix-xenarju finanzjarju attwali tal-UE żviluppa matul għexieren ta’ snin, bil-baġit tal-UE fil-qalba 
tiegħu. Dan mexa id f’id mal-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea. Il-baġits separati maħluqa mal-
komunitajiet Ewropej fis-snin 1950 ingħaqdu fi stadji differenti u fl-aħħar saru baġit wieħed fis-snin 
2000. Ix-xenarju żviluppa wkoll b’rispons għal kriżijiet differenti, b’mod partikolari l-kriżi finanzjarja 
u ekonomika, kif ukoll ħtiġijiet ta’ politika speċifiċi, bħal assistenza finanzjarja jew ħtiġijiet relatati 
mal-azzjoni esterna. Tali evoluzzjoni mhijiex speċifika għax-xenarju finanzjarju tal-UE, iżda tista’ 
titqabbel ukoll ma’ dak tal-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet internazzjonali. 

L-evoluzzjoni u l-ħarsa ġenerali attwali tax-xenarju finanzjarju tal-UE jirriflettu u jirrispettaw sett ċar 
ta’ regoli, stabbiliti fit-Trattati tal-UE (jew oħrajn separati bħall-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà) 
kif ukoll fil-leġiżlazzjoni sekondarja, bħar-Regolament Qafas Finanzjarju Pluriennali, ir-Regolament 
dwar l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru u r-Regolament Finanzjarju, fost l-oħrajn. F’dan ir-
rigward, id-delineazzjoni preċiża tal-istrumenti kkunsidrati mill-QEA f’dan ir-rapport hija essenzjali 
biex wieħed jifhem is-sejbiet tal-QEA. 

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi d-diversità tal-komponenti tax-xenarju finanzjarju tal-UE. Madankollu, ma 
jaqbilx mal-kwalifika tal-QEA li tali xenarju jirriżulta f’taħlita, peress li l-istrumenti kollha ġew adottati 
bis-sħiħ fir-rigward tal-bażijiet legali rilevanti, l-objettivi ta’ politika speċifiċi, kif ukoll il-proċeduri 
interistituzzjonali rilevanti u t-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi. Id-diversità tal-komponenti tax-xenarju 
finanzjarju per se ma tfissirx nuqqas ta’ effiċjenzi jew adegwatezza. Fil-fatt ippermettiet it-twettiq 
ta’ bosta prijoritajiet u objettivi ta’ politika tal-Unjoni li qed isiru dejjem aktar kumplessi. Iż-żieda fid-
daqs u l-kumplessità tal-isfidi ekonomiċi, soċjetali u globali rrikjediet l-iżvilupp ta’ risponsi komuni u 
l-mobilizzazzjoni ta’ riżorsi sinifikanti. Dan wassal għal diversifikazzjoni tal-interventi u l-istrumenti 
finanzjarji, inkluż bl-ingranaġġ tal-investiment pubbliku u privat, fil-livell tal-UE u taż-żona tal-euro, 
iżda wkoll permezz ta’ kooperazzjoni speċifika mal-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet u l-
istituzzjonijiet internazzjonali.  

Fejn fil-passat ġie identifikat kamp ta’ applikazzjoni speċifiku għas-simplifikazzjoni, din ir-
razzjonalizzazzjoni ġiet segwita. Dan kien partikolarment il-każ għall-baġitizzazzjoni tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp fi ħdan il-baġit tal-UE. Kull meta jkun possibbli, strumenti ġodda li ġew 
introdotti jsegwu wkoll approċċ simplifikat bħal dan. Dan huwa l-każ għal diversi strumenti ta’ 
assistenza finanzjarja, bħall-bilanċ tal-pagamenti jew il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni 
Finanzjarja, kif ukoll għall-garanziji baġitarji u l-istrumenti finanzjarji, kemm fil-politiki interni kif ukoll 
f’dawk esterni, li huma koperti mil-limitu massimu tar-riżorsi proprji. Dan l-approċċ japplika wkoll 
għal strumenti temporanji ta’ emerġenza reċenti bħal NextGenerationEU u SURE, imqiegħda fil-limiti 
massimi rilevanti tar-riżorsi proprji. Il-fatt li tali obbligazzjonijiet ikunu koperti fi ħdan tali limiti 
massimi f’każ ta’ inadempjenza tal-benefiċjarji huwa fih innifsu żvilupp pożittiv tax-xenarju 
finanzjarju simplifikat.  

Il-Kummissjoni taċċetta subrakkomandazzjoni waħda tar-rapport tal-QEA, ma taċċettax 
rakkomandazzjoni waħda u taċċetta parzjalment l-oħrajn kollha, bil-limitazzjonijiet li ma tistax 
tippreġudika d-dritt tagħha ta’ inizjattiva leġiżlattiva u l-proposta futura għall-QFP ta’ wara l-2027. 
Kwalunkwe inizjattiva possibbli se tkun soġġetta għall-proċeduri leġiżlattivi rilevanti skont it-Trattati 
u l-qafas fis-seħħ, li ma jippreġudikawx id-deċiżjoni tal-koleġiżlaturi jew ta’ istituzzjonijiet rilevanti 
oħra. Il-Kummissjoni se tkompli timmonitorja l-evoluzzjoni tax-xenarju finanzjarju, għall-komponenti 
li jaqgħu taħt il-mandat tagħha u se tistinka għal aktar simplifikazzjoni, kif meħtieġ u xieraq. 

Fl-aħħar nett, ir-rapport tal-QEA jirreferi għal elementi li għandhom kamp ta’ applikazzjoni 
istituzzjonali usa’ li jirriżulta mit-Trattati, pereżempju fir-rigward tad-drittijiet tal-awditjar tal-QEA 
jew ir-rwol tal-Parlament Ewropew fir-rigward tax-xenarju finanzjarju, li huma barra mill-mandat tal-
Kummissjoni. 
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II. TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦALL-
OSSERVAZZJONIJIET PRINĊIPALI TAL-QEA  

1. Ix-xenarju finanzjarju tal-UE u l-potenzjal tagħha għas-

simplifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tilqa’ r-rikonoxximent tal-QEA li hemm raġunijiet u raġunijiet differenti biex jiġi 
ġġustifikat ix-xenarju finanzjarju attwali tal-UE1.   

Ix-xenarju finanzjarju tal-UE nħoloq maż-żmien, abbażi ta’ rekwiżiti legali li qed jevolvu u qed 
jindirizza diversi kriżijiet u urġenzi differenti. Id-dispożizzjonijiet tat-Trattat applikabbli nbidlu b’mod 
sinifikanti maż-żmien, pereżempju bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-2009, u r-Regolament 
Finanzjarju ġie emendat b’mod sostanzjali ħafna fl-2012 u l-2018. Barra minn hekk, l-istrumenti 
differenti awditjati mill-QEA jaqgħu taħt bażijiet ġuridiċi differenti, xi wħud bħat-Trattat dwar il-MES, 
li jaqgħu barra mill-mandat tal-Kummissjoni.  

It-tentattiv tal-Kummissjoni biex tissimplifika x-xenarju finanzjarju tal-UE, fejn possibbli u ġustifikat, 
huwa evidenti mill-baġitizzazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp fi ħdan il-QFP 2021–2027, li 
ttemm dibattitu politiku twil dwar l-integrazzjoni tiegħu fil-baġit tal-UE. Din il-bidla hija importanti 
b’mod kwantitattiv (stmat għal madwar EUR 30 biljun fuq 7 snin) u kwalitattivament. Fil-fatt, dan 
jgħin fis-simplifikazzjoni tax-xenarju finanzjarju tal-UE u fl-allinjament tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
mal-proċess estiż ta’ kodeċiżjoni u maż-żieda fl-iskrutinju relatat tal-Parlament Ewropew fuq il-
leġiżlazzjoni u l-istrumenti ta’ nfiq tal-UE. Barra minn hekk, jagħmilha aktar faċli li jiġi mmonitorjat 
il-progress fl-impenn tal-UE li tiddedika 0.7 % tal-introjtu nazzjonali gross għall-assistenza uffiċjali 
għall-iżvilupp. 

Tali sforzi interistituzzjonali għas-simplifikazzjoni tax-xenarju finanzjarju, fejn possibbli, huma viżibbli 
wkoll fir-rigward tal-istrumenti li jaqgħu barra mill-baġit tal-UE skont it-Trattati, eż. il-Faċilità 
Ewropea għall-Paċi (EPF), li ilha topera minn Lulju 2021. Dan l-istrument tal-baġit barra l-UE 
jiffinanzja appoġġ lill-armati tal-pajjiżi sħab tal-UE b’infrastruttura, taħriġ u tagħmir. Dawn l-
attivitajiet huma ssimplifikati taħt l-umbrella unika tal-EPF, filwaqt li qabel ma ġew iffinanzjati taħt 
żewġ strumenti differenti: il-mekkaniżmu Athena u l-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika, b’din tal-aħħar 
iffinanzjata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tenfasizza wkoll li t-tqegħid ta’ strumenti ta’ emerġenza bħal 
NextGenerationEU, l-assistenza makrofinanzjarja flimkien mal-appoġġ lill-Ukrajna2 u (parzjalment) 
l-obbligazzjonijiet SURE fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-limiti massimi tar-riżorsi proprji jirrappreżenta 
per se sforz ulterjuri fis-simplifikazzjoni tax-xenarju minkejja l-istabbiliment urġenti u ta’ emerġenza 
li kkaratterizza dawn iż-żewġ strumenti. Dan jikkonforma mal-approċċ konsolidat li tiġi żgurata 
kopertura taħt il-limiti massimi tar-riżorsi proprji ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti li jirriżultaw minn 
assistenza finanzjarja lill-Istati Membri (eż. bilanċ tal-pagamenti, Mekkaniżmu Ewropew ta’ 
Stabbilizzazzjoni Finanzjarja) kif ukoll garanziji baġitarji u strumenti finanzjarji (kemm għal strumenti 
ta’ politiki interni kif ukoll esterni, eż. InvestEU, Garanzija għall-Azzjoni Esterna, eċċ.).  

Fl-aħħar nett, il-karatteristiċi fundamentalment differenti tal-Fond għall-Modernizzazzjoni 
jiġġustifikaw id-deċiżjoni għall-ħolqien tiegħu bl-arranġamenti ta’ governanza fis-seħħ. Filwaqt li l-
Kummissjoni ma tippreġudika l-ebda azzjoni possibbli fil-futur, li jenħtieġ li tkun ibbażata fuq 

                                                 
1 Ir-rapport tal-QEA, Sommarju Eżekuttiv, il-paragrafu IV. 

2 Ir-Regolament (UE) 2022/2463 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2022 li jistabbilixxi 
strument għall-għoti ta’ appoġġ lill-Ukrajna għall-2023 (assistenza makrofinanzjarja +), ĠU L 322, 
16.12.2022, p. 1–14. 
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valutazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċji possibbli li l-ibbaġitjar tal-Fond għall-Modernizzazzjoni jġib 
f’termini ta’ governanza. Fil-każ tal-Fond għall-Innovazzjoni u l-Fond għall-Modernizzazzjoni, 
għalkemm iż-żewġ skemi ta’ appoġġ għandhom l-għan li jiddekarbonizzaw l-Ewropa, huma 
għandhom differenzi li jiġġustifikaw il-ħolqien tagħhom b’arranġamenti ta’ governanza differenti. 
Minn naħa waħda, il-Fond għall-Innovazzjoni jappoġġa proġetti permezz ta’ sejħiet għal proposti fil-
livell tal-UE bl-għan li jiġu ffinanzjati l-aħjar proġetti fl-Unjoni f’termini ta’ innovazzjoni, evitar tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra, maturità, skalabbiltà u kosteffiċjenza, u għalhekk id-deċiżjonijiet 
ewlenin jittieħdu mill-Kummissjoni. Min-naħa l-oħra, fil-każ tal-Fond għall-Modernizzazzjoni, li 
jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija fl-10-il Stat Membru benefiċjarju tal-UE, il-
finanzjament isir abbażi tal-pakketti nazzjonali predeterminati tagħhom, id-deċiżjonijiet jittieħdu 
minn Kumitat tal-Investiment amministrat mill-BEI u magħmul l-aktar minn rappreżentanti tal-Istati 
Membri, u l-Istati Membri benefiċjarji huma responsabbli għall-operat tiegħu. 

 

2. Evalwazzjoni qabel il-ħolqien ta’ strumenti ġodda 

Il-ħolqien ta’ strumenti ġodda huwa ggwidat minn qafas komprensiv, inklużi prinċipji gwida u proċessi 
standard. Dan jinkludi:    

- il-ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet tal-20163;  
 

- ir-Regolament Finanzjarju; 
 

- fir-rigward tal-atti bażiċi għall-programmi pluriennali, il-ftehim interistituzzjonali tas-16 ta’ 
Diċembru 20204 dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji baġitarji u dwar ġestjoni 
finanzjarja tajba, kif ukoll dwar riżorsi proprji ġodda, inkluż pjan direzzjonali lejn l-introduzzjoni 
ta’ riżorsi proprji ġodda;  

 
- id-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tas-

16 ta’ Diċembru 2020 dwar l-iskrutinju baġitarju ta’ proposti ġodda bbażati fuq l-
Artikolu 122 TFUE b’implikazzjonijiet potenzjali apprezzabbli għall-baġit tal-Unjoni5  
 

- il-Linji Gwida u s-sett ta’ għodod għal Regolamentazzjoni Aħjar, li taħthom jitwettqu l-
valutazzjonijiet tal-impatt jew l-evalwazzjonijiet ex ante, f’konformità mal-prinċipji ta’ 
regolamentazzjoni aħjar, inkluż għall-programmi u l-istrumenti ta’ finanzjament.  

Jenħtieġ li titħejja evalwazzjoni ex ante, f’konformità mar-Regolament Finanzjarju, għal programmi 
ewlenin tal-qafas finanzjarju pluriennali6. L-evalwazzjonijiet ex ante (u l-valutazzjonijiet tal-impatt) 
jinformaw it-teħid tad-deċiżjonijiet dwar it-tfassil tal-istrumenti meta jiġu analizzati l-għażliet ta’ 
politika, b’mod partikolari billi jiġu ċċekkjati l-istrateġiji, l-istrumenti, il-kanali jew il-livelli ta’ interventi 
ta’ intervent. Meta għandha titwettaq valutazzjoni tal-impatt, iżda ma tistax, pereżempju għal 
raġunijiet ta’ urġenza, minn Novembru 2021, il-Linji Gwida u s-sett ta’ għodod għal 
Regolamentazzjoni Aħjar jipprevedu li Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal (SWD) jiġi ppubblikat fi żmien 
3-il xahar wara li l-proposta tiġi ppubblikata. Dan ikun jinkludi ġustifikazzjoni għad-disinn, 

                                                 
3 Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u 

l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet; ĠU L 123, 12.5.2016. 
4 Il-Ftehim Interistituzzjonali tas-16 ta’ Diċembru 2020 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 

Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji baġitarji u dwar 
ġestjoni finanzjarja tajba, kif ukoll dwar riżorsi proprji ġodda, inkluż pjan direzzjonali lejn l-introduzzjoni ta’ 
riżorsi proprji ġodda; ĠU L 433, 22.12.2016, ara l-paragrafi 18, 19, 26. Ara wkoll l-Anness I n-nota 4 f’qiegħ 
il-paġna. 

5 ĠU C 444I, 22.12.2020; 
6 (ir-Regolament Finanzjarju, l-Artikolu 34) 
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valutazzjoni tal-koerenza ma’ strumenti oħra u analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji. F’każ ta’ 
urġenza, il-Viċi President għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva jista’ jiddeċiedi jekk 
jagħtix deroga mir-rekwiżit li titwettaq valutazzjoni tal-impatt. Barra minn hekk, it-tħejjija ta’ qafas 
finanzjarju pluriennali ġdid hija proċess uniku li jeħtieġ approċċ speċifiku fir-rigward tal-kamp ta’ 
applikazzjoni u l-profondità tal-analiżi. Għal dan il-proċess, gwida prattika għall-ħidma preparatorja 
tinħareġ internament fi ħdan il-Kummissjoni. 

 

3. L-obbligu ta’ rendikont pubbliku tax-xenarju finanzjarju 

tal-UE 

L-arranġamenti ta’ skrutinju pubbliku u l-kamp ta’ applikazzjoni tas-setgħat tal-Parlament Ewropew 
fil-kuntest ta’ strumenti differenti7 huma bbażati bis-sħiħ fuq id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati 
u jirriżultaw mill-proċess leġiżlattiv interistituzzjonali applikabbli. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
tenfasizza li għandha responsabbiltajiet limitati fl-istabbiliment u/jew l-implimentazzjoni ta’ ċerti 
strumenti, b’mod partikolari meta jitqies li xi wħud minnhom huma barra mill-kamp ta’ applikazzjoni 
tat-Trattati tal-UE (eż. il-MES). 

Il-Kummissjoni b’mod ġenerali tappoġġa li l-maniġers tal-fondi pubbliċi, fil-livell tal-UE u fil-livell 
nazzjonali, jinżammu responsabbli abbażi ta’ rappurtar u awditi trasparenti mwettqa minn awdituri 
indipendenti. Għall-istrumenti mhux koperti mid-drittijiet tal-awditjar tal-QEA, hemm fis-seħħ 
arranġamenti indipendenti tal-awditjar estern. Il-Kummissjoni tqis li huwa f’idejn l-istituzzjonijiet u l-
korpi kkonċernati u l-QEA li jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet8.  

Fir-rigward tad-drittijiet ta’ sorveljanza tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-fond għall-
Modernizzazzjoni, il-Kummissjoni tqis li hemm livell suffiċjenti ta’ skrutinju pubbliku9. Ir-Regolament 
ta’ Implimentazzjoni 2020/100110 jiddeskrivi fid-dettall il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni 
u r-regoli tal-awditjar fis-seħħ, kif ukoll ir-responsabbiltajiet tal-BEI u tal-Kummissjoni fir-rigward 
tal-pubblikazzjoni tar-rapporti rispettivi fuq is-sit web tal-Fond għall-Modernizzazzjoni u “europa”11. 
Il-Kummissjoni għalhekk tqis li dawn jipprovdu trasparenza sħiħa u aċċertament suffiċjenti tas-
sorveljanza baġitarja. 

Il-Kummissjoni tirrapporta, f’konformità mar-Regolament Finanzjarju (RF), dwar l-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-UE f’għadd ta’ rapporti finanzjarji, bħall-Kontijiet Annwali konsolidati tal-UE, ir-Rapport 
Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), id-dokumenti ta’ ħidma mehmuża mal-abbozz tal-
baġit f’konformità mal-Artikolu 41 tar-Regolament Finanzjarju (RF) u r-rapport imħejji abbażi tal-
Artikolu 250 tar-RF dwar l-istrumenti finanzjarji, il-garanziji baġitarji, l-assistenza finanzjarja u l-
obbligazzjonijiet kontinġenti.  

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tipproduċi, f’konformità mal-Artikolu 16 17 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-16 ta’ Diċembru 2020 u abbażi ta’ informazzjoni disponibbli għall-pubbliku, ir-
Rapport dwar it-Trasparenza Baġitarja, li jkopri xi strumenti li huma barra mill-mandat ta’ rapportar 
tal-Kummissjoni.  

                                                 
7 Ara l-osservazzjonijiet 62 sa 66 tal-QEA. 
8 Ara l-osservazzjoni 96 tal-QEA 
9 Ara l-osservazzjoni 63 tal-QEA. 
10 Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1001 ta’ Lulju 2020 li jistabbilixxi regoli 

dettaljati għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-
operat tal-Fond għall-Modernizzazzjoni li jsostni investimenti għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
enerġija u għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika ta’ ċerti Stati Membri; ĠU L 221/107, 10.7.2020. 

11 Is-sit web tal-Fond għall-Modernizzazzjoni (i) https://modernisationfund.eu/investments/, u l-Fond għall-
Modernizzazzjoni fuq europa (ii) https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-
action/modernisation-fund_en 
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Għalhekk, il-Kummissjoni tipprovdi r-rapporti u l-informazzjoni meħtieġa biex il-Parlament Ewropew 
ikun jista’ jeżerċita l-iskrutinju demokratiku tiegħu għall-istrumenti u l-fondi kollha li jaqgħu taħt il-
mandat tiegħu, f’konformità mar-rekwiżiti tat-Trattati u r-regolamenti rilevanti. Il-Kummissjoni ma 
tistax tinżamm responsabbli għal fondi li tqiegħdu barra mill-prerogattivi tagħha.   

III. TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-
RAKKOMANDAZZJONIJIET TAL-QEA 

1. Tiġi żgurata valutazzjoni minn qabel adegwata tad-

disinn u l-għażliet għall-istrumenti l-ġodda kollha 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

(a) fi ħdan il-qafas eżistenti, tiżgura li kwalunkwe strument ġdid li tipproponi jkun fih 

valutazzjoni tad-disinn magħżul u l-ħtieġa li jinħoloq dak l-istrument ġewwa jew barra l-baġit tal-

UE, u 

(b) tikkondividi din il-prattika tajba mal-Kunsill bil-ħsieb li tiġi applikata għal strumenti ġodda 

mhux proposti mill-Kummissjoni. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: 2024 

Il-Kummissjoni taċċetta parzjalment il-punt a) ta’ din ir-rakkomandazzjoni peress li valutazzjoni 
minn qabel ma tistax tiġi żgurata għal kull proposta, bħal fil-każ ta’ urġenza, jew għal azzjonijiet li 
jaqgħu barra mir-responsabbiltajiet tagħha skont it-Trattati.  

Il-Kummissjoni taċċetta parzjalment il-punt b). 

Barra minn hekk, fir-rigward tal-punt b), il-Kummissjoni ma tistax taċċetta li tmur lil hinn mill-qafas 
eżistenti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinsisti li jenħtieġ li l-valutazzjoni tal-għażliet għat-tfassil 
ssegwi r-rekwiżiti tat-Trattati, u/jew l-oqfsa ta’ politika skont il-proċeduri leġiżlattivi u ma tistax tiġi 
garantita għal kull proposta speċjalment għal dawk barra minn dan il-qafas (it-tip ta’ MES jew il-
proċeduri urġenti). 

F’dan ir-rigward, il-ħolqien ta’ strumenti ġodda huwa ggwidat minn qafas komprensiv, inklużi prinċipji 
gwida u proċessi standard, kif ippreżentat fit-taqsima II.2.  

 

2. Tiġbor u tippubblika informazzjoni dwar ix-xenarju 

finanzjarju ġenerali tal-UE 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiġbor u tippubblika informazzjoni dwar l-istrumenti kollha tax-xenarju 

finanzjarju ġenerali tal-UE. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: 2024 

Il-Kummissjoni taċċetta parzjalment din ir-rakkomandazzjoni. 

Kif ippreżentat fit-Taqsima II.3, il-Kummissjoni diġà tirrapporta, f’konformità mar-Regolament 
Finanzjarju (RF) dwar l-implimentazzjoni tal-baġit u l-istrumenti tal-UE li għalihom il-Kummissjoni 
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hija responsabbli f’għadd ta’ rapporti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni dwar 
strumenti oħra kif stabbilit fil-punt 16 tal-Ftehim Interistituzzjonali12. Il-Kummissjoni ma għandhiex 
is-setgħa legali li tirrapporta dwar strumenti li huma barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-baġit tal-
UE jew saħansitra barra mit-Trattati jew li ma jdaħħlux fil-kontijiet tal-UE (operazzjonijiet proprji tal-
Bank Ewropew tal-Investiment, Faċilità ta’ Self Grieg, Fond għall-Modernizzazzjoni eċċ.) jew li 
għalihom ma hemm l-ebda dokument disponibbli għall-pubbliku. Tali “rappurtar dwar ix-xenarju 
finanzjarju ġenerali tal-UE” ma jistax jiġi pprovdut taħt ir-Regolament Finanzjarju peress li jmur lil 
hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu u jkun parzjalment ibbażat fuq informazzjoni li għandha tiġi 
pprovduta minn korpi oħra (eż. il-BEI fuq l-operazzjonijiet tiegħu stess).  

3. Tipproponi li l-Fond għall-Modernizzazzjoni jiġi integrat 

fil-baġit tal-UE.  

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tipproponi l-integrazzjoni tal-Fond għall-Modernizzazzjoni fil-Baġit tal-

UE għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss, filwaqt li tqis l-ispeċifiċitajiet tal-Fond. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: 2025 

Il-Kummissjoni ma taċċettax din ir-rakkomandazzjoni. 

Filwaqt li tqis l-ispeċifiċitajiet tal-Fond u tirriżerva d-dritt tiegħu ta’ inizjattiva leġiżlattiva kif stabbilit 
fit-Trattati, il-Kummissjoni ma tistax tippreġudika l-kontenut u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-proposta 
tagħha għall-QFP ta’ wara l-2027.  

4. Tipproponi l-integrazzjoni u l-konsolidazzjoni tal-

istrumenti ta’ assistenza finanzjarja eżistenti 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: 2025 

(a) jimpenja ruħu mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà bil-

ħsieb li tintlaħaq pożizzjoni komuni dwar l-integrazzjoni tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ 

Stabbiltà fil- “qafas legali tal-UE”; 

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.  

(b) tippreżenta proposti leġiżlattivi ġodda bil-ħsieb li jiġu kkonsolidati l-istrumenti ta’ 

assistenza finanzjarja eżistenti. 

Il-Kummissjoni taċċetta parzjalment din ir-rakkomandazzjoni.  

Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt tagħha ta’ inizjattiva leġiżlattiva kif stabbilit fit-Trattati. Jekk il-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà jiġi integrat fil-“qafas legali tal-UE”, il-Kummissjoni se teżamina 
l-ambitu għall-konsolidazzjoni tal-istrumenti ta’ assistenza finanzjarja eżistenti, filwaqt li tqis l-

                                                 
12 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni 

Ewropea dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba, 
kif ukoll dwar riżorsi proprji ġodda, inkluż pjan direzzjonali lejn l-introduzzjoni ta’ Ftehim Interistituzzjonali 
ġdid dwar ir-riżorsi proprji tas-16 ta’ Diċembru 2020 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar 
ġestjoni finanzjarja tajba, kif ukoll dwar riżorsi proprji ġodda, inkluż pjan direzzjonali lejn l-introduzzjoni ta’ 
riżorsi proprji ġodda (ĠU L 433I, 22.12.2020, p. 28-46). 
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istrumenti ta’ assistenza finanzjarja li huma operazzjonali f’dak iż-żmien u jekk hemmx benefiċċji 
biex jiġu integrati addizzjonalment strumenti li ma għadhomx operattivi. 
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