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INTRODUZZJONI 

Id-dokument informattiv tagħna 

1. Dan id-dokument informattiv jirrispondi għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

rieżami/reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-Qafas finanzjarju pluriennali 2014–2020 (QFP), kif 

ukoll għall-proposti li jemendaw ir-Regolament dwar il-QFP, il-Ftehim Interistituzzjonali u d-

deċiżjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza1. Aħna se nirrispondu għall-

proposti leġiżlattivi l-oħra li jidhru fil-"pakkett" tar-rieżami ta’ nofs it-terminu, fi żmien 

debitu2

2. Aħna niffukaw fuq l-aspetti baġitarji tal-funzjonament tal-QFP li huma koperti mir-

rieżami/reviżjoni ta’ nofs it-terminu u nistiednu lill-awtoritajiet politiċi, leġiżlattivi u baġitarji 

tal-UE biex jieħdu l-opportunità f'dan il-perjodu leġiżlattiv sabiex jibdew riforma baġitarja fuq 

terminu twil fil-livell tal-UE. L-osservazzjonijiet tagħna jsegwu t-taqsimiet prinċipali tal-

komunikazzjoni, jiġifieri dawk dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-QFP 2014–2020, il-

proposti fil-pakkett tar-rieżami ta’ nofs it-terminu, u l-kwistjonijiet li għandhom jiġu 

indirizzati fil-proposta għall-QFP li jmiss. 

. 

Opportunità biex issir riforma tal-baġit tal-UE 

3. Ir-rieżami/reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-QFP 2014–2020 joffru l-opportunità biex 

jitqies kif il-ġestjoni finanzjarja u l-obbligu ta' rendikont jistgħu jittejbu, u kif jista' jsir 

progress lejn sistema baġitarja tal-UE li tippermetti li terġa' tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini.  

4. Ibbażat fuq l-esperjenza tagħna tal-awditjar, kif ġie rrappurtat fir-rapporti annwali u r-

rapporti speċjali tagħna, aħna nemmnu li wasal iż-żmien li jiġi żviluppat approċċ għall-infiq u 

l-investiment tal-UE. Jenħtieġ li r-riforma jkollha l-għan li ttejjeb il-kapaċità tas-sistema 

baġitarja tal-UE li: 

                                                      

1 COM(2016) 603 final, COM(2016) 606 final u COM(2016) 607 final. 

2 Bħalissa qed inħejju opinjonijiet dwar il-proposti biex jiġi emendat ir-Regolament Finanzjarju 
(Nru 966/2012) u l-proposta biex jiġi emendat ir-Regolament dwar il-FEIS (2015/1017). 
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- timmira l-fondi tal-UE b'mod rapidu u flessibbli lejn l-oqsma fejn dawn jistgħu jagħtu l-

akbar valur miżjud għall-UE u għaċ-ċittadini tagħha; 

- tagħti fondi u twassal riżultati b'mod effiċjenti u mingħajr ħafna riskji; u  

- turi kif l-UE tiffinanzja l-politiki u tikseb ir-riżultati. 

5. L-ilħuq ta' dawn l-għanijiet mhuwiex daqshekk sempliċi fi ħdan dan il-qafas tal-QFP 

attwali. Il-lok li l-Kummissjoni għandha biex tipproponi prijoritizzazzjoni mill-ġdid tal-infiq tal-

UE u biex tibdel ir-regoli finanzjarji f'dan il-istadju huwa ristrett ħafna mill-fatt li: 

- il-QFP attwali jirrifletti l-prijoritajiet ta' finanzjament tal-Unjoni fi żmien l-adozzjoni 

tiegħu; 

- ir-regolament dwar il-QFP jillimita l-aġġustamenti li jistgħu jsiru f'nofs il-perjodu3

- il-programmi ta' nfiq fuq seba' snin għall-perjodu 2014-2020 għadhom kif inbdew issa 

wara dewmien sinifikanti; kif ukoll  

; 

- il-baġit tal-UE qed jopera viċin il-limiti ta' nfiq. 

6. F'dan l-isfond, il-Kummissjoni tippreżenta proposti biex ir-riżorsi jiġu ffukati aktar fuq il-

prijoritajiet attwali, biex il-ġestjoni baġitarja tkun aktar flessibbli, u biex l-aspetti tar-regoli 

finanzjarji jiġu ssimplifikati. 

IR-RIEŻAMI TA’ NOFS IT-TERMINU TAL-QFP 2014-2020, IMWETTAQ MILL-KUMMISSJONI 

Stat ta’ implimentazzjoni tal-QFP attwali u sfidi ġodda 

Tinħtieġ aktar evidenza għal dibattitu dwar ir-riforma 

7. L-informazzjoni li l-Kummissjoni tippreżenta dwar "l-istat ta' implimentazzjoni" tal-QFP 

attwali fil-biċċa l-kbira tiffoka fuq l-użu probabbli ta' limiti massimi tal-impenji u l-pagamenti, 

                                                      

3 L-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
pluriennali għas-snin 2014-2020. 
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kif ukoll ta' marġnijiet sa tmiem l-2020. Il-Kummissjoni ma tipprovdix biżżejjed informazzjoni 

dwar: 

- is-sitwazzjoni ekonomika li taffettwa l-infiq tal-baġit tal-UE mill-Istati Membri4

(a) ma jintużawx kompletament mill-Istati Membri

, inkluż ir-

riskju li l-fondi tal-UE: 

5

(b) jieħdu post investiment ieħor u sorsi oħra ta' finanzjament; 

; 

(c) potenzjalment ma jitħallsux jekk l-Istat Membru ma jagħmilx ir-riformi strutturali 

rakkomandati ("kundizzjonalità"); 

- l-infiq previst taħt il-QFP attwali mqabbel mal-infiq attwali tal-QFP preċedenti biex 

tiġbed l-attenzjoni għal dewmien rikorrenti; 

- fondi mhux użati miżmuma fi strumenti finanzjarji6

- l-inventarju ta' prefinanzjamenti, l-impenji li għad iridu jiġu kklerjati permezz ta' 

pagamenti, kif ukoll l-obbligazzjonijiet u l-obbligazzjonijiet kontinġenti l-oħra

; 

7

- il-flussi tal-flus probabbli fuq perjodu ta' minn 7 sa 10 snin li jkopru l-limiti massimi 

baġitarji, il-ħtiġijiet ta’ pagament, ir-restrizzjonijiet ta' kapaċità u d-diżimpenji 

potenzjali

; 

8

                                                      

4 L-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
pluriennali għas-snin 2014-2020. 

, biex b'hekk tiġbed l-attenzjoni għas-sitwazzjoni lil hinn mill-2020; 

5 Il-paragrafu 2.6 u l-Figura 2.6 tar-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit għas-sena 
finanzjarja 2015. 

6 Ir-Rapport Speċjali Nru 19/2016 u l-paragrafu 2.31 tar-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni 
tal-Baġit għas-sena finanzjarja 2015. 

7 Il-paragrafi 2.5 sa 2.9 tar-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit għas-sena 
finanzjarja 2015. 

8 Il-paragrafi 2.10 u 2.47 tar-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit għas-sena 
finanzjarja 2015. 
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- l-impatt finanzjarju kumplessiv, fuq il-baġit tal-UE, tal-proposti ppreżentati fil-pakkett 

tar-rieżami ta’ nofs it-terminu, inkluża ż-żieda fl-impenji u fil-pagamenti meta mqabbla 

mal-istatus quo kif ukoll il-valur totali ta' riżervi u garanziji li huma kkonċernati; u 

- il-mod kif l-oqsma tal-baġit tal-UE li għandhom livelli ta' żball persistentement għoljin 

ikunu affettwati mill-proposti9

8. Aħna nosservaw ukoll li, għal xi wħud mill-Istati Membri, il-fondi mill-baġit tal-UE 

jirrappreżentaw sehem sinifikanti mill-infiq u l-investiment totali tal-amministrazzjoni 

pubblika

. 

10

9. Informazzjoni ta' dan it-tip setgħet ġiet prodotta f'dan l-istadju biex turi l-isfidi li jinsabu 

fil-qasam tal-ġestjoni baġitarja u tgħin biex talimenta d-djalogu interistituzzjonali dwar 

soluzzjonijiet potenzjali fuq terminu twil. 

. 

Ir-riskji storiċi qed jiġu ripetuti 

10. B'riżultat tad-dewmien konsiderevoli fil-bidu tal-QFP 2014-2020, il-biċċa l-kbira mill-infiq 

operazzjonali, sa issa, fil-QFP attwali, huwa relatat ma' impenji mill-perjodu preċedenti. Kien 

hemm ukoll dewmien fl-infiq li seħħ fil-bidu tal-perjodi preċedenti. 

11. Fl-2015, is-sena l-aktar reċenti li għaliha hemm ċifri awditjati, aktar minn tliet kwarti tal-

infiq operazzjonali kien jikkonċerna skemi li joperaw taħt ir-regoli tal-QFP preċedenti11

12. Għalkemm il-pagamenti pendenti mill-perjodu preċedenti issa ġew ikklerjati, il-pressjoni 

fuq il-pagamenti x'aktarx li tirritorna fis-snin futuri, jekk isir użu sħiħ mil-limiti massimi tal-

. 

                                                      

9 Il-paragrafu 1.66 tar-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit għas-sena 
finanzjarja 2014. 

10 Ara l-Figura 1.1 tar-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit għas-sena 
finanzjarja 2015. 

11 Il-paragrafu 2.3 tar-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit għas-sena 
finanzjarja 2015. 
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impenji tal-QFP sa tmiem il-perjodu. Dan fil-parti l-kbira huwa dovut għad-diskrepanza bejn l-

impenji u l-pagamenti li oriġinarjament ġew maqbula fil-QFP. 

13. F'dan il-kuntest, il-proposta tal-Kummissjoni li tiġi kkumpensata l-mobilizzazzjoni tal-

marġni ta' kontinġenza tal-2014 sal-2017 aktar milli sal-2018-2020 tgħin biex tiżgura li l-

pagamenti jkunu jistgħu jsiru f'dawk is-snin12. Minkejja dan, għadu jidher li l-QFP li jmiss se 

jidħol fis-seħħ b'volum kbir ta' impenji mill-QFP attwali li jkunu għad iridu jitħallsu, billi inqas 

minn 60 % tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, li huma disponibbli ta ħt il-QFP 

attwali se jkunu tqassmu sal-202013

14. Għalhekk, jidher li huwa probabbli li d-dewmien fit-tnedija tal-programmi u l-pressjoni 

fuq il-baġit tal-pagamenti taħt il-QFP attwali jippreżentaw żewġ riskji ewlenin, jekk huwa 

mistenni li tiġi rrispettata l-iskeda ta' żmien għall-adozzjoni tal-QFP li jmiss u tal-programmi 

relatati ta' nfiq: 

. Dan ifisser li l-infiq fl-ikbar qasam tal-baġit mhux se 

jilħaq il-punt tan-nofs qabel l-aħħar sena tal-perjodu. 

- se jkun hemm akkumulazzjoni oħra ta' impenji u pagamenti pendenti fis-snin li ġejjin, 

billi xi wħud mill-Istati Membri se jsibuha diffiċli biex jassorbu l-fondi disponibbli sal-

2020, jew anke sal-2030 meta l-perjodu ta' eliġibbiltà tal-programmi ta' nfiq 2014-2020 

jasal fi tmiemu. Dan jista' jwassal għar-riskju li jiġu ffinanzjati proġetti b'valur baxx għall-

flus biex jiġi evitat telf ta' finanzjament14

- ftit li xejn se jkun hemm opportunità biex jinsiltu tag ħlimiet minn valutazzjonijiet, 

ibbażati fuq il-fatti, dwar it-tfassil, l-operat u r-riżultati tal-programmi ta' nfiq tal-UE taħt 

il-QFP 2014-2020, qabel ma l-Kummissjoni jkollha tippreżenta, sa tmiem l-2017, il-

. 

                                                      

12 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni 
(UE) 2015/435 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza COM(2016) 607 final. 

13 L-istima tal-Kummissjoni fid-dokument SWD (2016) 299 final– Anness 6. 

14 Il-paragrafu 38 tal-Analiżi panoramika: Nagħmlu l-aħjar użu minn flus l-UE: analiżi panoramika 
tar-riskji għall-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE. 
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proposta tagħha għall-QFP ta' wara l-2020. Barra minn hekk, ħafna evalwazzjonijiet 

ex post se jkunu twettqu qabel ma jingħalqu l-programmi taħt il-QFP 2007-2013. 

Jeħtieġ li jsir rieżami komprensiv tal-infiq tal-UE qabel ma jiġi stabbilit baġit ġdid fuq 

terminu twil 

15. Il-baġit tal-UE huwa mistenni joffri benefiċċji ċari u viżibbli għall-UE u għaċ-ċittadini 

tagħha li ma kinux ikunu jistgħu jinkisbu permezz ta' nfiq fil-livelli nazzjonali, reġjonali jew 

lokali biss. 

16. Ir-rapporti annwali u speċjali tagħna jiġbdu l-attenzjoni għal każijiet fejn l-infiq tal-UE 

seta' ġie ppjanat b'mod aktar strateġiku u b'hekk seta' kiseb riżultati aħjar u valur miżjud 

ogħla għall-UE fl-intier tagħha. Pereżempju, fost affarijiet oħra, ir-rapporti reċenti ġibdu l-

attenzjoni għall-fatt li: 

- l-investimenti fl-infrastruttura rurali mill-baġit tal-UE pprovdew biss valur limitat għall-

flus u kienu, f'xi każijiet, issostitwew aktar milli żiedu għall-finanzjament nazzjonali u 

reġjonali15

- terz mill-infiq tal-UE fuq il-faċilitajiet marittimi li ġew eżaminati la kien effettiv u lanqas 

sostenibbli, għaliex dan irriżulta fl-irduppjar ta' faċilitajiet li kienu jeżistu fil-qrib

; 

16

- il-finanzjament mill-UE għall-proġetti ferrovjarji bejn l-2007 u l-2013 ma rnexxilux 

jittrasferixxi t-trasport tal-merkanzija mit-triq għall-ferrovija

; 

17

- l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija huwa mxekkel minn qafas kumpless u 

minn problemi ta' ġestjoni

; 

18

                                                      

15 Ir-Rapport Speċjali Nru 25/2015. 

; u 

16 Ir-Rapport Speċjali Nru 23/2016. 

17 Ir-Rapport Speċjali Nru 8/2016. 

18 Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2016. 
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- matul il-perjodu 2007-2013 l-istrumenti finanzjarji taħt il-FEŻR u l-FSE sabuha diffiċli fil-

prattika biex jikkontrollaw l-ispejjeż/it-tariffi, jiżborżaw il-fondi disponibbli, jattiraw 

kapital privat, u jerġgħu jużaw mill-ġdid l-appoġġ finanzjarju19

17. Barra minn hekk, prestazzjoni għolja u valur miżjud fil-passat ma jiggarantux 

prestazzjoni għolja u valur miżjud fil-futur. Għalhekk, huwa essenzjali li mhux biss isiru 

monitoraġġ u evalwazzjoni perjodiċi tal-programmi u l-iskemi prinċipali kollha ta' nfiq, kif 

inhu meħtieġ, iżda li jsir ukoll tqabbil tal-prestazzjoni u l-valur miżjud tad-diversi programmi.  

. 

18. Fil-fehma tagħna, jenħtieġ li jitwettaq rieżami komprensiv tal-infiq tal-UE qabel ma l-UE 

tadotta baġit ieħor fuq terminu twil u sett ġdid ta' programmi ta' nfiq. Rieżami komprensiv 

tal-infiq ikun jipprovdi opportunità, fost affarijiet o ħra, biex: 

- jittejbu l-prestazzjoni u l-valur miżjud tal-baġit tal-UE, kemm fil-livell tal-prijoritajiet 

politiċi (jiġifieri fil-livell tal-intestaturi tal-QFP) kif ukoll fil-livell tal-programmi;  

- jittejjeb il-proċess li permezz tiegħu l-objettivi politiċi tal-Unjoni jiġu kkonkretizzati fl-

objettivi operazzjonali tal-programmi u l-iskemi prinċipali tagħha ta' nfiq; u 

- jittejbu l-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rappurtar tal-prestazzjoni u l-valur miżjud f'kull 

livell. 

Ir-rieżami ta’ nofs it-terminu tal-QFP, imwettaq mill-Kummissjoni, ma jikkostitwix rieżami 

komprensiv u tant meħtieġ tal-infiq tal-UE fir-rigward tal-prestazzjoni u l-valur miżjud tal-

oqsma differenti tal-baġit tal-UE u tal-programmi ta' nfiq tagħha. Jenħtieġ li eżerċizzju ta' 

dan it-tip jitwettaq qabel ma jiġi maqbul pjan finanzjarju fuq terminu twil, biex b'hekk jinsiltu 

t-tagħlimiet tal-perjodu attwali u l-fondi disponibbli tal-UE jkunu jistgħu jwasslu valur aħjar 

għall-flus fil-futur. 

                                                      

19 Ir-Rapport Speċjali Nru 19/2016. 
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Kummenti dwar il-proposti ewlenin fir-Rieżami ta’ nofs it-terminu, imwettaq mill-

Kummissjoni 

19. Din it-taqsima ssegwi l-istruttura tat-Taqsima 3 tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. 

Iffukar ulterjuri fuq il-prijoritajiet u fuq l-isfidi l-ġodda? 

20. Il-proposti tal-Kummissjoni biex ikun hemm iffukar ulterjuri fuq il-prijoritajiet u l-isfidi l-

ġodda jirrigwardaw l-allokazzjoni ta' riżorsi addizzjonali għal ċerti intestaturi u programmi 

mingħajr ma jiżdiedu l-allokazzjonijiet kumplessivi tal-QFP kif stipulat fl-anness finanzjarju 

tal-komunikazzjoni. 

21. Il-pakkett totali ta' kważi EUR 12.8 biljun sal-2020 jinkludi:  

- EUR 1.8 biljun fil-baġit 2017 għall-migrazzjoni; 

- EUR 4.6 biljun għall-koeżjoni b'riżultat ta' aġġustamenti awtomatiċi biex jirriflettu l-

inflazzjoni u l-bidliet fl-ING tal-Istati Membri (l-Intestatura 1b); 

- EUR 6.3 biljun għat-tkabbir u l-impjiegi, is-sigurtà, il-migrazzjoni u r-refuġjati (l-

Intestaturi 1a, 1b, 3 u 4); u 

- l-ebda proposta biex jinbidel il-finanzjament agrikolu (l-Intestatura 2) jew l-

amministrazzjoni (l-Intestatura 5). 

22. L-ammont addizzjonali ta' EUR 6.3 biljun jirrappreżenta madwar 1 % tal-impenji totali sa 

tmiem il-perjodu. Dan ma jbiddilx b'mod sinifikanti l-proporzjon kumplessiv tar-riżorsi 

allokati għal kull intestatura, għalkemm ir-riżorsi allokati għas-sigurtà u ċittadinanza (l-

Intestatura 3) se jiżdiedu bi 23 %. 

23. Biex ikun hemm investiment supplimentari, il-PE u l-Kunsill iridu jaqblu li l-finanzjament 

minn "strumenti speċjali" ma jingħaddx taħt il-limiti massimi għall-impenji u l-pagamenti 

għall-perjodu 2014-2020. Bħala regola, il-prijoritajiet u l-isfidi l-ġodda jridu jiġu ffinanzjati 

mill-baġit tal-UE u mhux minn "strumenti speċjali" li ma jaqgħux taħtu. L-"istrumenti 

speċjali" huma riżervi li jrid isir rikors għalihom f'każ ta' avvenimenti imprevisti. 
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24. Mill-ammont ta' EUR 6.3 biljun, EUR 2.4 biljun huma intenzjonati għall-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) u għal għadd ta' programmi ta' kompetittività li huma 

mmaniġġjati direttament jew indirettament mill-Kummissjoni. Aħna nosservaw li l-

investiment supplimentari f'dawn il-programmi qed jiġi propost qabel ma jkun ġie evalwat l-

infiq taħt il-perjodu attwali. Aħna se nippubblikaw awditu tal-implimentazzjoni tal-Garanzija 

għaż-Żgħażagħ u tal-YEI fl-Istati Membri fil-bidu tal-2017. 

25. Parti mill-ammont ta' EUR 6.3 biljun tinkludi wkoll provvediment biex jiżdiedu l-garanziji 

għall-fondi ta' investiment iffinanzjati barra mill-baġit. EUR 150 miljun se jiżdiedu mal-fond 

ta' garanzija tal-FEIS biex tiġi ffinanzjata ż-żieda proposta fil-kapaċità ta' self tiegħu, u 

EUR 250 miljun se jintużaw biex jiġi stabbilit fond simili ta' garanzija għall-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) il-ġdid. Aħna nosservaw li l-EFSD se jkollu firxa usa' ta' 

kontropartijiet mill-FEIS u għalhekk profil differenti tar-riskju. Sabiex timinimizza l-flus 

kontanti li jridu jinżammu biex ikopru l-appelli fuq il-garanziji pprovduti mill-baġit tal-UE, il-

Kummissjoni qed tipproponi "fond komuni ta' proviżjonament". Dan se jkun ikopri l-fondi ta' 

garanzija għall-FEIS, l-EFSD u l-azzjonijiet esterni.  

26. Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li jiġu stabbiliti fondi fiduċjarji interni biex tgħin 

tattira finanzjament addizzjonali mill-Istati Membri u minn sorsi oħra għall-indirizzar ta' 

kwistjonijiet ta' migrazzjoni u refuġjati fi ħdan l-UE.  

Fil-fehma tagħna, dawn il-proposti ma jbiddlux b'mod sinifikanti l-proporzjon tar-riżorsi ta' 

kull intestatura tal-QFP sal-2020. Il-fatt li l-infiq ġdid propost fuq il-prijoritajiet attwali 

mhuwiex ibbażat fuq ir-riallokazzjoni ta' riżorsi jservi biex juri r-restrizzjonijiet baġitarji, ta' 

programmazzjoni u politiċi (ara l-paragrafu 7 hawn fuq) li hemm bħalissa fuq il-baġit tal-UE, 

kif ukoll il-każ favur ir-riforma. Barra minn hekk, minħabba d-dipendenza dejjem akbar fuq l-

istrumenti finanzjarji, il-fondi fiduċjarji u l-fondi ta' investiment li huma garantiti mill-baġit 

huma essenzjali li jissaħħu l-ġestjoni tar-riskju u r-rappurtar dwar l-obbligazzjonijiet 

kontinġenti dejjem akbar tal-UE. 
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Titjib tal-flessibbiltà u tal-aġilità fil-mobilizzazzjoni u fl-għoti ta’ fondi? 

27. Il-Kummissjoni tipproponi għadd ta' miżuri biex tagħmilha aktar faċli li jinstabu fondi 

addizzjonali għal sfidi ġodda mill-qafas tal-limiti massimi eżistenti tal-QFP attwali. Dawn 

jikkonsistu: 

- f'miżuri biex il-baġit annwali li jirrigwarda l-impenji u l-pagamenti ikun inqas strett 

permezz tal-massimizzazzjoni tal-użu ta' marġnijiet u ta' riporti; u 

- fiż-żieda ulterjuri tal-kapaċità tar-riżervi fil-baġit u fi "strumenti speċjali", inkluż il-

ħolqien ta' Riżerva ta' Kriżi, ġdida tal-Unjoni Ewropea (ir-Riżerva ta' Kriżi). 

28. L-għan tal-proposti dwar il-marġnijiet u r-riporti jkun li jiġi żgurat li jsir użu massimu tal-

impenji u l-pagamenti taħt il-limiti massimi għall-perjodu. Fi kliem ieħor, id-diskrepanza bejn 

il-limiti massimi tal-QFP u l-baġits annwali effettivament tisparixxi billi l-limiti massimi f'sena 

partikolari jkunu jistgħu jinqabżu, dment li l-limiti massimi kumplessivi għall-perjodu kollu 

kemm hu ma jinqabżux.  

29. Fir-rigward ta' riżervi fil-baġit, il-Kummissjoni tipproponi li toħloq "riżerva" ta' 

flessibbiltà ta' 10 % tal-fondi fi tliet strumenti ta' azzjoni esterna20

30. Ir-Riżerva ta' Kriżi hija intenzjonata li tippermetti li l-UE tirreaġixxi b’mod rapidu għal 

kriżijiet, kif ukoll għal avvenimenti li jkollhom implikazzjonijiet umanitarji jew ta' sigurtà serji. 

Din tkun iffinanzjata minn approprjazzjonijiet diżimpenjati mis-sena n-2. Il-Kummissjoni 

tistma li approprjazzjonijiet diżimpenjati ta' dan it-tip se jkunu jipprovdu minn madwar 

EUR 3 biljun sa EUR 4 biljun kull sena. Billi riżervi mhux użati jistgħu jiġu riportati għal sena, 

il-kapaċità tal-fondi tista' tilħaq valur ekwivalenti għall-valur ta' approprjazzjonijiet 

diżimpenjati ta' sentejn. 

. Barra minn hekk, il-

Kummissjoni qed tipproponi li tespandi żewġ "strumenti speċjali", l-Istrument ta' Flessibbiltà 

u r-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza, kif ukoll li tistabbilixxi Riżerva ta' Kriżi. 

                                                      

20 L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPAII), l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (ENI) u 
l-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (DCI). 
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Fil-fehma tagħna, dawn il-proposti jżidu l-flessibbiltà baġitarja u r-riżervi. Madankollu, hemm 

ir-riskju li huma jżidu l-kumplessità tas-sistema, jimminaw l-annwalità, l-ispeċifiċità u t-

trasparenza tal-baġit tal-UE, u jrendu aktar diffiċli l-kompitu tal-iskrutinju tal-ġestjoni 

baġitarja tal-UE. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi kkjarifikat kemm ikun possibbli li jsir infiq 

supplimentari b'riżultat tal-proposti u xi tkun il-kapaċità totali tar-riżervi u l-marġnijiet kollha. 

Regoli aktar sempliċi u aktar orjentazzjoni lejn il-prestazzjoni? 

31. Il-Kummissjoni tipproponi li r-regoli finanzjarji ġenerali għall-implimentazzjoni tal-baġit 

tal-UE jinkitbu mill-ġdid b'mod estensiv, kif ukoll li jsiru bidliet fir-regoli finanzjarji settorjali. 

Kif iddikjarat fl-introduzzjoni, aħna se nippreżentaw il-fehmiet tagħna dwar l-elementi 

speċifiċi ta' dawn il-bidliet f'opinjoni separata. Madankollu, f'dan l-istadju, aħna nixtiequ 

nippreżentaw il-punti li ġejjin dwar il-proposti. 

32. Essenzjalment, il-Kummissjoni qed taġġorna u tespandi s-"sett" ta' strumenti li jistgħu 

jintużaw fil-programmi ta' nfiq u qed tħeġġeġ l-użu kkombinat tagħhom. Se jkun possibbli, sa 

ċertu punt, li d-dispożizzjonijiet il-ġodda jiġu applikati għall-programmi ta' nfiq 2014-2020 

biex dawn ikunu aktar orjentati lejn il-prestazzjoni u inqas suxxettibbli għar-riskju, u se jkun 

hemm possibbiltà akbar li dan isir għall-programmi u l-iskemi tal-perjodu li jmiss. Filwaqt li l-

korrezzjonijiet finanzjarji u l-irkupru ta' ammonti li ntnefqu b'mod skorrett huma 

karatteristiki neċessarji ta' ġestjoni finanzjarja tajba tal-UE, aħna nibqgħu tal-fehma, kif 

esprimejna fir-rapport annwali tagħna, li huwa aħjar jekk, mill-bidu nett, jitfasslu programmi 

li jkunu inqas suxxettibbli għall-iżbalji. 

33. Qed jiġu proposti ħafna "simplifikazzjonijiet" ta' tipi differenti. Il-biċċa l-kbira mill-miżuri 

għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-programmi u l-iskemi ta' nfiq tal-UE kif ukoll ir-

riċeviment tal-fondi. Oħrajn għandhom l-għan li jiffaċilitaw użu aktar konsistenti ta' 

strumenti mhux ibbażati fuq l-għotjiet bħal fondi fiduċjarji, strumenti finanzjarji u assistenza 

finanzjarja. U oħrajn għandhom l-għan li jirregolaw sitwazzjonijiet fejn ħafna strumenti, 

kemm dawk li huma bbażati fuq l-għotjiet kif ukoll dawk li mhumiex, jistgħu jiġu kkombinati 

biex jintlaħqu l-istess objettivi. 
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Fil-fehma tagħna, bil-bidliet proposti, jeħtieġ li tingħata attenzjoni biex tiġi evitata 

kumplessità bla bżonn fl-arranġamenti ta' finanzjament b'riżultat taż-żieda fil-possibbiltajiet 

għall-kombinament ta' tipi differenti ta' strumenti. 

Lejn il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss 

34. Il-Kummissjoni tiddikjara li hija tippjana li twettaq bidliet aktar estensivi fil-QFP li jmiss u 

tidentifika għadd ta' kwistjonijiet li jridu jiġu ttrattati. Il-fehmiet tagħna tal-kwistjonijiet li 

tqajmu mill-Kummissjoni huma ppreżentati hawn taħt flimkien mal-fehma tagħna dwar il-

kwistjoni ewlenija li mhijiex indirizzata fir-rieżami ta’ nofs it-terminu – il-kumplessità dejjem 

tiżdied tal-arranġamenti għall-finanzjament tal-politiki tal-UE. 

Kwistjonijiet li tqajmu mill-Kummissjoni 

Ir-riforma tar-riżorsi proprji 

35. Il-Kummissjoni tippjana li tieħu kont tar-riżultat tal-Grupp ta' livell għoli dwar ir-Riżorsi 

Proprji, u aħna lesti li nipprovdu l-osservazzjonijiet tagħna dwar il-proposti leġiżlattivi li 

jistgħu jirriżultaw. Aħna nqisu li hemm lok għal titjib tal-arranġamenti għar-riżorsi proprji u 

nissuġġerixxu li jkun aħjar jekk ir-riżultati ta' riflessjoni dwar in-naħa tad-dħul tal-baġit 

jitqiesu flimkien mar-riżultati ta' rieżami tal-infiq. 

Durata tal-qafas 

36. Il-Kummissjoni tosserva li d-durata ta’ seba’ snin tal-QFP attwali mhijiex sinkronizzata 

tajjeb mal-mandati ta' ħames snin tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni. 

37. Huwa tajjeb li jiġi nnutat li ċ-ċiklu sħiħ tal-QFP fil-fatt huwa itwal minn 13-il sena, billi l-

poposti jsiru għall-ewwel darba sentejn qabel il-perjodu li jkun imiss u l-eliġibbiltà għall-infiq 

taħt il-programmi testendi għal tliet snin wara l-perjodu ta' programmazzjoni ("n+3”), u l-

programmi ma jingħalqux qabel sena u nofs wara li jintemm il-perjodu ta' eliġibbiltà. Jekk il-

QFP attwali jiġi segwit minn QFP ġdid ta' ħames snin (u ma ssir l-ebda bidla sostanzjali oħra), 

il-biċċa l-kbira mill-infiq matul il-perjodu l-ġdid ikun jikkonċerna l-programmi għall-2014-

2020. 



 15 

 
CLV087241MT04-16PP-DEC103-16FIN-mid-term_review_MFF-TR.docx 18.11.2016 

38. Barra minn hekk, f'rapporti annwali reċenti21

- iċ-ċiklu ta' ppjanar strateġiku ta' 10 snin mhuwiex allinjat maċ-ċiklu ta' 7 snin għall-

immaniġġjar tal-baġit tal-UE; u 

, aħna osservajna li kien hemm lok għal tijib 

tal-proċess ta' allinjament tal-infiq mill-baġit tal-UE mal-prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni. 

B'mod partikolari, aħna osservajna li: 

- l-arranġamenti baġitarji attwali ma jiffaċilitawx il-konkretizzazzjoni ta' aspirazzjonijiet 

politiċi (l-istrateġija Ewropa 2020 / l-10 prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni) f'objettivi 

operazzjonali utli għall-programmi u l-iskemi ta' nfiq22

39. Għalhekk, issa hemm il-ħtieġa u l-opportunità biex it-tfassil tal-politika u l-istrateġija, fuq 

terminu twil ikunu konformi maċ-ċiklu baġitarju. Aħna nissuġġerixxu wkoll li wasal iż-żmien li 

neżaminaw bir-reqqa alternattivi oħra, pereżempju: 

. 

- ibbaġitjar kontinwu (rolling budgeting) b'orizzont tal-ippjanar u programm kontinwu ta' 

evalwazzjoni fuq terminu medju; 

- durata tal-programmi u tal-iskemi li tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-ħtiġijiet ta' politika 

aktar milli fuq it-tul tal-perjodu tal-ippjanar finanzjarju; u 

- rekwiżit li, qabel ma jiġi ssettjat l-infiq, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jippreżentaw il-

ħtiġijiet tagħhom, iġġustifikati tajjeb, ta' finanzjament mill-UE kif ukoll ir-riżultati li jridu 

jinkisbu. 

40. Biex ikun hemm ġestjoni finanzjarja tajba u trasparenza, ikun tajjeb li l-awtoritajiet 

politiċi, leġiżlattivi u baġitarji tal-UE jqisu f'liema oqsma ta' politika jenħtieġ li jintnefaq il-

baġit tal-UE qabel ma jiddeċiedu dwar il-pjan finanzjarju fuq terminu twil li jkun imiss. 

                                                      

21 Ara l-Kapitolu 3 tar-Rapporti Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit għas-snin 
finanzjarji 2014 u 2015. 

22 Il-paragrafi 3.86 u 3.87 tar-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit għas-sena 
finanzjarja 2015. 
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Flessibbiltà 

41. Il-Kummissjoni tidentifika l-allokazzjoni minn qabel ta' fondi taħt ġestjoni kondiviża lill-

Istati Membri bħala l-limitu prinċipali fuq l-abbiltà tal-baġit attwali li jirreaġixxi għall-ħtiġijiet 

li dejjem jevolvu. Hija tipproponi wkoll ir-rieżaminar tal-istabbiliment ta' riżervi li jistgħu jiġu 

mobilizzati b'mod rapidu. 

42. Aħna identifikajna wkoll li l-allokazzjoni minn qabel hija sors ta' inflessibbiltà. 

Madankollu, jenħtieġ li din il-kwistjoni titqies bħala parti minn riflessjoni f'lvell għoli (ara 

wkoll il-paragrafu 40) dwar x'għandu jiġi ffinanzjat mill-baġit tal-UE u fuq liema perjodu ta' 

żmien. 

Integrazzjoni tal-FEŻ fil-baġit 

43. Aħna naqblu li jenħtieġ li l-awtoritajiet leġiżlattivi u baġitarji jqisu l-possibbiltà li l-FEŻ jiġi 

ffinanzjat mill-baġit tal-UE. Aħna nissuġġerixxu li dan jiġi diskuss fi ħdan il-kuntest usa' ta' 

inizjattiva biex ikun hemm ordni akbar għall-kumplessità dejjem tiżdied tal-arranġamenti 

għall-finanzjament tal-politiki tal-UE. 

Bini fuq l-innovazzjonijiet tal-QFP attwali 

44. Il-Kummissjoni tippjana li tibni fuq il-miżuri ta' kundizzjonalità, ta' ingranaġġ u ta' 

simplifikazzjoni li ġew introdotti fil-QFP attwali u żviluppati aktar fil-proposti tar-rieżami ta’ 

nofs it-terminu. 

45. Fir-rigward tal-kundizzjonalità, aħna naqblu li jenħtieġ li ssir valutazzjoni tal-prestazzjoni 

ta' din il-karatteristika matul il-QFP attwali qabel ma din tiġi żviluppata aktar. 

46. B'mod simili, jenħtieġ ukoll li t-tentattiv biex l-użu tal-ingranaġġ jiġi rduppjat matul il-

perjodu attwali permezz ta' strumenti finanzjarji, tal-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi u ta' fondi fiduċjarji, jiġi vvalutat bir-reqqa biex jiġi żgurat li dawn jipprovdu valur 

għall-flus b'mod trasparenti u mingħajr ħafna riskji. Pereżempju, ix-xogħol tal-awditjar 
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tagħna jindika li l-istimi preċedenti tal-ingranaġġ kienu bbażati fuq metodoloġiji inkonsistenti 

u li ġeneralment kienu wisq ottimisti23

47. Fir-rigward ta' aktar simplifikazzjoni, aħna naqblu dwar il-ħtieġa li tingħata ħarsa ġdida 

lejn il-programmi taħt ġestjoni kondiviża, fid-dawl tad-dewmien li reġa' seħħ fl-

implimentazzjoni tagħhom. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni simili lill-programmi taħt ġestjoni 

diretta u indiretta. Dawn il-kwistjonijiet jistgħu jkunu parti minn rieżami ġenerali tal-infiq 

(ara l-paragrafu 18). 

.  

Arranġamenti kumplessivi ta' finanzjament 

48. Barra mill-kwistjonijiet li tqajmu hawn fuq, aħna nqisu li jeħtieġ li jkun hemm riflessjoni 

wiesgħa dwar il-mod kif l-arranġamenti kumplessivi għall-finanzjament tal-politiki tal-UE 

jkunu ċari, sempliċi u koerenti kemm jista' jkun. 

49. Fil-fehma tagħna, il-ġestjoni, l-awditjar u l-iskrutinju effettivi tal-arranġamenti attwali 

diġà huma diffiċli u għaljin. Il-proposti tal-Kummissjoni biex jinħolqu fondi ġodda tal-UE u 

biex jiġi inkoraġġit finanzjament minn ħafna sorsi joħolqu r-riskju li x-xenarju finanzjarju tal-

UE jsir aktar iffullat u aktar kumpless milli diġà hu. 

50. Dan ix-xenarju issa jinkludi programmi, fondi strutturali, fondi fidu ċjarji, fondi għall-

investimenti strateġiċi, fondi ta' garanzija, faċilitajiet, strumenti finanzjarji, strumenti ta' 

assistenza makrofinanzjarja, diversi riżervi, u għadd ta' provvedimenti.  

51. It-terminoloġija hija wkoll problema. Termini bħal “impenn”, “strument”, “fond”, 

“riżerva”, u “provvediment” spiss ifissru affarijiet differenti f'oqsma differenti ta' politika24

                                                      

23 Il-paragrafi 62 sa 91 tar-Rapport Speċjali Nru 19/2016. 

. 

Dan irendi l-komunikazzjoni ċara dwarhom mal-partijiet interessati aktar diffiċli milli 

meħtieġ. 

24 Il-paragrafu 2.5 u l-Figura 2.1 tar-Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Baġit għas-sena 
finanzjarja 2015 jagħtu eżempju ta' impenji baġitarji għal kull intestatura tal-QFP. 
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KONKLUŻJONIJIET U PROPOSTI 

52. Is-sistema baġitarja tal-UE teħtieġ riforma bbażata fuq evidenza, biex issir aktar: 

- aġili fl-immirar, b'mod rapidu u flessibbli, tar-riżorsi limitati fejn dawn iżidu l-aktar valur;  

- effiċjenti fl-għoti ta' fondi u riżultati mingħajr ħafna riskji; u 

- trasparenti dwar kif jiġu ffinanzjati l-politiki u x'riżultati jinkisbu. 

53. Il-Kummissjoni ppreżentat proposti li se jgħinu biex ir-riżorsi jiġu ffukati aktar fuq il-

prijoritajiet attwali, biex il-baġit ikun aktar flessibbli, u biex ċerti aspetti tar-regoli finanzjarji 

jiġu ssimplifikati. Mhuwiex ir-rwol tal-awditur li jikkummenta dwar id-daqs, l-istruttura jew l-

allokazzjoni tal-baġit tal-UE. Madankollu, huwa r-rwol tagħna li nosservaw li l-valur għall-flus 

jitqiegħed f'riskju jekk jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-finanzjament qabel ma ssir riflessjoni 

dwar il-prijoritajiet futuri u l-prestazzjoni fil-passat. Id-dewmien fl-implimentazzjoni ta' 

programmi taħt il-QFP attwali u d-dewmien fl-għeluq ta' programmi preċedenti jfissru li l-

proposti ma bbenefikaw mill-ebda valutazzjoni tal-infiq taħt il-perjodu attwali u li ftit se jkun 

hemm opportunità biex il-prestazzjoni tiġi vvalutata qabel ma l-QFP li jmiss ikun irid jiġi 

ppreżentat mill-Kummissjoni fi tmiem l-2017. Barra minn hekk, issa hemm ħtieġa urġenti 

biex tiġi indirizzata l-kumplessità dejjem tikber tal-arranġamenti għall-finanzjament tal-

politiki tal-UE, kumplessità li ċerti proposti tar-rieżami ta’ nofs it-terminu jistgħu jaggravaw. 

Biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, aħna nagħmlu erba' proposti. 

Proposta 1: Terġa' titqies mill-ġdid l-iskeda ta' żmien għall-iżvilupp tal-QFP li jmiss 

54. Aħna nipproponu li l-iskeda ta' żmien għall-iżvilupp tal-QFP li jmiss u tal-programmi ta' 

nfiq li jakkumpanjawh terġa' titqies mill-ġdid sabiex ikun hemm biżżejjed żmien biex isir l-

ewwel dibattitu dwar il-ħtiġijiet futuri ta' finanzjament u l-prijoritajiet futuri, biex jiġi 

rieżaminat l-infiq fil-perjodu attwali u biex jittejbu l-arranġamenti ta' finanzjament.  
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Proposta 2: Jitwettaq rieżami komprensiv tal-infiq tal-UE 

55. Aħna nippropnu li jitwettaq rieżami tal-infiq qabel ma jiġu proposti QFP ġdid u sett ta' 

programmi ta' nfiq. Jenħtieġ li r-rieżami tal-infiq jivvaluta l-punt sa fejn:  

- l-allokazzjoni tar-riżorsi fil-baġit tal-UE tirrifletti l-prijoritajiet strateġiċi tal-UE u l-

opportunitajiet biex jingħata valur miżjud;  

- il-programmi u l-iskemi tal-UE jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-prijoritajiet strateġiċi, 

jipprovdu valur għall-flus, u jikkontrollaw ir-riskju ta' irregolarità. 

Proposta 3: Jiġu żviluppati arranġamenti ta' finanzjament li jkunu aktar ċari, aktar sempliċi 

u aktar koerenti 

56. Aħna nistiednu lill-Kummissjoni tipproponi miżuri biex l-arranġamenti ta' finanzjament 

tal-UE jkunu aktar ċari, aktar sempliċi u aktar koerenti, kif ukoll biex dawn ikunu strutturati 

aħjar biex jiġu żgurati trasparenza suffiċjenti, obbligu ta' rendikont u fehim pubbliku ta' kif il-

politiki tal-UE jiġu ffinanzjati u l-benefiċċji li jġibu magħhom.  

Proposta 4: Il-prijoritajiet tal-baġit tal-UE jkunu s-suġġett ta' dibattitu ta' livell għoli  

57. Aħna nipproponu li l-awtoritajiet politiki tal-UE jniedu malajr kemm jista' jkun riflessjoni 

fuq il-punt sa fejn jenħtieġ li l-politiki tal-UE jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-UE, b'kont meħud 

tal-iżviluppi possibbli fil-politiki u fis-sħubija tal-UE. 
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