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Kelmtejn ta’ qabel mill-President

Il-paġni li ġejjin jiġbru fil-qosor l-osservazzjonijiet prinċipali li l-Qorti Ewropea talAwdituri ppreżentat lill-koleġiżlaturi tal-UE — il-Parlament Ewropew u l-Kunsill — biex
dawn jeħduhom inkunsiderazzjoni fid-diskussjonijiet u fid-deċiżjonijiet tagħhom dwar
il-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 20212027.
Din il-pubblikazzjoni tipprovdi deskrizzjoni ġenerali u konċiża ta’ dawn il-kontributi li
jirrigwardaw diversi oqsma tal-baġit. Hija prinċipalment ibbażata fuq l-opinjonijiet li
ħriġna matul l-2018 dwar il-proposti tal-Kummissjoni, kif ukoll fuq id-dokumenti
informattivi u analitiċi reċenti tagħna u rapporti oħra li jittrattaw il-finanzi tal-UE, u fuq
l-esperjenza kumulattiva tagħna. L-osservazzjonijiet tagħna ffukaw, b’mod partikolari,
fuq il-proċess propost għall-istabbiliment tal-prijoritajiet ta’ nfiq għall-UE, il-flessibbiltà
tal-baġit tal-UE, l-orjentament fuq il-prestazzjoni u s-simplifikazzjoni talamministrazzjoni, kif ukoll fuq l-arranġamenti tal-obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar.
Aħna rridu nenfasizzaw li, biex tkun effettiva, jeħtieġ li s-sorveljanza parlamentari tkun
ibbażata fuq arranġamenti tal-obbligu ta’ rendikont robusti. Għal din ir-raġuni, aħna
pproponejna li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, bħala regola ġenerali, għandha tinħatar
bħala l-awditur estern għall-korpi kollha stabbiliti mill-Unjoni Ewropea.
Il-pożizzjoni ġenerali tagħna hija li aħna nilqgħu l-isforzi tal-Kummissjoni biex
timmodernizza l-baġit tal-UE għall-perjodu wara l-2020. Fl-istess ħin, fl-opinjonijiet
tagħna dwar il-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni, kif ukoll fir-rapporti tagħna, aħna
niġbdu l-attenzjoni għal diversi riskji potenzjali, nidentifikaw għadd ta’ dgħufijiet u
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nipproponu titjib speċifiku. Għal ċertu titjib ikun meħtieġ li jsiru emendi għall-atti
leġiżlattivi ta’ bażi nfushom, iżda l-Kummissjoni tista’ tindirizza titjib ieħor meta tkun
qed tadotta atti ta’ delega u ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni ta’ din illeġiżlazzjoni fil-prattika. Il-Kummissjoni rarament ikkonsultat lill-Qorti Ewropea talAwdituri dwar atti mhux leġiżlattivi — minkejja li dawn spiss ikun fihom
dispożizzjonijiet ewlenin li jaffettwaw ir-regolarità u l-effettività tal-infiq tal-UE.
L-għan tal-Kummissjoni issa huwa li l-pakkett leġiżlattiv tal-QFP jiġi adottat sa tmiem l2019, li diġà huwa ferm aktar tard milli kien ippjanat oriġinarjament. Għaldaqstant, liskeda ta’ żmien hija limitata. L-esperjenza li nkisbet mill-perjodu 2014-2020 uriet
kemm huwa diffiċli li jintlaħaq il-pjan oriġinali jekk ikun hemm dewmien fl-adozzjoni
tal-qafas leġiżlattiv. Għaldaqstant, aħna nħeġġu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill
biex jilħqu ftehim politiku kmieni kemm jista’ jkun sabiex l-implimentazzjoni tkun tista’
tinbeda hekk kif jibda l-perjodu ta’ programmazzjoni fl-2021.

Klaus-Heiner Lehne
President
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L-osservazzjonijiet tagħna dwar ilproposta tal-Kummissjoni għallQFP 2021-2027
Kwistjonijiet ġenerali – x’għidna?
L-ewwel taqsima tippreżenta fil-qosor l-osservazzjonijiet tagħna dwar il-proposta
prinċipali tal-Kummissjoni għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2021-2027 firrigward ta’ erba’ aspetti speċifiċi:
—

il-proċess għall-istabbiliment tal-prijoritajiet ta’ nfiq ibbażati fuq
kunsiderazzjonijiet strateġiċi;

—

il-flessibbiltà tal-baġit tal-UE u l-allokazzjoni proposta tal-fondi;

—

is-simplifikazzjoni u l-orjentament fuq il-prestazzjoni fil-programmi ta’ nfiq;

—

l-arranġamenti tal-obbligu ta’ rendikont.

Huwa importanti li f’kull ħin għandu jitqies li mhuwiex ir-rwol tagħna li nivvalutaw ilprijoritajiet politiċi proposti jew l-allokazzjoni ta’ fondi fil-QFP l-ġdid.
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Il-prijoritajiet ta’ nfiq kienu bbażati fuq kunsiderazzjonijiet strateġiċi?
Aħna nilqgħu l-proposta tal-Kummissjoni biex l-istruttura tal-baġit u l-allokazzjoni ta’
riżorsi jiġu allinjati mill-qrib mal-prijoritajiet politiċi tagħha u biex l-infiq ikun iffukat fuq
miżuri li juru li jwasslu valur miżjud tal-UE.
Madankollu, aħna nosservaw li l-Kummissjoni bdiet in-negozjati għall-ippjanar
finanzjarju għall-perjodu 2021-2027, minkejja n-nuqqas ta’ ftehim politiku mal-Istati
Membri u bejniethom dwar l-objettivi strateġiċi tal-UE għas-snin li ġejjin. L-istrateġija
attwali — “Ewropa 2020” — se tintemm qabel il-bidu tal-perjodu l-ġdid. B’riżultat ta’
dan, il-proposta tal-Kummissjoni hija strument għat-tiswir tal-objettivi politiċi tal-UE
wara l-2020, aktar milli rispons għal dawn l-objettivi. Aħna jidhrilna li huwa importanti
li l-leġiżlaturi tal-UE jiżguraw, tul il-perjodu kollu tal-QFP, li l-ippjanar finanzjarju tal-UE
jkun jieħu kont ta’ kull bidla fl-objettivi.
Aħna nosservaw ukoll li l-Kummissjoni għad trid tipproponi kunċett robust ta’ valur
miżjud tal-UE, li mbagħad ikun jista’ jifforma l-bażi għal valutazzjoni komprensiva talispejjeż u l-benefiċċji tas-sħubija fl-UE.

X’bidliet qed jiġu proposti biex isir titjib fil-flessibbiltà baġitarja u fl-allokazzjoni ta’
fondi?
Il-Kummissjoni tagħmel bosta proposti li jkunu jżidu l-flessibbiltà kumplessiva tal-baġit
(bħal li jiżdied il-limitu massimu tar-riżorsi proprji, it-tneħħija tal-limiti fuq il-marġni
bejn il-limitu massimu tal-QFP għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament annwali u lpagamenti li jkunu saru f’sena partikolari, u l-istabbiliment ta’ riżerva għal impenji
mhux użati u għal diżimpenji).
Mill-perspettiva tal-ġestjoni finanzjarja tajba, aħna naqblu li dawn il-bidliet jistgħu
jagħmluha aktar faċli li jingħata rispons rapidu u effettiv għal talbiet mhux previsti.
Aħna nosservaw ukoll li l-proposta biex jitqiesu ċerti strumenti speċjali — bħall-Fond
Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, il-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni
Ewropea, ir-Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza, u l-Istrument ta’ Flessibbiltà —
minbarra l-limiti massimi għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament, tikkjarifika ssitwazzjoni.
Fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-infiq għall-QFP 2021-2027, jeħtieġ li jittieħdu
inkunsiderazzjoni għadd ta’ fatturi (bħall-inflazzjoni u l-impatt baġitarju tal-ħruġ tarRenju Unit mill-UE) meta jsir kwalunkwe tqabbil mal-QFP 2014-2020 (ara wkoll lAnness II). Aħna nosservaw ukoll li l-Kummissjoni ma tibbażax il-proposti tagħha għal
bidliet fil-prijoritajiet ta’ nfiq fuq valutazzjoni tal-valur miżjud tal-UE li kull qasam jagħti.
Fl-aħħar nett, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkjarifika s-suppożizzjonijiet ewlenin li fuqhom
hija bbażata l-proposta tal-QFP fi pjan finanzjarju komprensiv.
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Barra minn hekk, jista’ jkun meħtieġ li l-prijoritajiet ta’ nfiq tal-QFP u l-allokazzjoni ta’
fondi inġenerali jiġu kkunsidrati mill-ġdid fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, li
jista’ jirriżulta fi tnaqqis tal-ammont ta’ fondi disponibbli.
Fl-aħħar nett, jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprijoritizza l-provvediment ta’
approprjazzjonijiet ta’ pagament suffiċjenti fil-QFP 2021-2027 biex tonora l-impenji
pendenti mill-QFP attwali kif ukoll kull impenn ġdid li jkun dovut qabel it-tmiem l-2027.

L-enfasi fuq is-simplifikazzjoni u l-prestazzjoni kemm hi konvinċenti?
Il-Kummissjoni tipproponi t-tnaqqis ta’ għadd ta’ programmi ta’ nfiq u l-applikazzjoni
ta’ regoli simplifikati. Dan inaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji u għallawtoritajiet nazzjonali jew reġjonali li jimmaniġġjaw fondi tal-UE. Min-naħa tad-dħul, ilKummissjoni tipproponi wkoll li ma jibqax jintuża l-mekkaniżmu ta’ korrezzjoni li
japplika għall-kontribuzzjonijiet baġitarji tal-Istati Membri.
Aħna nilqgħu l-linji ġenerali ta’ dawn il-proposti. Madankollu, aħna nemmnu li għadu
kmieni wisq biex jiġi vvalutat jekk miżuri ta’ dan it-tip humiex se jżidu l-effiċjenza talazzjoni tal-UE. B’mod partikolari, jenħtieġ li s-simplifikazzjoni tintuża biex jiġu eliminati
dawk ir-regoli jew il-proċeduri li mhumiex neċessarji aktar milli biex sempliċement
tikkonsolida l-ġabriet ta’ regoli eżistenti. Barra minn hekk, b’mod partikolari fil-ġestjoni
kondiviża, se jkun meħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li r-regoli tal-Istati Membri jiksbu
bilanċ tajjeb bejn il-faċilità tal-implimentazzjoni u l-iżgurar li l-fondi tal-UE jintnefqu
b’mod korrett.
Il-Kummissjoni biħsiebha wkoll issaħħaħ il-fokus fuq il-prestazzjoni fil-programmi
kollha ta’ nfiq. Dan ikun jista’ jsir, sa ċertu punt, billi jiġu stabbiliti objettivi aktar ċari u
inqas indikaturi tal-prestazzjoni, iżda ta’ kwalità ogħla.
Madankollu, aħna naqblu li huwa essenzjali li l-programmi kollha jkollhom qafas talprestazzjoni wieħed li jkun b’saħħtu u li jkun jista’ jintuża b’mod konsistenti għallmonitoraġġ tal-effettività tal-infiq tal-UE.

Kif isir titjib fl-obbligu ta’ rendikont?
Il-Kummissjoni tipproponi qafas aktar koerenti u trasparenti għall-programmi ta’ nfiq
tagħha. Ikun hemm inqas strumenti li jiġu ffinanzjati barra mill-baġit tal-UE. Aħna
nemmnu li huwa probabbli li dawn iż-żewġ miżuri jsaħħu l-obbligu ta’ rendikont
inġenerali.
Huwa essenzjali li l-programmi ta’ nfiq tal-UE jikkonformaw mal-ogħla standards talobbligu ta’ rendikont pubbliku u tat-trasparenza. F’dan ir-rigward, aħna nappoġġaw l-
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iżvilupp ta’ ġabra kumplessiva ta’ prinċipji tal-obbligu ta’ rendikont, li tista’ tiġi inkluża
fil-ftehim interistituzzjonali li jakkumpanja l-proposta tal-QFP.

Għal aktar dettalji ara
—

Id-Dokument informattiv u analitiku intitolat “The Commission’s proposal for
the 2021-2027 Multiannual Financial Framework” (Il-proposta tal-Kummissjoni
għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027), li ppubblikajna fl10 ta’ Lulju 2018;

—

L-Opinjoni Nru 5/2018 dwar ir-riżorsi proprji, li ppubblikajna fil11 ta’ Ottubru 2018.

Dħul – x’għidna?
Din it-taqsima tippreżenta fil-qosor l-osservazzjonijiet tagħna dwar il-proposti
leġiżlattivi tal-Kummissjoni għar-riżorsi proprji, li ġew ippubblikati, bħala parti millpakkett tal-QFP, fit-2 ta’ Mejju 2018.

Għall-QFP li jmiss, il-Kummissjoni tipproponi li d-dazji doganali jinżammu bħala waħda
mir-riżorsi proprji tal-UE, iżda r-rata tal-ġbir għall-Istati Membri tkun aktar baxxa. Hija
tipproponi wkoll li tinżamm ir-riżorsa bbażata fuq l-ING bħala sors sinifikanti ta’ dħul, u
li jiġi ssimplifikat il-kalkolu għall-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq il-komponent tal-VAT.
Flimkien, dawn it-tliet riżorsi proprji jirrappreżentaw 87 % tad-dħul tal-UE. Barra minn
hekk, jiġu introdotti tliet riżorsi proprji ġodda, ibbażati fuq skema ta’ taxxa ġdida għall-

10
kumpaniji tal-UE, fuq is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) u
fuq it-taxxa imposta fuq l-iskart tal-plastik mill-imballaġġ mhux irriċiklat.
Il-konklużjoni ġenerali tagħna hija li s-sistema ta’ finanzjament tal-UE proposta għadha
kumplessa. Barra minn hekk, aħna nosservaw bosta kwistjonijiet li probabbilment
jimminaw l-effettività tar-riżorsi proprji l-ġodda proposti. Pereżempju, il-Kummissjoni
tipproponi li r-riżorsa bbażata fuq l-EU ETS tiġi kkalkulata bħala perċentwal tad-dħul
mill-irkantar tal-kwoti tal-emissjonijiet, li għandhom volum kumplessiv fiss. Filwaqt li
din il-proposta ċertament tkun tiġġenera dħul, hija ma toħloqx inċentiv addizzjonali
għall-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra. Id-dħul gradwali talbażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva (BKKTK) ma jinbediex qabel ma jgħaddu
bosta snin mill-bidu tal-QFP l-ġdid. Fl-aħħar nett, l-Istati Membri jkunu jeħtieġu
jarmonizzaw il-mod kif jiġbru u jikkalkulaw id-data dwar il-plastik irriċiklat, li mbagħad
tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni.
Aħna nemmnu wkoll li jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis mill-ġdid il-proposta tagħha għassimplifikazzjoni tar-riżorsa bbażata fuq il-VAT, billi s-suppożizzjonijiet li hija tuża għallkalkolu tal-kontribuzzjonijiet l-ġodda ma jaqblux mal-passi fir-raġunament sottostanti
għas-simplifikazzjoni.
Biex jiġi kkumpensat l-impatt tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE u l-inklużjoni tal-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) fil-baġit tal-UE, il-Kummissjoni tipproponi li jiżdiedu llimiti massimi tar-riżorsi proprji. Hija tipproponi wkoll l-eliminazzjoni gradwali talmekkaniżmi ta’ korrezzjoni li attwalment japplikaw għal ċerti Stati Membri. Dan
jirriżulta f’sistema li tkun aktar trasparenti u inqas kumplessa. Madankollu, ilKummissjoni ma tipprevedix li l-proċess jiġi kkompletat qabel l-2026.
Għal aktar dettalji ara
—

L-Opinjoni Nru 5/2018 dwar ir-riżorsi proprji, li ppubblikajna fil11 ta’ Ottubru 2018.

Infiq – x’għidna?
Din it-taqsima tippreżenta fil-qosor l-osservazzjonijiet tagħna dwar il-proposti talKummissjoni għall-oqsma prinċipali ta’ nfiq li ġejjin:
—

Riċerka u innovazzjoni;

—

Koeżjoni;

—

Agrikoltura u riżorsi naturali;
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—

Viċinat, kooperazzjoni għall-iżvilupp u kooperazzjoni internazzjonali;

—

InvestEU.

Riċerka u innovazzjoni
Fis-7 ta’ Ġunju 2018, il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha għal Orizzont Ewropa,
programm ta’ riċerka u innovazzjoni b’baġit ta’ EUR 100 biljun li se jkun is-suċċessur ta’
Orizzont 2020.

Aħna ma ntlabniex nipprovdu opinjoni dwar din il-proposta. Madankollu, f’dokument
informattiv u analitiku reċenti, aħna għamilna għadd ta’ proposti għas-simplifikazzjoni
tal-parteċipazzjoni f’Orizzont 2020.
Pereżempju, aħna ssuġġerejna li l-Kummissjoni testendi aktar l-użu tal-opzjonijiet ta’
spejjeż simplifikati biex jiżdied l-għadd ta’ intrapriżi żgħar u medji (SMEs) u ta’ dawk li
jipparteċipaw għall-ewwel darba fil-programmi ta’ riċerka tal-UE. Meta tagħmel dan,
jeħtieġ li l-Kummissjoni toqgħod attenta li timmitiga kull riskju assoċjat mal-opzjonijiet
ta’ spejjeż simplifikati (ara t-taqsima dwar il-Koeżjoni, p. 12).
Aħna ssuġġerejna wkoll li l-proposti ta’ riċerka li jkunu diġà ġew ivvalutati millKummissjoni bħala ta’ kwalità għolja, iżda li għalihom ma jkunx hemm disponibbli
finanzjament mill-UE għar-riċerka, jistgħu jiġu ffinanzjati permezz ta’ programmi
Ewropej jew nazzjonali oħra mingħajr il-ħtieġa li terġa’ ssir proċedura tal-għażla. Dan
jista’ jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-parteċipanti.
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Għal aktar dettalji ara
—

Id-Dokument informattiv u analitiku intitolat “Kontribut għas-simplifikazzjoni
tal-programm ta’ riċerka tal-UE wara Orizzont 2020”, li ppubblikajna fil21 ta’ Marzu 2018.

Koeżjoni
Fid-29 ta’ Mejju 2018, il-Kummissjoni ppubblikat il-proposta tagħha għal Regolament
dwar dispożizzjonijiet komuni (CPR) għal seba’ fondi tal-UE taħt ġestjoni kondiviża: ilFond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’
Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, il-Fond għall-Migrazzjoni
u l-Ażil, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi.
Flimkien, dawn il-fondi jippreżentaw madwar EUR 360 biljun, bejn wieħed u ieħor 30 %
tal-baġit totali għall-perjodu 2021-2027.

Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u orjentament fuq il-prestazzjoni
Aħna nqisu li l-isforzi tal-Kummissjoni biex issaħħaħ ir-rabta bejn l-użu tal-finanzjament
mill-UE u s-semestru Ewropew, u t-tranżizzjoni minn kundizzjonijiet ex ante għal
kundizzjonijiet “abilitanti” aktar sempliċi, jikkostitwixxu żvilupp pożittiv. Madankollu,
fin-nuqqas ta’ strateġija jew sett ta’ miri fil-livell tal-UE, li jkunu jipprovdu viżjoni ċara
ta’ dak li l-UE tixtieq tikseb permezz tal-politiki tagħha, se jkun f’idejn l-Istati Membri li
jiddefinixxu għanijiet strateġiċi għall-fondi kkonċernati. Jeħtieġ li tingħata attenzjoni
biex jiġi żgurat li dawn l-għanijiet nazzjonali/reġjonali jkunu ambizzjużi biżżejjed.
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Flessibbiltà
B’mod ġenerali, aħna nilqgħu d-diversi miżuri fil-proposta tas-CPR biex tiżdied ilflessibbiltà tal-baġit tal-UE. Madankollu, xi wħud minnhom għandhom mnejn iżidu l-piż
amministrattiv għall-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali (eż. l-ippjanar talallokazzjonijiet f’żewġ stadji), jew ikunu jeħtieġu li jiġu kkjarifikati aktar.
Simplifikazzjoni
Il-proposta tirrifletti b’mod ċar l-ambizzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tassimplifikazzjoni, li aħna nappoġġaw bis-sħiħ. Madankollu, f’xi każijiet, aħna jidhrilna li lbenefiċċji potenzjali tas-simplifikazzjoni huma inqas mir-riskji għall-konformità u għallġestjoni finanzjarja tajba. B’mod partikolari:
—

is-simplifikazzjoni tista’ tinkiseb għad-detriment taċ-ċarezza għall-benefiċjarji u
għall-amministrazzjonijiet nazzjonali jew reġjonali;

—

il-firxa wiesgħa ta’ miżuri proposti (eż. opzjonijiet ta’ spejjeż simplifikati,
finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż) tista’ tfisser li r-rimborżi ma jkunux
proporzjonati għall-ispejjeż imġarrba, u dan jista’ jikkomprometti l-ksib ta’ valur
għall-flus; u

—

it-tneħħija ta’ ċerti karatteristiċi, bħall-valutazzjonijiet ex ante ta’ programmi, levalwazzjonijiet ta’ proġetti kbar, ir-rappurtar strateġiku u r-riżerva ta’
prestazzjoni, iddgħajjef il-mekkaniżmi stabbiliti għat-twassil ta’ riżultati.

Fl-aħħar nett, il-finanzjament annwali f’dan il-qasam ta’ politika jiġi allokat għal kull
programm fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni. Kull sehem mill-finanzjament
annwali li ma jiġix ikklejmjat minn Stat Membru f’perjodu ta’ żmien iddeterminat minn
qabel jitnaqqas awtomatikament mill-allokazzjoni tiegħu u jmur lura fil-baġit tal-UE. IlKummissjoni tipproponi li tnaqqas, minn tliet snin għal sentejn, il-perjodu li matulu
jista’ jittieħed il-finanzjament u aħna nilqgħu din il-proposta bħala li hija pass fiddirezzjoni t-tajba.
Obbligu ta’ rendikont
Skont il-proposta, ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni tiġi ttrasferita għall-Istati
Membri, l-arranġamenti ta’ awditu uniku jitwessgħu u r-rwol tal-Kummissjoni jonqos.
Jekk jiġu applikati b’mod korrett, dawn il-bidliet ċertament għandhom il-potenzjali li
jnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi u jżidu l-effiċjenza. Madankollu, huma jeliminaw
ukoll is-superviżjoni, bir-riskju li jkun hemm aktar irregolaritajiet fl-infiq, u maż-żmien
jipperikolaw il-progress fil-kontroll intern li nkiseb f’dawn l-aħħar 20 sena.
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Għal aktar dettalji ara
—

Id-Dokument informattiv u analitiku intitolat dwar is-simplifikazzjoni fit-twettiq
tal-politika ta’ Koeżjoni wara l-2020, li ppubblikajna fit-28 ta’ Mejju 2018;

—

L-Opinjoni Nru 6/2018 dwar is-CPR, li ppubblikajna fil-31 ta’ Ottubru 2018.

Agrikoltura u riżorsi naturali
Fl-1 ta’ Ġunju 2018, il-Kummissjoni ppubblikat il-proposta tagħha għall-politika agrikola
komuni (PAK) wara l-2020, li se tirċievi finanzjament ta’ madwar EUR 330 biljun. Ilbidliet ewlenin, meta mqabbel mal-perjodu ta’ programmazzjoni attwali, jistgħu jiġu
ppreżentati fil-qosor kif ġej:
—

pjan strateġiku wieħed relatat mal-PAK għal kull Stat Membru, għall-infiq kollu
taħt din il-politika (pagamenti diretti, żvilupp rurali, u miżuri tas-suq);

—

sforzi biex issir tranżizzjoni lejn sistema bbażata fuq il-prestazzjoni;

—

definizzjoni mill-ġdid tal-infiq eliġibbli (ibbażat fuq l-outputs irrappurtati u kunċett
ġdid tal-legalità u r-regolarità).

—

bidliet fis-sistemi ta’ kontroll, b’mod partikolari għall-korpi taċ-ċertifikazzjoni.

Kundizzjonijiet ta’ finanzjament u orjentament fuq il-prestazzjoni
Aħna nilqgħu l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tibdel għal mudell ibbażat fuq ilprestazzjoni għall-PAK. Madankollu, in-nuqqas ta’ objettivi ċari, speċifiċi u kwantifikati
fil-livell tal-UE joħloq inċertezza dwar kif il-Kummissjoni biħsiebha tivvaluta l-pjanijiet
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strateġiċi tal-Istati Membri relatati mal-PAK. Aħna ninnutaw ukoll b’dispjaċir il-fatt li lqafas tal-prestazzjoni propost jipprovdi biss inċentivi dgħajfa: huwa possibbli li anke
jekk il-miri ma jintlaħqux b’marġni konsiderevoli dan ftit li xejn ikollu impatt fuq ilfinanzjament mill-UE, filwaqt li l-prestazzjoni tajba tista’ tirriżulta biss f’“bonus għallprestazzjoni” marġinali.
Aħna għandna dubji tagħna dwar il-fehma tal-Kummisjoni li l-proposta se ssaħħaħ irrabtiet tal-PAK mal-objettivi ambjentali u klimatiċi. Lanqas ma aħna ċerti kif ilKummissjoni biħsiebha tivvaluta jew tkejjel l-impatt ambjentali tal-bidliet proposti.
Fl-aħħar nett, aħna nosservaw li l-akbar sehem tal-infiq taħt il-PAK jibqa’ jkompli
jikkonsisti prinċipalment f’pagamenti diretti lill-bdiewa. Il-proposta ma fihiex biżżejjed
evidenza li l-bdiewa verament jeħtieġu din il-forma ta’ appoġġ għall-introjtu.
Simplifikazzjoni
Il-Kummissjoni tipproponi li tnaqqas il-qafas leġiżlattiv minn ħames għal tliet
regolamenti. Ċertament, il-programmazzjoni kkombinata ta’ miżuri li attwalment huma
kondiviżi bejn il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u l-Fond Agrikolu
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), permezz ta’ pjan strateġiku uniku nazzjonali
relatat mal-PAK, tista’ tikkontribwixxi biex tiżgura l-konsistenza. Madankollu, mhuwiex
ċar jekk il-PAK tkunx issimplifikata kumplessivament, billi f’aspetti oħra l-kumplessità
tiżdied (pereżempju l-proposta tintroduċi ekoskema b’objettivi simili għal dawk ta’
żewġ strumenti ambjentali oħra).
Obbligu ta’ rendikont
Il-valutazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni fir-rigward tal-eliġibbiltà tkun ibbażata fuq loutputs u fuq sistema ta’ governanza operattiva, iżda tkun teskludi r-regoli li jinsabu filpjanijiet strateġiċi relatati mal-PAK f’dak li jirrigwarda l-benefiċjarji individwali. Ilproposta ma tagħtix definizzjoni ta’ “output”. Madankollu, fil-fehma tagħna, għal ċerti
miżuri l-output jiddependi fuq il-konformità tal-benefiċjarji mal-impenji stipulati filpjanijiet strateġiċi. Għaldaqstant, mhuwiex ċar kif l-eliġibbiltà ta’ ċertu nfiq se tiġi
vvalutata.
Barra minn hekk, il-proposta ddgħajjef ir-rwol superviżorju, kemm tal-Istati Membri kif
ukoll tal-Kummissjoni, bil-modi li ġejjin:
—

bħal fil-passat, l-aġenziji tal-pagamenti jkollhom ir-responsabbiltà li jiżguraw llegalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet iffinanzjati mill-PAK, filwaqt li l-korpi taċċertifikazzjoni jkunu inkarigati milli jivverifikaw il-funzjonament tas-sistemi ta’
governanza. Madankollu, mhuwiex ċar jekk dawn il-kontrolli jkunux ikopru wkoll
definizzjonijiet u kull kriterju speċifiku ta’ eliġibbiltà fil-pjanijiet strateġiċi.
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Minbarra dan, il-korpi taċ-ċertifikazzjoni ma jibqgħux ikunu obbligati li jivverifikaw
il-legalità u r-regolarità;
—

il-Kummissjoni, għalkemm hija fl-aħħar mill-aħħar responsabbli għallimplimentazzjoni tal-baġit, ma tibqax tirċievi l-istatistika ta’ kontroll mill-aġenziji
tal-pagamenti u, għalhekk, ma tkunx tista’ tikkwantifika l-infiq ineliġibbli. Ilprattika attwali fejn il-korpi taċ-ċertifikazzjoni jagħtu aċċertament fir-rigward talpagamenti favur bdiewa individwali tintemm ukoll.

Għal aktar dettalji ara
—

Id-Dokument informattiv u analitiku dwar il-ġejjieni tal-PAK, li ppubblikajna fid19 ta’ Marzu 2018;

—

L-Opinjoni Nru 7/2018 dwar il-PAK, li ppubblikajna fis-7 ta’ Novembru 2018.

Viċinat, kooperazzjoni għall-iżvilupp u kooperazzjoni internazzjonali
Fl-14 ta’ Ġunju 2018, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha għall-istabbiliment
tal-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni
Internazzjonali (NDICI), permezz tal-amalgamazzjoni ta’ bosta strumenti ta’ azzjoni
esterna eżistenti. Il-finanzjament propost għall-implimentazzjoni tal-NDICI għallperjodu 2021-2027 huwa ta’ EUR 89.2 biljun.
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Simplifikazzjoni u flessibbiltà
Huwa ċar li l-proposta għandha l-potenzjal li tissimplifika l-operazzjonijiet f’dan ilqasam ta’ politika. B’mod partikolari, aħna nilqgħu l-fatt li l-inkorporazzjoni tal-FEŻ flistrument NDICI tirriżulta fl-integrazzjoni tiegħu fil-baġit tal-UE. B’hekk ikun hemm
aktar konsistenza bejn id-diversi fondi tal-UE li jipprovdu appoġġ finanzjarju, u ssorveljanza demokratika eżerċitata mill-Parlament Ewropew tissaħħaħ. Għad irid
jintwera jekk l-amalgamazzjoni tal-fondi weħidha tkunx biżżejjed biex tippermetti
rispons aktar flessibbli għal sfidi u kriżijiet mhux previsti.
Il-Kummissjoni tipproponi wkoll li jiżdiedu s-sollijiet li jekk jinqabżu l-pjanijiet ta’ azzjoni
u l-miżuri jkunu jridu jiġu adottati permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Is-sollijiet
proposti huma darbtejn ogħla minn dawk għall-FEŻ. Dan jista’ jdgħajjef l-arranġamenti
ta’ sorveljanza.
Prestazzjoni
Aħna nqisu li l-approċċ propost ibbażat fuq il-prestazzjoni għandu jkun japplika filkażijiet kollha, u mhux biss għall-pajjiżi tal-“Viċinat”. B’mod simili, jenħtieġ li l-użu ta’
programmazzjoni bbażata fuq ir-riżultati jiġi estiż ukoll għal programmi tematiċi.
Aħna nirrakkomandaw li, fl-evalwazzjoni tagħha tal-NDICI, il-Kummissjoni tiddistingwi
b’mod aktar ċar bejn ir-regolament innifsu u l-miżuri li jirriżultaw. Minbarra dan,
jenħtieġ li jkun hemm rabta aktar mill-qrib bejn l-objettivi speċifiċi stipulati firregolament u l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni.
Minħabba li l-FEŻ jiġi integrat fil-baġit tal-UE, aħna jidhrilna li r-regoli dwar l-appoġġ
baġitarju fir-Regolament Finanzjajru tal-FEŻ iridu jkunu allinjati wkoll ma’ dawk
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-UE. Barra minn hekk, l-ambitu tas-setgħa
diskrezzjonali tal-Kummissjoni fuq l-appoġġ baġitarju għal pajjiżi u territorji extraEwropej (PTEE) għad irid jiġi kkjarifikat.
Għal aktar dettalji ara
—

L-Opinjoni Nru 3/2018 dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar irRegolament Finanzjarju applikabbli għall-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp, li
ppubblikajna fl-1 ta’ Ottubru 2018;

—

L-Opinjoni Nru 10/2018 dwar l-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għallIżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali, li ppubblikajna fis17 ta’ Diċembru 2018.
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InvestEU
Fis-6 ta’ Ġunju 2018, il-Kummissjoni pproponiet il-Programm “InvestEU” biex jipprovdi
appoġġ għall-investimenti fl-UE. Il-Kummissjoni tistma li l-fond il-ġdid se jimmobilizza
investiment addizzjonali ta’ madwar EUR 650 biljun. Dan se jinkiseb billi ssir disponibbli
garanzija ta’ EUR 38 biljun mill-baġit tal-UE, fuq l-eżempju tal-Fond Ewropew għallInvestimenti Strateġiċi (FEIS) li kien xprunat mid-domanda u li ġie stabbilit matul ilperjodu 2014-2020.

Aħna ma ntlabniex nipprovdu opinjoni dwar din il-proposta. Madankollu, f’rapporti u
f’opinjoni reċenti aħna għamilna għadd ta’ osservazzjonijiet dwar il-komplementarjetà
tal-FEIS ma’ strumenti finanzjarji u ma’ garanziji baġitarji oħra, il-metodi użati biex jiġi
stmat il-livell ta’ investiment addizzjonali mmobilizzat u d-distribuzzjoni ġeografika talproġetti u, b’mod aktar ġenerali, l-użu ta’ strumenti finanzjarji għall-finanzjament talpolitiki tal-UE.
Minbarra dan, aħna konna osservajna l-eżistenza ta’ diskrepanzi fl-obbligu ta’
rendikont fil-ġestjoni u fir-rappurtar tal-infiq mill-baġit tal-UE. Jekk l-istrumenti
finanzjarji kollha li huma mmaniġġjati b’mod ċentrali jinġabru flimkien f’programm
wieħed, dan ikun jikkostitwixxi pass pożittiv lejn il-mitigazzjoni ta’ dak ir-riskju. Aħna
nqisu li din il-valutazzjoni tapplika tajjeb ukoll għall-proposta tal-Kummissjoni.
Fl-aħħar nett, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun prudentimeta tiddelega s-setgħat f’dak li
jirrigwarda t-teħid ta’ impenji għall-baġit tal-UE, potenzjalment għal firxa wiesgħa ta’
sħab. Aħna jidhrilna wkoll li jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi analiżi komprensiva talesponiment finanzjarju kumplessiv tal-baġit tal-UE kull meta tipproponi atti leġiżlattivi
li jirriżultaw fil-ħolqien jew fiż-żieda ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti mdaqqsin.
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Għal aktar dettalji ara
—

L-Opinjoni Nru 2/2016 dwar il-FEIS, li ppubblikajna fil-11 ta’ Novembru 2016;

—

L-Opinjoni Nru 6/2018 dwar is-CPR, li ppubblikajna fil-31 ta’ Ottubru 2018.

Aspetti trażversali – x’għidna?
Din ir-raba’ taqsima tipprovdi deskrizzjoni ġenerali tal-osservazzjonijiet tagħna dwar laspetti orizzontali tal-proposti tal-Kummissjoni għad-dħul u l-infiq tal-UE.

Salvagwardja tal-istat tad-dritt
F’Mejju 2018, il-Kummissjoni pproponiet abbozz ta’ regolament għall-protezzjoni talbaġit tal-Unjoni kontra “nuqqasijiet ġeneralizzati” fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati
Membri (bħall-indipendenza insuffiċjenti tal-ġudikatura jew in-nuqqas ta’ miżuri għallprevenzjoni, il-korrezzjoni u l-punizzjoni tat-teħid, min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi,
ta’ deċiżjonijiet mhux skont il-leġiżlazzjoni).

Aħna nilqgħu l-għan ta’ din il-proposta leġiżlattiva, fid-dawl li tali kontinġenzi jistgħu
jaffettwaw il-ġestjoni finanzjarja tajba jew interessi finanzjarji oħra tal-Unjoni. Dan ilmekkaniżmu l-ġdid huwa aktar speċifiku minn alternattivi oħra disponibbli għallKummissjoni, f’termini ta’ ambitu, effettività u applikabbiltà. Madankollu, aħna
jidhrilna li f’dan l-istadju l-proposta għad jonqosha ċerti kriterji ċari u speċifiċi li jkunu
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jiddefinixxu x’jikkostitwixxi “nuqqas ġeneralizzat” jew li jkunu jindikaw kif il-miżuri se
jiġu implimentati. B’hekk, aħna jidhrilna wkoll li jeħtieġ li l-proċedura u l-ambitu talmiżuri jiġu kkjarifikati aktar. Fl-aħħar nett, aħna favur l-inklużjoni ta’ salvagwardji biex
jiġi evitat kull impatt avvers fuq il-benefiċjarji tal-programmi tal-UE.
Għal aktar dettalji ara
—

L-Opinjoni Nru 1/2018 dwar l-istat tad-dritt, li ppubblikajna fis-17 ta’ Lulju 2018.

Il-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni
L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF)
Fit-23 ta’ Mejju 2018, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha biex loperazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) jiġu adattati sabiex
jakkomodaw l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), u
sabiex tittejjeb l-effettività tal-OLAF.

Aħna nqisu li l-proposta ma tiggarantix li l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE se
tissaħħaħ b’mod effettiv. Aħna nosservaw ukoll li l-bidliet proposti ma jkunux
suffiċjenti biex jirriżultaw f’żieda sinifikanti fl-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF.
Aħna għandna riżervi dwar l-arranġamenti proposti għall-kooperazzjoni bejn l-UPPE u lOLAF. Pereżempju, aħna nirrakkomandaw li l-OLAF jingħata rwol aktar strateġiku flazzjonijiet tal-UE għall-ġlieda kontra l-frodi li hu mistenni jirriżulta f’sorveljanza aħjar
fil-livell tal-UE. Fit-terminu medju, jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa mill-ġdid dawn larranġamenti u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi leġiżlazzjoni supplimentari.

21
Programm Kontra l-Frodi
Fit-30 ta’ Mejju 2018, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha dwar il-protezzjoni
tal-interessi finanzjarji tal-UE u l-applikazzjoni korretta tad-dritt tal-UE fl-oqsma
doganali u agrikoli. Il-baġit totali propost għal dan il-programm huwa ta’
EUR 181 miljun.
Aħna nqisu li hemm ir-riskju ta’ duplikazzjonijiet u ta’ nuqqas ta’ sinerġiji bejn dan ilprogramm u miżuri li jiffinanzjaw azzjonijiet simili. Għalhekk, għandna dubji dwar ilkapaċità tal-programm li jipprovdi valur miżjud tal-UE. Barra minn hekk, għandna dubji
dwar jekk l-indikaturi tal-prestazzjoni proposti jkunux adatti biex jimmonitorjaw u
jevalwaw ir-riżultati tal-programm.
Żvelar ta’ informazzjoni protetta
Fid-29 ta’ Mejju 2019, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha dwar il-protezzjoni
ta’ persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni.
Aħna nilqgħu l-linji ġenerali ta’ din il-proposta u għamilna għadd ta’
rakkomandazzjonijiet speċifiċi.
Għal aktar dettalji ara d-dokumenti tagħna
—

L-Opinjoni Nru 4/2018 dwar l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta, li ppubblikajna
fil-15 ta’ Ottubru 2018;

—

L-Opinjoni Nru 8/2018 dwar l-OLAF u l-UPPE, li ppubblikajna fit22 ta’ Novembru 2018;

—

L-Opinjoni Nru 9/2018 dwar il-Programm tal-UE Kontra l-Frodi, li ppubblikajna
fit-22 ta’ Novembru 2018.

Valutazzjoni tal-impatt tal-leġiżlazzjoni: il-prinċipju ta’
“regolamentazzjoni aħjar”
Il-valutazzjonijiet tal-impatt huma parti ewlenija tal-aġenda tal-Kummissjoni għal
“regolamentazzjoni aħjar”, li għandha l-għan li tfassal u tivvaluta l-politiki u l-liġijiet talUE sabiex dawn jiksbu l-objettivi tagħhom bl-aktar mod effiċjenti u effettiv 1. B’mod
partikolari, huma jeżaminaw jekk ikunx hemm il-ħtieġa għal azzjoni mill-UE u tanalizza
l-impatti possibbli tas-soluzzjonijiet disponibbli. Valutazzjonijiet huma meħtieġa kull
meta inizjattiva tal-Kummissjoni, ta’ kwalunkwe tip, tkun mistennija li jkollha impatti
1

Il-Kummissjoni Ewropea, Regolamentazzjoni Aħjar: Inwasslu riżultati aħjar għal Unjoni iktar
b’saħħitha, COM(2016) 615 final, 14.9.2016.
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ekonomiċi, soċjali jew ambjentali sinifikanti. Għalhekk, jistgħu jsiru valutazzjonijiet filkaż ta’ proposti leġiżlattivi, inizjattivi mhux leġiżlattivi (eż. programmi finanzjarji,
rakkomandazzjonijiet għan-negozjar ta’ ftehimiet internazzjonali) u atti ta’
implimentazzjoni/delega. Is-sejbiet tal-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt huma
ppreżentati fil-qosor f’rapport. Il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju tal-Kummissjoni
jivverifika l-kwalità ta’ kull rapport u joħroġ opinjoni skont dan.
F’konformità mar-Regolament Finanzjarju, il-programmi u l-attivitajiet li jinvolvu nfiq
sinifikanti għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjonijiet ex ante 2. Meta programm
jew attività jkunu mistennija li jkollhom impatti ekonomiċi, ambjentali jew soċjali
sinifikanti, din l-evalwazzjoni tista’ tieħu l-forma ta’ valutazzjoni tal-impatt — u f’dan ilkaż, ikun meħtieġ li l-Kummissjoni teżamina wkoll firxa ta’ possibbiltajiet għallimplimentazzjoni.
Il-Kummissjoni kienet wettqet valutazzjoni tal-impatt komprensiva u ddokumentata floqsma li ġew indirizzati fi tnejn biss mis-sitt opinjonijiet li aħna ħriġna dwar il-proposti
għall-pakkett tal-QFP. Għall-erba’ każijiet fejn aħna sibna li ma twettqitx valutazzjoni
tal-impatt, kienet saret biss evalwazzjoni ex ante waħda (ara t-Tabella 1).

Tabella 1 – Evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni li jakkumpanjaw il-proposti
Opinjoni dwar...

Valutazzjoni tal-impatt?

Evalwazzjoni ex ante?

Stat tad-dritt

Le

Le

Riżorsi proprji

Le

Le

CPR

Le

Le

PAK

Iva

Le

Programm tal-UE Kontra lFrodi

Le

Iva

NDICI

Iva

Le

Aħna għadu jidhrilna li l-Kummissjoni kien imissha wettqet valutazzjonijiet tal-impatt
komprensivi u ddokumentati għal dawn il-proposti leġiżlattivi importanti kollha. Dan
kien jipprovdi bażi aktar robusta għall-valutazzjoni ta’ dawn il-proposti u tal-potenzjal
tagħhom li jipprovdu valur miżjud tal-UE u, barra minn hekk, kien jiżgura l-konformità
mar-regoli għal Regolamentazzjoni Aħjar.

2

L-Artikolu 34 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.
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Il-Kummissjoni kienet fil-fatt wettqet valutazzjoni tal-impatt komprensiva fir-rigward
tal-PAK, li hija waħda mill-akbar oqsma ta’ nfiq. Madankollu, parti minn din l-analiżi
hija differenti mis-sejbiet proprji tagħna. Punt li dwaru l-fehmiet tagħna huma
differenti jikkonċerna l-miżuri tradizzjonali tal-PAK (eż. il-pagamenti diretti lill-bdiewa),
li nżammu u li għadhom jirrappreżentaw l-akbar parti mill-baġit tal-PAK minkejja li la
jindirizzaw b’mod xieraq ħafna mit-tħassib dwar l-ambjent u l-klima, u lanqas ma huma
l-aktar mod effiċjenti biex jiġi żgurat introjtu vijabbli.

Għal aktar dettalji ara
—

L-Opinjoni Nru 1/2018 dwar l-istat tad-dritt, li ppubblikajna fis-17 ta’ Lulju 2018;

—

L-Opinjoni Nru 5/2018 dwar ir-riżorsi proprji, li ppubblikajna fil11 ta’ Ottubru 2018;

—

L-Opinjoni Nru 6/2018 dwar is-CPR, li ppubblikajna fil-31 ta’ Ottubru 2018;

—

L-Opinjoni Nru 7/2018 dwar il-PAK, li ppubblikajna fis-7 ta’ Novembru 2018;

—

L-Opinjoni Nru 9/2018 dwar il-Programm tal-UE Kontra l-Frodi, li ppubblikajna
fit-22 ta’ Novembru 2018;

—

L-Opinjoni Nru 10/2018 dwar l-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għallIżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali, li ppubblikajna fis17 ta’ Diċembru 2018.

Il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-approċċ
attestazzjoni għadhom ma ġewx stabbiliti

għal

impenn

ta’

Fl-analiżi tagħna tal-proposti tal-Kummissjoni dwar il-Koeżjoni, il-PAK u l-NDICI, aħna
analizzajna wkoll jekk dawn il-proposti jkunux jippermettulna nwettqu proċedura ta’
attestazzjoni bħala parti mix-xogħol tagħna relatat mad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni
(DAS).
Aħna nqisu li l-proposta dwar il-Koeżjoni għadha ma toffrix għalkollox il-kundizzjonijiet
minimi għall-applikazzjoni ta’ approċċ għal impenn ta’ attestazzjoni. Madankollu, aħna
nosservaw ukoll li s-CPR waħdu ma jistax jindirizza l-kundizzjonijiet kollha meħtieġa
għall-attestazzjoni. Biex jiġu rimedjati n-nuqqasijiet kollha, l-Istati Membri u lKummissjoni jkunu jridu jfasslu individwalment l-arranġamenti neċessarji fl-oqsma li
jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom. B’mod partikolari, jeħtieġ li l-awtoritajiet talawditjar tal-Istati Membri jtejbu l-kampjunar, id-dokumentazzjoni u x-xogħol talawditjar tagħhom, kif ukoll l-awditi tal-pagamenti bil-quddiem għall-istrumenti
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finanzjarji u għall-proġetti ta’ għajnuna mill-Istat, u li l-Kummissjoni tirrieżamina l-mod
kif hija tistma r-rata tal-iżball residwu.
Il-proposta dwar il-PAK hija affettwata minn bosta problemi u inċertezzi —
prinċipalment relatati mad-definizzjoni proposta għal infiq eliġibbli, il-qafas ta’
aċċertament u r-rwol tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni — u b’konsegwenza se jkun diffiċli
għalina li nwettqu awditu relatat mad-DAS tat-tip impenn ta’ attestazzjoni.
Fl-aħħar nett, aħna nqisu li l-proposta dwar l-NDICI għadha ma fihiex qafas ta’ kontroll
intern adatt li jippermettilna nkomplu bit-tranżizzjoni intenzjonata tagħna lejn impenn
ta’ attestazzjoni.

Rinfurzar tal-funzjoni ta’ awditjar estern indipendenti tal-korpi mwaqqfa
mill-Unjoni Ewropea
Biex is-sorveljanza parlamentari tal-korpi kollha involuti fl-implimentazzjoni ta’ politiki
u ta’ programmi tal-UE tkun effettiva, jeħtieġ li jkun hemm arranġamenti robusti għallobbligu ta’ rendikont, li jagħmlu użu minn opinjonijiet tal-awditjar esterni indipendenti.
Jeħtieġ li jiġu evitati mandati tal-awditjar multipli sabiex titnaqqas l-inċidenza ta’
opinjonijiet kunfliġġenti, duplikazzjonijiet jew trikkib.
Għalhekk, aħna nipproponu li, bħala regola ġenerali, il-QEA tinħatar bħala l-awditur
estern għall-korpi kollha mwaqqfa mill-Unjoni Ewropea. Minbarra dan, fin-negozjar talproposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni, jenħtieġ li l-Kunsill u l-Parlament jinsistu li ddrittijiet tal-awditjar tagħna jkunu mingħajr restrizzjoni fl-oqsma kollha li fihom jiġu
implimentati l-politiki u l-programmi tal-UE, jinġabar id-dħul, u fejn il-fondi tal-UE
jkunu suxxettibbli għar-riskju jew fejn jintnefqu.
Għal aktar dettalji ara
—

Id-Dokument informattiv u analitiku dwar il-proposta tal-Kummissjoni għallQafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027, li ppubblikajna fl-10 ta’ Lulju 2018;

—

L-Opinjoni Nru 2/2018 dwar il-Fond Monetarju Ewropew, li ppubblikajna fit8 ta’ Ottubru 2018.
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Informazzjoni ġenerali
Il-pakkett tal-QFP 2021-2027 – 51 proposta leġiżlattiva
Il-qafas finanzjarju pluriennali huwa l-baġit tal-Unjoni Ewropea fuq terminu twil. Huwa
jistabbilixxi l-ammont massimu ta’ fondi disponibbli għal kull kategorija (intestatura)
prinċipali ta’ nfiq.
Fit-2 ta’ Mejju 2018, il-Kummissjoni ppubblikat il-proposta leġiżlattiva globali tagħha
għall-QFP li jmiss. Din ġiet segwita minn proposti settorjali li jkopru, fost oħrajn, ilprogrammi prinċipali ta’ nfiq tal-UE. B’kollox, il-pakkett tal-QFP fih 51 proposta
leġiżlattiva (ara l-Anness I).
Il-QFP li jmiss se jkopri perjodu ta’ seba’ snin, mill-2021 sal-2027. Għal dan il-perjodu,
il-Kummissjoni tipproponi nfiq totali ta’ EUR 1 135 biljun bil-prezzijiet tal-2018. Dan
jirrappreżenta żieda ta’ madwar 5 %, meta mqabbel mal-QFP preċedenti. B’mod
partikolari, il-Kummissjoni tipproponi li jkun hemm żieda fil-finanzjament għal “Suq
Uniku, innovazzjoni u l-ekonomija diġitali”, għal “Migrazzjoni u ġestjoni tal-fruntieri”,
kif ukoll għal “Viċinat u d-dinja”. Fl-istess ħin, hija tissuġġerixxi li l-finanzjament għal
“Riżorsi naturali u ambjent” jitnaqqas (ara l-Anness II).

Il-proċedura leġiżlattiva tal-QFP
Qabel il-bidu ta’ kull perjodu finanzjarju ta’ seba’ snin, il-Kunsill jadotta unanimament
ir-Regolament dwar il-QFP, wara li jkun kiseb il-kunsens tal-Parlament Ewropew. IlParlament jista’ japprova jew jirrifjuta l-pożizzjoni tal-Kunsill, iżda ma jistax jemendaha.
Bi ftit eċċezzjonijiet, il-Kunsill u l-Parlament jadottaw b’mod konġunt il-leġiżlazzjoni
speċifika għas-settur permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja (magħrufa wkoll
bħala kodeċiżjoni). Fl-aħħar nett, il-Kunsill jadotta unanimament kull bidla fis-sistema
finanzjarja kumplessiva tal-UE (riżorsi proprji) — għalkemm din ukoll tkun trid tiġi
ratifikata mill-parlamenti nazzjonali.
Iż-żewġ koleġiżlaturi jistgħu wkoll jawtorizzaw lill-Kummissjoni biex tadotta atti ta’
implimentazzjoni, li jintroduċu miżuri maħsuba biex jiżguraw li l-liġijiet jiġu infurzati blistess mod fl-Unjoni kollha, u/jew atti ta’ delega, li jemendaw jew jissupplimentaw illiġijiet eżistenti, b’mod partikolari sabiex jiżdiedu regoli sekondarji ġodda.
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Twaqqit
Inizjalment, il-Kummissjoni kien biħsiebha tilħaq ftehim politiku mal-koleġiżlaturi sa
mhux aktar tard mir-rebbiegħa tal-2019, bl-għan li tipprovdi ċertezza legali u
finanzjarja minn kmieni lill-awtoritajiet tal-Istati Membri li jimplimentaw il-baġit tal-UE.
Hija issa qed tippjana li tikkompleta n-negozjati għall-pakkett tal-QFP sa tmiem l-2019
— sena qabel ma jibda l-perjodu l-ġdid ta’ nfiq.
Il-Figura 1 fiha kronoloġija dettaljata li turi l-proċedura leġiżlattiva għall-pakkett talQFP li jmiss.

Figura 1 — Skeda taż-żmien għan-negozjati dwar il-QFP
2 ta’ MEJJU 2018
Il-Kummissarji
jadottaw il-baġit talUE għall-futur; Ilproposti baġitarji jiġu
ppreżentati lillParlament Ewropew

QFP

14 ta’ MEJJU
Il-baġit futur jiġi
ppreżentat lill-Kunsill
tal-Ministri

29 ta’ MEJJU
Il-proposti leġiżlattivi
tal-Kummissjoni
għall-programmi ta’
nfiq (1 minn 3)

negozjati

6 ta’ ĠUNJU
Il-proposti leġiżlattivi
tal-Kummissjoni
għall-programmi ta’
nfiq (2 minn 3)

12 ta’ ĠUNJU

10-13 ta’ SETTEMBRU

2-5 ta’ LULJU

28-29 ta’ ĠUNJU

Plenarja talParlament Ewropew

Laqgħa tal-Kunsill
Ewropew, Brussell

Il-proposti leġiżlattivi
tal-Kummissjoni
għall-programmi ta’
nfiq (3 minn 3)

Plenarja talParlament Ewropew

20 ta’ SETTEMBRU
Kunsill Ewropew Informali,
Vjenna, l-Awstrija

1-4 ta’ OTTUBRU
Plenarja talParlament Ewropew

18-19 ta’ OTTUBRU 20-25 ta’ OTTUBRU
Laqgħa tal-Kunsill
Ewropew, Brussell

Plenarja talParlament Ewropew

13-14 ta’ DIĊEMBRU
Laqgħa tal-Kunsill
Ewropew, Brussell

21-22 ta’ MARZU 2019
Laqgħa tal-Kunsill
Ewropew, Brussell

TMIEM l-2019

OTTUBRU

23-26 ta’ MEJJU

Laqgħa tal-Kunsill
Ewropew, Brussell

Elezzjonijiet Ewropej

Adozzjoni tal-QFP

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.

9 ta’ MEJJU
Summit tal-mexxejja talUE, Sibiu, ir-Rumanija

27

Ir-rwol tagħna fil-proċedura leġiżlattiva tal-QFP
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) hija l-awditur estern indipendenti tal-UE. Ilmissjoni tagħna hija li nikkontribwixxu għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE, li
nippromwovu l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza, u li naġixxu bħala l-gwardjan
indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni. Aħna nwissu dwar riskji,
nipprovdu aċċertament, u nindikaw in-nuqqasijiet u s-suċċessi, kif ukoll noffru gwida lil
dawk li jfasslu l-politika u lil-leġiżlaturi tal-UE dwar kif jistgħu jtejbu l-ġestjoni tal-politiki
u l-programmi tal-UE u niżguraw li ċ-ċittadini Ewropej ikunu jafu kif qed jintnefqu
flushom.
Fir-rigward tal-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni, aħna nagħtu kontribut speċifiku
jieħdu fil-forma ta’ opinjonijiet. Dawn jew jinħarġu fuq it-talba ta’ waħda millistituzzjonijiet l-oħra jew ikunu obbligatorji f’każ ta’ proposta li jkollha impatt fuq ilġestjoni finanzjarja jew li tkun tirrigwarda l-metodi u l-proċeduri għall-ġbir tad-dħul
(ara l-Anness III).
Aħna nibbażaw l-eżaminar tagħna tal-proposti leġiżlattivi fuq ir-riżultati ta’ xogħol talawditjar li nkunu wettaqna preċedentement (ippubblikati fir-rapporti annwali u rrapporti speċjali). Għall-QFP li jmiss, aħna ħriġna wkoll għadd ta’ dokumenti
informattivi u analitiċi li fihom ifformulajna l-fehmiet tagħna qabel ma l-Kummissjoni
ppreżentat il-proposti leġiżlattivi tagħha.
Il-Kummissjoni talbet l-opinjoni tagħna dwar għadd ristrett ta’ proposti leġiżlattivi (ara
t-Tabella 2). Barra minn hekk, il-Kunsill u/jew il-Parlament Ewropew talbuna
separatament għall-opinjoni tagħna dwar xi wħud minn dawn il-proposti, ġeneralment
f’konformità mal-Artikolu 287(4). Aħna ntlabna wkoll nipprovdu opinjonijiet dwar erba’
proposti leġiżlattivi oħra li ma jagħmlux parti mill-pakkett tal-QFP, iżda huma relatati
miegħu.
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Tabella 2 – Talbiet li saru lill-QEA għal opinjonijiet relatati mal-QFP li
jmiss
Opinjoni

Istituzzjoni

Artikolu rilevanti tatTFUE

Pakkett tal-QFP
Opinjoni Nru 1/2018: Stat
tad-dritt

Il-Kummissjoni

322(1)(a)

Opinjoni Nru 5/2018: Riżorsi
proprji

Il-Kummissjoni
Il-Parlament
Il-Kunsill

322(2)
287(4)
287(4)

Opinjoni Nru 6/2018:
Regolament dwar
Dispożizzjonijiet Komuni

Il-Kummissjoni
Il-Kunsill

322(1)(a)
287(4)

Opinjoni Nru 7/2018: PAK

Il-Kummissjoni
Il-Parlament

287(4)
322

Opinjoni Nru 9/2018:
Programm Kontra l-Frodi

Il-Kummissjoni
Il-Kunsill

325
287(4)

Opinjoni Nru 10/2018: NDICI

Il-Kummissjoni
Il-Parlament
Il-Kunsill

322(1)
322
287(4)

Opinjoni Nru 2/2018: Fond
Monetarju Ewropew

Il-Parlament

287(4)

Opinjoni Nru 3/2018: Il-11-il
Fond Ewropew għall-Iżvilupp

Il-Kummissjoni
Il-Kunsill

287(4)
287(4)

Opinjoni Nru 4/2018:
Protezzjoni ta’ persuni li
jirrappurtaw dwar ksur taddritt tal-Unjoni

Il-Kummissjoni
Il-Kunsill
Il-Parlament

325
287(4)
325(4)

Opinjoni Nru 8/2018: OLAF

Il-Kummissjoni
Il-Parlament
Il-Kunsill

325
322
287(4)

Mhux parti mill-pakkett tal-QFP
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Fl-aħħar nett, f’rapporti tal-awditjar u f’analiżijiet li ħriġna fi snin reċenti (ara tTabella 3), aħna għamilna għadd ta’ rakkomandazzjonijiet, proposti u suġġerimenti li
jindirizzaw kwistjonijiet sistemiċi li l-Kummissjoni kienet teħtieġ tindirizza fit-tħejjija
tal-QFP il-ġdid.

Tabella 3 – Dokumenti informattivi u analitiċi relatati mal-QFP 20212027
Titolu

Data tal-pubblikazzjoni

Dokument informattiv u analitiku dwar il-proposta talKummissjoni għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali 20212027

10 ta’ Lulju 2018

Dokument informattiv u analitiku dwar is-simplifikazzjoni
fit-twettiq tal-politika ta’ Koeżjoni wara l-2020

28 ta’ Mejju 2018

Kontribut għas-simplifikazzjoni tal-programm ta’ riċerka
tal-UE wara Orizzont 2020

21 ta’ Marzu 2018

Dokument informattiv u analitiku dwar il-ġejjieni tal-PAK

19 ta’ Marzu 2018
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Annessi
Anness I — Stampa ġenerali tal-proposti leġiżlattivi talKummissjoni relatati mal-pakkett tal-QFP
Nru Programm

Proposti — Pakkett tal-QFP
1
2

3
4
Pakkett tal-QFP
5

6

7
8

Ġustizzja, Drittijiet u Valuri

9
10

Fond Soċjali Ewropew Plus

11

Fond Ewropew ta’ Aġġustament
għall-Globalizzazzjoni

12

PERICLES — Protezzjoni tal-euro
kontra l-iffalsifikar

Strument leġiżlattiv
Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi lqafas finanzjarju pluriennali għas-snin mill-2021 sal-2027
Proposta għal ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina
baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar
ġestjoni finanzjarja tajba
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’
defiċjenzi ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt flIstati Membri
Deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema tar-riżorsi proprji talUnjoni Ewropea
Regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura
għad-disponibbiltà tar-riżorsi proprji bbażati fuq Bażi
Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva, fuq l-Iskema
għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet tal-Unjoni
Ewropea u fuq l-iskart tal-plastik mill-imballaġġ li mhux
qed jiġi riċiklat, u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi
flus kontanti
Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament talKunsill (tal-KEE, u l-Euratom) Nru 1553/89 dwar larranġamenti uniformi definittivi għall-ġbir mir-riżorsi
nfushom li jidħol mit-taxxa fuq il-valur miżjud
Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri ta’
implimentazzjoni għas-sistema ta’ Riżorsi Proprji talUnjoni Ewropea
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar id-Drittijiet u lValuri
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-programm Ġustizzja
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għallGlobalizzazzjoni (FEG)
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u
taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għallperjodu 2021-2027 (il-“programm Pericles IV”)

31

Nru Programm

Proposti — Pakkett tal-QFP
13

14

15

16

17

18

19

20

Funzjoni Ewropea ta’
Stabbilizzazzjoni tal-Investimenti
għall-Unjoni Ekonomika u
Monetarja

Strument leġiżlattiv
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar l-istabbiliment ta’ Funzjoni Ewropea ta’
Stabbilizzazzjoni tal-Investimenti

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talProgramm ta’ Appoġġ għal Riformi Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ Programm ta’ Appoġġ
għal Riformi
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talLIFE — Programm għall-Ambjent u l- Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni
Azzjoni Klimatika
Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (UE)
Nru 1293/2013
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ
tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament
(UE) Nru 1306/2013
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet
strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt ilPolitika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u
ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija
(FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp
Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE)
Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u rFond Agrikolu Ewropew ta’
Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew
Garanzija u Fond Agrikolu Ewropew
u tal-Kunsill
għall-Iżvilupp Rurali
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti
agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal
prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014
dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, ittikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi talprodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li
jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni
ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li
jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur ilgżejjer minuri fil-Baħar Eġew
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi “Erasmus”: il-programm tal-Unjoni
Erasmus+
għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li
jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Kreattiva (millEwropa Kreattiva
2021 sal-2027) u li jħassar ir-Regolament (UE)
Nru 1295/2013
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Nru Programm

Proposti — Pakkett tal-QFP
21
22

23

24

25

26

27

28

29

Strument leġiżlattiv

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u lFond ta’ Koeżjoni
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali
u amministrattivi f’kuntest transfruntier
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira talkooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata
Fond Ewropew għall-Iżvilupp
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u millReġjonali u Fond ta’ Koeżjoni
istrumenti ta’ finanzjament estern
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali
Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew
għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji
għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond
għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni talFruntieri u tal-Viżi
Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li
jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għarRiċerka u l-Innovazzjoni
Orizzont Ewropa
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa — il-Programm
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi rregoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu
Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi lProgramm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea
Programm ta’ Riċerka u Taħriġ taltal-Enerġija Atomika għall-perjodu 2021-2025 li
Euratom
jikkumplimenta Orizzont Ewropa — il-Programm Qafas
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni
Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni
Reattur Termonukleari Sperimentali 2007/198/Euratom li tistabbilixxi l-Impriża Konġunta
Internazzjonali (ITER)
Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija millFużjoni u li tikkonferixxilha vantaġġi
Programm għas-Suq Uniku, inklużi:
– Kompetittività u Intrapriżi Żgħar
u ta’ Daqs Medju (COSME)
– Sikurezza Alimentari
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal– Saħħa u benessri tal-annimali u Kunsill li jistabbilixxi l-Programm għas-suq uniku, għallsaħħa tal-pjanti
kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta’
– Statistika
daqs medju, u għall-istatistika Ewropea u li jħassar ir– Servizzi finanzjarji
Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013,
– Konsumaturi
(UE) Nru 254/2014, (UE) Nru 258/2014, (UE)
– Kompetizzjoni
Nru 652/2014 u (UE) Nru 2017/826
– Kooperazzjoni regolatorja u
amministrattiva
– Regoli u ssettjar ta’ standards
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Nru Programm

Strument leġiżlattiv

30

Programm tal-UE Kontra l-Frodi

31

Programm Spazjali Ewropew,
inklużi:
– Galileo u EGNOS
– Copernicus
– Trawwim ta’ settur spazjali
Ewropew innovattiv
– Insegwiment tas-sitwazzjoni flispazju u t-temp spazjali
GOVSATCOM (komunikazzjoni
sigura bis-satellita)
– Aġenzija Ewropea għallProgramm Spazjali

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi Programm tal-UE Kontra l-Frodi

Proposti — Pakkett tal-QFP

32

33

Fond InvestEU, inkluż erba’ oqsma:
– Infrastruttura sostenibbli
– Riċerka u innovazzjoni
– Investiment soċjali u ħiliet
– Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju

34

Kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(Dwana)

35

Kooperazzjoni fil-qasam tattassazzjoni (Fiscalis)

36

Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

37

38

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, għal
tliet setturi:
– Trasport
– Enerġija
– Diġitali
Programm Ewropa Diġitali, b’ħames
pilastri:
– Computing ta’ prestazzjoni
għolja
– Ċibersigurtà
– Intelliġenza artifiċjali
– Ħiliet diġitali avvanzati
– Proġetti ta’ skjerament fuq skala
kbira

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u lAġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li
jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE)
Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni
541/2014/UE

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU
Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda rRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/1588 tat13 ta’ Lulju 2015 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u
108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
għal ċerti kategoriji ta’ għajnuna mill-Istat orizzontali
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-programm “Dwana” għallkooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-programm “Fiscalis” għal
kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropew ta’
Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp
Ewropew ta’ Solidarjetà] u r-Regolament (UE)
Nru 375/2014
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li
jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE)
Nru 283/2014

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għallperjodu 2021-2027

34
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Proposti — Pakkett tal-QFP
39

Fond Ewropew għall-Affarijiet
Marittimi u s-Sajd/Ftehim
Internazzjonali dwar is-Sajd

40

Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil

41

42

Fond għall-Ġestjoni Integrata talFruntieri, b’żewġ komponenti:
– Ġestjoni tal-Fruntieri u Viżi
– Tagħmir ta’ kontroll doganali

43

Fond għas-Sigurtà Interna

44

Dekummissjonar nukleari filLitwanja

45

46

Sikurezza nukleari u
dekummissjonar, inklużi:
– Assistenza lill-Bulgarija
– Assistenza lis-Slovakkja
– Dekummissjonar tas-siti talKummissjoni
– Sikurezza nukleari u salvagwardji
nukleari
Fond Ewropew għad-Difiża, li jkopri:
– Riċerka
– Żvilupp tal-kapaċitajiet

47

Faċilità Ewropea għall-Paċi

48

Strument ta’ Viċinat, ta’
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’
Kooperazzjoni Internazzjonali,
inklużi:

Strument leġiżlattiv
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u
s-Sajd u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 talParlament Ewropew u tal-Kunsill
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni
Integrata tal-Fruntieri, l-istrument għall-appoġġ
finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-istrument ta’ appoġġ finanzjarju
għat-tagħmir ta’ kontroll doganali bħala parti mill-Fond
għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-Fond għas-Sigurtà Interna
Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi lprogramm ta’ assistenza għad-dekummissjonar nukleari
tal-impjant tal-enerġija nukleari ta’ Ignalina fil-Litwanja
(il-programm Ignalina); u li jħassar ir-Regolament talKunsill (UE) Nru 1369/2013
Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi
programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar
tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv, u
li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom)
Nru 1368/2013
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża
Proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għallAffarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, bl-appoġġ talKummissjoni, lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li
tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-Istrument ta’ Viċinat, ta’
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni
Internazzjonali
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Strument leġiżlattiv

– Fond Ewropew għall-Iżvilupp
– Strument tal-Kooperazzjoni
għall-Iżvilupp
– Strument Ewropew ta’ Viċinat
– Strument Ewropew għadDemokrazija u għad-Drittijiet talBniedem
– Strument ta’ Sħubija
– Strument li jikkontribwixxi għallIstabbiltà u l-Paċi
– Strument għall-Kooperazzjoni
dwar is-Sikurezza Nukleari
– Regolament Komuni ta’
Implimentazzjoni
– Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Sostenibbli
– Assistenza Makrofinanzjarja
– Mandat ta’ Self Estern
– Fond ta’ Garanzija għallAzzjonijiet Esterni
– Faċilità ta’ Investiment għallAfrika, il-Karibew u l-Paċifiku
– Aspetti esterni tal-migrazzjoni

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi
Strument Ewropew għas-Sikurezza Nukleari li
jikkomplementa l-Istrument għall-Viċinat, għall-Iżvilupp
u għall-Kooperazzjoni Internazzjonali fuq il-bażi tatTrattat Euratom

50

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Assoċjazzjoni
tal-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea,
Kooperazzjoni ma’ pajjiżi u territorji
inklużi r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea fuq naħa, u
extra-Ewropej (inkluż Greenland)
Greenland u r-Renju tad-Danimarka min-naħa l-oħra
(“Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija”)

51

Strument għall-Assistenza ta’ Qabel
l-Adeżjoni

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-Assistenza ta’
Qabel l-Adeżjoni (IPA III)

49

Proposti relatati mal-pakkett tal-QFP iżda li ma jagħmlux parti minnu
+1
+2

+3

+4

Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar listabbiliment ta’ Fond Monetarju Ewropew
Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar ir-regolament
finanzjarju applikabbli għall-11-il Fond Ewropew għallIżvilupp
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u talKunsill li jemenda r-Regolament Nru 883/2013 dwar
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew
Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-kooperazzjoni malUffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività
tal-investigazzjonijiet tal-OLAF (COM(2018) 338 final)
Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar il-protezzjoni ta’ persuni li jirrappurtaw
dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (COM(2018) 0218 final)
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Anness II — Proposta tal-Kummissjoni għall-QFP 2021-2027 — Bidliet proposti għall-baġit tal-UE li jkopri
perjodu ta’ seba’ snin
Oqsma ta’ prijorità: żidiet kbar f’intestaturi
aktar żgħar

Struttura u intestaturi

Erasmus + oħrajn
Kompetittività għat1a tkabbir u l-impjiegi
(inkluża r-riċerka)

Sikurezza nukleari u
Dekummissjonar + oħrajn

1b Koeżjoni ekonomika,
soċjali u territorjali

2

Tkabbir Sostenibbli:
Riżorsi Naturali (inkluża l-

1

Suq Uniku, Innovazzjoni u
Diġitali (inkluża r-riċerka)

2

Koeżjoni u Valuri

3

Politika Agrikola Komuni)

Sigurtà u ċittadinanza

Ewropa Kreattiva + oħrajn

Migrazzjoni u Ġestjoni
tal-Fruntieri

5

Sigurtà u Difiża

6

Viċinat u d-Dinja

Inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna talUE + oħrajn
4

5

Ewropa Globali

Mekkaniżmu tal-Unjoni għallProtezzjoni Ċivili

QFP 2014-2020

€1 082 biljun
(aġġustat u bil-prezzijiet tal-2018)

34.5 %
36.9 %
29.7 %

5%
ŻIEDA

1.1 %
4.9 %
8.9 %
9.6 %

7

Amministrazzjoni

Amministrazzjoni
Pubblika Ewropea

6.5 %
6.7 %

QFP 2021-2027

€1 135 biljun
(bil-prezzijiet tal-2018)

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.

+€49.9 biljun

(+43 %)

35.8 %

Riżorsi Naturali u
Ambjent (inkluża l-Politika

4

€49.9 bi l jun

14.6 %

Agrikola Komuni)

Ikel u għalf + Konsumaturi
3

10.8 %

Fondi addizzjonali għall-oqsma ta’ prijorità

QFP 2014-2020
QFP 2021-2027

€166 biljun

€4.7 bi l jun
(+1 %)

+€4.7 biljun

€392 biljun

€63.0 bi l jun
(-16 %)

€43.1 bi l jun
(+359 %)

-€63.0 biljun

€115
biljun

€12.6 bi l jun
(+13 %)

għall-prijoritizzazzjoni
mill-ġdid

€4.8 bi l jun
(+7 %)

fondi ġodda
fondi
ridistribwiti

52
63

+€43.1 biljun
+€12.6 biljun

+€4.8 biljun

€337 biljun

€55 biljun
€109 biljun
€76 biljun

QFP 2021-2027

€1 135 biljun
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Anness III — Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE) — il-bażi ġuridika għall-opinjonijiet tal-QEA
Mhux obbligatorju
Artikolu 287(4): “[…] Il-Qorti tal-Awdituri tista’ wkoll, f’kull żmien, tippreżenta
osservazzjonijiet, partikolarment fil-forma ta’ rapporti speċjali, fuq kwistjonijiet
speċifiċi u tagħti opinjonijiet fuq talba ta’ waħda mill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni.”
Obbligatorji
Artikolu 322(1)
“Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, u
wara konsultazzjoni mal-Qorti tal-Awdituri għandhom jadottaw, permezz ta’
regolament: (a) ir-regoli finanzjarji li jiddeterminaw b’mod partikolari l-proċedura li
għandha tiġi adottata għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit u għallpreżentazzjoni u l-verifika tal-kontijiet; […].”
Artikolu 322(2)
“Il-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni u wara li jkun ikkonsulta l-Parlament
Ewropew u l-Qorti tal-Awdituri, għandu jiffissa l-modalità u jistabbilixxi l-proċeduri
dwar kif id-dħul mill-estimi kif previsti fl-arranġamenti li għandhom x’jaqsmu marriżorsi tal-Unjoni jkun disponibbli għall-Kummissjoni, u jiddetermina l-miżuri li
għandhom jiġu applikati, jekk meħtieġa, sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet finanzjarji.”
Artikolu 325(4)
“Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja,
wara li jikkonsultaw l-Qorti tal-Awdituri, għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa floqsma ta’ prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji talUnjoni bl-għan li joffru protezzjoni effettiva u ekwivalenti fl-Istati Membri, kif ukoll flistituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni.”
Artikolu 336
“Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta’ regolament skont ilproċedura leġislattiva ordinarja, u wara konsultazzjoni mal-istituzzjonijiet l-oħra
interessati, għandhom jistabbilixxu r-Regolamenti tal-Persunal għall-uffiċjali u lKondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni.”
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