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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  21a. Jemmen li r-reġim fiskali l-ġdid 

għandu jippenalizza lil dawk li jieħdu 

vantaġġ mill-mod kif is-sistema attwali 

tirregola d-dħul mill-kapital (profitti 

korporattivi), it-tranżazzjonijiet finanzjarji 

u t-taxxa fuq il-ġid; iqis ir-rata tat-taxxa 

inizjali bħala l-ewwel pass lejn l-

introduzzjoni ta' sid benefiċjarju u ta' 

sistema ta' reġistru tal-proprjetà; jemmen, 

barra minn hekk, li s-sistema fiskali 

għandha tmur lil hinn minn sempliċi 

armonizzazzjoni tal-bażijiet tat-taxxa 

permezz tal-introduzzjoni ta' rata tat-

taxxa minima effettiva madwar l-UE 

kollha kemm hi; 

Or. en 
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22. Iqis li l-introduzzjoni ta' riżorsi 

proprji ġodda għandu jkollha għan doppju, 

jiġifieri, l-ewwel nett li twassal għal 

tnaqqis sostanzjali (bil-mira ta' 40 %) fil-

perċentwal tal-kontribuzzjonijiet bbażati 

fuq l-ING, li b'hekk jirriżulta fi ffrankar 

għall-bagits tal-Istati Membri; u t-tieni, li 

tippermetti l-iffinanzjar ta' nfiq tal-UE ta' 

livell ogħla taħt il-QFP ta' wara l-2020, kif 

ukoll li tkopri d-diskrepanza li tirriżulta 

wara l-ħruġ tar-Renju Unit; ifakkar, f'dan 

il-kuntest, li r-riżorsi proprji ġodda ma 

għandux ikollhom l-għan li jżidu l-piż 

fiskali ġenerali għall-kontribwenti tal-UE, 

li ma għandhomx ikunu milquta bl-

introduzzjoni ta' riżorsi proprji ġodda; 

22. Iqis li l-introduzzjoni ta' riżorsi 

proprji ġodda għandu jkollha għan doppju, 

jiġifieri, l-ewwel nett li tagħmel is-sistema 

ta' riżorsi proprji aktar solidali u 

progressiva billi tagħti bidu għal proċess 

tranżitorju biex jiġu kkoreġuti l-

kontribuzzjonijiet nazzjonali attwali, inter 

alia bl-introduzzjoni ta' kriterji 

distributtivi li jikkoreġu l-kontribuzzjoni 

nazzjonali fuq il-bażi tad-dħul per capita; 

u t-tieni, li tippermetti l-iffinanzjar ta' nfiq 

tal-UE ta' livell ogħla taħt il-QFP ta' wara 

l-2020, kif ukoll li tkopri d-diskrepanza li 

tirriżulta wara l-ħruġ tar-Renju Unit; 

ifakkar, f'dan il-kuntest, li r-riżorsi proprji 

ġodda ma għandux ikollhom l-għan li jżidu 

l-piż fiskali ġenerali għall-kontribwenti tal-

UE mill-klassijiet medji u tal-ħaddiema, li 

ma għandhomx ikunu milquta bl-

introduzzjoni ta' riżorsi proprji ġodda; 

Or. en 
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24. Iqis li r-riżorsi proprji tradizzjonali, 

jiġifieri d-dazji doganali, id-dazji agrikoli u 

l-imposti fuq iz-zokkor u l-isoglukożju, 

jikkostitwixxu sors affidabbli u ġenwin ta' 

dħul tal-UE, peress li huma jirriżultaw 

mill-fatt li l-UE hija unjoni doganali u mill-

kompetenzi legali u mill-politika 

kummerċjali komuni marbuta magħhom; 

huwa tal-fehma, għalhekk, li r-riżorsi 

proprji tradizzjonali għandhom jinżammu 

bħala sors ta' dħul għall-baġit tal-UE; iqis li 

jekk jitnaqqas il-perċentwal tal-ispejjeż tal-

ġbir li jinżamm mill-Istati Membri, sehem 

akbar ta' dan id-dħul jista' jiġi ggarantit 

għall-baġit tal-UE; 

24. Iqis li r-riżorsi proprji tradizzjonali, 

jiġifieri d-dazji doganali, id-dazji agrikoli u 

l-imposti fuq iz-zokkor u l-isoglukożju, 

jikkostitwixxu sors affidabbli u ġenwin ta' 

dħul tal-UE, peress li huma jirriżultaw 

mill-fatt li l-UE hija unjoni doganali u mill-

kompetenzi legali u mill-politika 

kummerċjali komuni marbuta magħhom; 

huwa tal-fehma, għalhekk, li r-riżorsi 

proprji tradizzjonali għandhom jinżammu 

bħala sors ta' dħul għall-baġit tal-UE; 

jipproponi li l-perċentwal tad-dħul 

doganali li jinżamm mill-Istati Membri fuq 

il-bażi tal-ispejjeż tal-ġbir għandu jinġieb 

lura għal-livell oriġinali tiegħu ta' 10 %, 

sabiex jikkumpensa għat-tnaqqis ta' din 

ir-riżorsa proprja tradizzjonali wara t-

tnaqqis sinifikanti fit-tariffi miftiehem fid-

WTO u fi ftehimiet kummerċjali bilaterali 

ewlenin tal-UE; 

Or. en 

 

 


