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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Ifakkar li l-Istati Membri huma 

responsabbli għall-politiki fiskali tagħhom, 

u jissottolinja li s-setgħa li jimponu taxxi 

tinsab fil-qalba tas-sovranità tal-Istati 

Membri; jissottolinja li r-riforma tar-

riżorsi proprji tal-UE ma tirrappreżentax 

trasferiment tas-sovranità nazzjonali 

f'dan il-qasam, iżda, tallinja s-sistema tal-

lum mal-ispirtu u l-ittra tat-Trattati tal-

UE; 

8. Ifakkar li l-Istati Membri huma 

responsabbli għall-politiki fiskali tagħhom, 

u jissottolinja li s-setgħa li jimponu taxxi 

tinsab fil-qalba tas-sovranità tal-Istati 

Membri; jissottolinja, għaldaqstant, il-fatt 

li l-ebda awtorità Ewropea mhi intitolata 

tiġbor it-taxxi f'isem il-kontribwenti 

nazzjonali; 

Or. en 
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17. Jistenna li, mingħajr preġudizzju 

għas-saldu finanzjarju, il-konsegwenzi tal-

ħruġ tar-Renju Unit mill-UE se 

jirrappreżenta sfida importanti għall-QFP 

li jmiss u għad-deċiżjonijiet baġitarji kollha 

relatati; huwa konvint li, qabel ma 

tittieħed deċiżjoni dwar il-QFP ta' wara l-

2020, "id-disktakk li jirriżulta mill-

Brexit" għandu jitnaqqas sabiex jiġi 

żgurat li r-riżorsi tal-UE ma jitnaqqsux u 

li l-programmi tal-UE ma jiġux milquta 

b'mod negattiv; 

17. Jistenna li, mingħajr preġudizzju 

għas-saldu finanzjarju, il-konsegwenzi tal-

ħruġ tar-Renju Unit mill-UE se 

jirrappreżenta sfida importanti għall-QFP 

li jmiss u għad-deċiżjonijiet baġitarji kollha 

relatati; f'kull każ, jirrifjuta u jiddeplora 

kwalunkwe manipulazzjoni tal-ħruġ tar-

Renju Unit mill-UE (il-Brexit) bħala 

okkażjoni li tiskatta t-tisħiħ tan-naħa tad-

dħul tal-baġit, peress li dan fl-aħħar mill-

aħħar iwassal għal aktar tassazzjoni fuq 

in-negozji u għal aktar pressjoni tat-taxxa 

fuq iċ-ċittadini; 
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18. Jilqa' l-proposta li għamel il-

President tal-Kummissjoni, Jean-Claude 

Juncker, fid-diskors tiegħu fil-Parlament 

Ewropew dwar l-Istat tal-Unjoni, dwar il-

ħolqien ta' intestatura baġitarja speċifika 

għaż-żona tal-euro fi ħdan il-baġit tal-UE, 

u li ġiet żviluppata aktar fil-

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-

6 ta' Diċembru 2017 dwar strumenti 

baġitarji ġodda għal żona tal-euro stabbli 

fi ħdan il-qafas tal-Unjoni 

(COM(2017)0822); jappella, għal dan l-

għan, li jkun hemm kapaċità baġitarja fi 

ħdan il-baġit tal-UE 'il fuq mil-limiti 

massimi attwali; 

18. Jirrifjuta l-idea ta' baġit speċifiku 

għaż-żona tal-euro, li jkun ifisser firda 

sinifikanti bejn il-pajjiżi li adottaw il-

munita unika u dawk li żammew il-

munita nazzjonali tagħhom, hekk li s-

sovranità demokratika nazzjonali fuq l-

istruttura teknokratika tkompli tiċkien; 
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27. Jistieden lill-Kummissjoni, abbażi 

ta' dak imsemmi hawn fuq, teżamina l-

introduzzjoni tas-segwenti basket ta' 

riżorsi proprji ġodda; 

 27. Jirrifjuta kwalunkwe introduzzjoni 

possibbli ta' riżorsi proprji ġodda bbażati 

fuq it-taxxa fuq il-valur miżjud, it-taxxa 

korporattiva, sinjoraġġ, taxxa fuq it-

tranżazzjonijiet finanzjarji (TTF) jew 

taxxi u imposti ambjentali; 

Or. en 
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  27a. Jissuġġerixxi li, minflok iżżid id-

dħul tagħha, l-Unjoni Ewropea għandha 

tirrazzjonalizza l-ispejjeż amministrattivi 

eċċessivi tagħha, tneħħi kull lok ta' ħala 

fi ħdanha, bħal pereżempju s-SEAE, u 

tevalwa jekk xi fondi jistgħux jiġu ġestiti 

b'mod aktar effiċjenti fil-livell nazzjonali, 

sabiex jiġi żgurat rispett sħiħ tal-prinċipju 

ta' sussidjarjetà; 

Or. en 

 

 


