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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għal riforma komprensiva tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-

Unjoni Ewropea; ifakkar li s-sistema attwali ta' riżorsi proprji tmur kontra l-ispirtu tat-

Trattati, hekk kif l-Artikolu 310(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE) jistipula li l-Unjoni m'għandha tadotta l-ebda att li jista' jkollu 

implikazzjonijiet notevoli fuq il-baġit mingħajr ma tipprovdi assigurazzjoni li tali nefqa 

tista' tiġi ffinanzjata fil-limitu tar-riżorsi proprji tal-Unjoni, u li l-Artikolu 311 tat-TFUE 

jistipula li l-baġit tal-Unjoni għandu jkun iffinanzjat kompletament minn riżorsi proprji; 

jissottolinja, madankollu, li fil-prattika l-parti l-kbira tad-dħul tal-UE ġej minn 

kontribuzzjonijiet nazzjonali fil-forma ta' perċentwal tal-Introjtu Nazzjonali Gross 

(ING) (69.1 %) u tal-VAT (12.4 %), li mhumiex meqjusa bħala riżorsi proprji awtentiċi 

billi dawn wasslu għal logħba bejn l-Istati Membri li fiha l-gwadann ta' naħa jissarraf 

f'telf għan-naħa l-oħra (''zero-sum game''); 

2. Jenfasizza li s-sistema attwali ta' riżorsi proprji hija karatterizzata minn livell 

kunsiderevoli ta' kumplessità u nuqqas ta' trasparenza; jistieden, għaldaqstant, lill-

istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jindirizzaw dawn in-nuqqasijiet b'mod 

effiċjenti u kostruttiv; 

3. Jikkunsidra li r-rwol tal-Parlament fi ħdan il-proċedura għall-adozzjoni tar-riżorsi 

proprji għandu jissaħħaħ; jemmen li bidla minn votazzjoni b'unanimità għal votazzjoni 

b'maġġoranza kwalifikata, u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja għall-adozzjoni ta' riżorsi 

proprji jagħtu lill-Parlament u lill-Kunsill setgħat deċiżjonali ugwali kemm mil-lat ta' 

dħul u kemm mil-lat ta' nefqa tal-baġit tal-UE; 

4. Jissottolinja l-importanza li tiġi sfruttata l-opportunità ppreżentata mill-Brexit u jħeġġeġ 

lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jeżaminaw bir-reqqa s-sistema attwali ta' ribassi u 

korrezzjonijiet, li mhux biss imorru kontra l-ispirtu tat-Trattati, iżda wrew ukoll li 

jitfgħu l-enfasi tad-diskussjonijiet mill-valur miżjud Ewropew tal-baġit tal-UE għall-

effett ta' ''bilanċ nett'' fuq il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri;, mingħajr ma jitqiesu l-

effetti katina tal-baġit tal-UE; 

5. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jkun mogħni b'sistema ġenwina ta' riżorsi proprji, 

b'segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti bidu għal riflessjoni dwar kif fondi ġenerati 

direttament mill-politiki tal-UE jistgħu jsiru dħul għall-baġit tal-UE; 

7. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji għandha tkun ibbażata fuq 

il-prinċipji ta' ekwità, stabilità, unità, solidarjetà, sostenibilità, sussidjarjetà u 

komprensibilità għaċ-ċittadini Ewropej; ifakkar fil-prinċipji mniżżla fir-Rapport Monti 

u użati mill-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji biex jiġu vvalutati riżorsi 

proprji ġodda possibbli, u hu tal-fehma li dawn jikkostitwixxu gwida utli għar-

riflessjoni dwar ir-riformi; jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza li jiġi żgurat 

biżżejjed dħul għall-baġit tal-UE sabiex il-politiki tal-UE jkunu ffinanzjati b'mod 
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adegwat u kredibbli, b'mod partikolari wara l-Brexit; 

8. Iqis li riforma mil-lat tad-dħul għandha timxi id f'id ma' riforma mil-lat tal-infiq biex 

jiżdied il-valur miżjud Ewropew tan-nefqa tal-UE, billi tiġi żgurata rabta viżibbli bejn 

in-nefqa tal-UE u l-politiki u l-prijoritajiet tal-UE u jiġu appoġġati politiki tal-UE 

f'oqsma ewlenin ta' kompetenza tal-UE b'potenzjal għoli għal valur miżjud Ewropew, 

bħas-suq uniku, il-protezzjoni ambjentali u l-azzjoni klimatika, l-unjoni tal-enerġija, il-

politika ta' difiża komuni, u t-tnaqqis fl-eteroġeneità fiskali fis-suq uniku, kif 

rakkomandat fir-rapport ta' Monti1; 

9. Ifakkar fl-importanza, waqt it-twettiq tar-riformi futuri, li tinżamm l-għaqda tal-baġit 

tal-UE u jiġi limitat l-użu ta' programmi u mezzi li jimxu b'mod parallel għall-baġit tal-

UE, u li dawn jiġu limitati strettament għal każijiet ġustifikati u li jkunu suġġetti għal 

skrutinju adegwat, kif rakkomandat mill-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji; 

10. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li hemm bżonn riflessjoni bir-reqqa dwar l-effetti tad-

dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa, imniedi mill-Kummissjoni f'Marzu 2017, dwar ir-

riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji; huwa tal-fehma li l-ħames xenarji kollha għall-

futur tal-UE ppreżentati mill-Kummissjoni f'Marzu 2017 jeħtieġu finanzjament 

addizzjonali, li ġej minn riżorsi proprji ġenwini, sabiex jiġu segwiti l-objettivi stabbiliti 

fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li issa huma inklużi fi ħdan il-

prijoritajiet il-ġodda tal-Unjoni; jinsisti fuq l-importanza li titħares l-għaqda tal-baġit u 

li titnaqqas, u mhux tiżdied, il-kumplessità tagħha, biex b'hekk tkun żgurata l-koerenza 

tal-politiki tal-UE kemm internament kif ukoll esternament. 

                                                 
1 Rapport finali u rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji dwar il-finanzjament 

tal-UE fil-ġejjieni, adottat f'Diċembru 2016. 
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