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6. Jinnota li, f'dan l-att leġiżlattiv, il-

Kunsill jistabbilixxi inter alia l-limitu 

massimu tar-riżorsi proprji, u jista' 

jistabbilixxi kategoriji ġodda ta' riżorsi 

proprji jew jabolixxi kategorija eżistenti; 

jissottolinja li anke jekk id-Deċiżjoni dwar 

ir-Riżorsi Proprji ma għandhiex data ta' 

skadenza, hija marbuta direttament mal-

QFP rispettiv li jistabbilixxi l-livell 

massimu ta' nfiq għall-istess perjodu li 

jkopri hu; 

imħassar 

Or. en 



 

AM\1147758MT.docx  PE616.073v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.3.2018 A8-0041/2 

Emenda  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea 

2017/2053(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 24 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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; 

jemmen li, anke jekk id-dazji doganali fuq 

l-importazzjonijiet minn barra l-UE diġà 

jikkostitwixxu riżorsa proprja, il-

perċentwal ta' 20 % miżmum mill-Istati 

Membri bħala spejjeż tal-ġbir relatati mat-

tariffi tal-ġestjoni għandu jiġi eliminat 

għall-benefiċċju tar-riżorsi proprji tal-UE; 

Or. en 
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25. Jirrikonoxxi li l-kontribuzzjoni 

bbażata fuq l-ING tipprovdi sors ta' dħul 

affidabbli, stabbli u ekwu għall-baġit tal-

UE, u li din għandha l-appoġġ qawwi tal-

parti l-kbira tal-Istati Membri; jemmen, 

għalhekk, li hija għandha tinżamm biss 

bħala riżorsa ta' bilanċ u residwali għall-

baġit tal-UE, li għandha ttemm il-loġika 

baġitarja ta' "redditu ġust"; jenfasizza l-

ħtieġa, f'dan il-kuntest, li jiġi żgurat li l-

kontribuzzjoni tal-ING tiġi kklassifikata bl-

istess mod fil-baġits nazzjonali kollha, 

jiġifieri bħala dħul attribwit lill-UE u mhux 

bħala nefqa tal-gvernijiet nazzjonali; 

25. Jirrikonoxxi li l-kontribuzzjoni 

bbażata fuq l-ING tipprovdi sors ta' dħul 

affidabbli, stabbli u ekwu għall-baġit tal-

UE, u li din għandha l-appoġġ qawwi tal-

parti l-kbira tal-Istati Membri; jemmen, 

għalhekk, li hija għandha tinżamm biss 

bħala riżorsa ta' bilanċ u residwali għall-

baġit tal-UE, li għandha ttemm il-loġika 

baġitarja ta' "redditu ġust"; jenfasizza l-

ħtieġa, f'dan il-kuntest, li jiġi żgurat li l-

kontribuzzjoni tal-ING tiġi kklassifikata bl-

istess mod fil-baġits nazzjonali kollha, 

jiġifieri bħala dħul attribwit lill-UE u mhux 

bħala nefqa tal-gvernijiet nazzjonali; 

jemmen li r-riforma għandha teskludi 

mill-kalkoli tad-defiċit taħt il-Patt ta’ 

Stabbiltà u Tkabbir il-kontribuzzjoni 

għall-baġit tal-UE bbażata fuq l-ING kif 

ukoll il-kontribuzzjonijiet nazzjonali għal 

inizjattivi appoġġati minn kofinanzjament 

tal-UE, sabiex jitħeġġeġ l-investiment; 

Or. en 
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50. Jitlob, fil-prinċipju, li tinħoloq 

riżorsa proprja ġdida għall-baġit tal-Unjoni 

li tiġi imposta fuq tranżazzjonijiet fl-

ekonomija diġitali; iqis, madankollu, li fid-

dawl tan-negozjati importanti li għaddejjin 

kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak tal-

OECD, huwa kmieni wisq biex wieħed 

jiddeċiedi dwar l-arranġamenti eżatti 

għall-istabbiliment ta' din ir-riżorsa; 

50. Jitlob, fil-prinċipju, li tinħoloq 

riżorsa proprja ġdida għall-baġit tal-Unjoni 

li tiġi imposta fuq tranżazzjonijiet fl-

ekonomija diġitali; jinsisti li, bħala 

risposta għall-isfidi involuti, jeħtieġ li 

tinstab soluzzjoni fit-tul, aktar milli 

soluzzjonijiet ta’ malajr; jemmen, 

għalhekk, li l-ħolqien ta' ness rigward l-

istabbiliment diġitali permanenti bbażat 

fuq preżenza diġitali sinifikanti u sostnuta 

fid-Direttiva dwar il-BKKTK jindirizza l-

isfidi tat-taxxa li jinħolqu mill-kuntest 

tad-diġitalizzazzjoni; iqis, madankollu, li 

jeħtieġ li jitqiesu n-negozjati li għaddejjin 

kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak tal-

OECD; 

Or. en 

 

 


