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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

37. Jistieden lill-Kummissjoni, sakemm 

tiġi adottata l-leġiżlazzjoni tal-VAT 

rilevanti, tippreżenta proposta ta' riżorsa 

proprja riformata bbażata fuq il-VAT bħala 

parti mill-pakkett leġiżlattiv li jmiss dwar 

ir-riżorsi proprji tal-UE; jemmen li tali 

proposta għandha tqis l-eżiti ewlenin tar-

riforma tal-VAT, li bħalissa qiegħda tiġi 

diskussa; 

37. Jistieden lill-Kummissjoni, sakemm 

tiġi adottata l-leġiżlazzjoni tal-VAT 

rilevanti, tippreżenta proposta ta' riżorsa 

proprja riformata bbażata fuq il-VAT bħala 

parti mill-pakkett leġiżlattiv li jmiss dwar 

ir-riżorsi proprji tal-UE; 
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40. Jaqbel mal-valutazzjoni tal-

HLGOR li jqis il-BKKTK bħala l-bażi għal 

riżorsa proprja ġdida, li tissodisfa l-kriterji 

kollha stabbiliti mill-Grupp; jissottolinja li 

l-BKKTK hija wkoll element ewlieni fl-

iżvilupp tas-suq uniku, li huwa beni 

pubbliku Ewropew, peress li hija 

timpedixxi li jkun hemm kompetizzjoni 

fiskali mhux xierqa bejn l-Istati Membri u 

l-ottimizzazzjoni fiskali li hija ta' ħsara 

għal kundizzjonijiet ekwi; 

40. Ma jaqbilx mal-valutazzjoni tal-

HLGOR li jqis il-BKKTK bħala l-bażi għal 

riżorsa proprja ġdida; 
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42. Jitlob lill-Kummissjoni, abbażi tal-

konklużjonijiet tar-rieżami tad-Direttiva 

dwar il-BKKTK, tipproponi l-istabbiliment 

ta' riżorsa proprja ġdida għall-baġit tal-

Unjoni, li tkun ikkalkulata abbażi tad-

dħul tal-Istati Membri ġġenerat mill-

BKKTK; huwa favur l-istabbiliment ta' 

rata ta' taxxa uniformi fuq id-dħul mill-

BKKTK, li tinġabar bħala riżorsa proprja; 

jemmen li tali sistema tista' tipprovdi 

riċevuti sinifikanti u stabbli għall-UE bi 

spejjeż amministrattivi limitati; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

43. Huwa tal-fehma li l-introjtu li ġej 

mill-profitti tal-Bank Ċentrali Ewropew 

(id-dħul tal-BĊE magħmul mill-ħruġ tal-

munita), u b'hekk għandu rabta diretta 

mal-unjoni monetarja tal-UE, għandu 

jifforma l-bażi ta' riżorsa proprja ġdida 

minflok ma jingħata lit-teżori nazzjonali; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Jaqbel mal-valutazzjoni tal-

HLGOR li jikkunsidra l-FTT bħala bażi 

potenzjali għal riżorsa proprja ġdida għall-

baġit tal-Unjoni, filwaqt li jitqies ukoll li 

għandhom jiġu esplorati mezzi oħra ta' 

tassazzjoni fuq l-attivitajiet finanzjarji; 

45. Ma jaqbilx mal-valutazzjoni tal-

HLGOR li japprova l-FTT bħala bażi 

potenzjali għal riżorsa proprja ġdida għall-

baġit tal-Unjoni; 
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46. Jappella, għaldaqstant, għall-

istabbiliment ta' riżorsa proprja ġdida 

għall-baġit tal-Unjoni, li tkun ikkalkulata 

abbażi ta' metodi magħżula ta' tassazzjoni 

fuq l-attivitajiet finanzjarji; 

imħassar 

Or. en 



 

AM\1147797MT.docx  PE616.073v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.3.2018 A8-0041/11 

Emenda  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

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

2017/2053(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 50 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

51. Jemmen, madankollu, li 

kwalunkwe arranġament li jsir mill-

awtoritajiet tal-UE, bħal sistemi ta' 

reġistrazzjoni jew monitoraġġ, jew 

mekkaniżmi regolatorji, għandhom 

minnufih jippermettu l-ġbir ta' dazji jew 

imposti għall-benefiċċju tal-baġit tal-

Unjoni abbażi tal-valur miżjud Ewropew 

tagħhom; iqis li dawn huma beni pubbliċi 

tal-UE li, kif iddikjara l-Grupp ta' Livell 

Għoli dwar ir-riżorsi Proprji (HLGOR), 

jipprovdu bażi għall-istabbiliment ta' 

imposta li tikkostitwixxi "dħul ieħor" li 

jirriżulta mill-politiki tal-Unjoni; 

imħassar 

Or. en 
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54. Jenfasizza l-importanza tat-

tassazzjoni ekoloġika bħala mekkaniżmu 

partikolarment adattat biex 

jikkontribwixxi għar-riżorsi proprji 

Ewropej; jitlob li l-Kummissjoni 

tinkorpora aktar il-proposti għal riżorsi 

proprji ekoloġiċi addizzjonali, kif deskritt 

fir-Rapport tal-HLGOR u mill-

Kummissarju għall-baġit Ewropew, li 

huma konformi ma' ċerti politiki tal-

Unjoni bħal dawk tal-enerġija (taxxa fuq 

l-enerġija), tal-ambjent u tal-klima 

(mekkaniżmu ta' aġġustament tal-

karbonju fil-fruntiera, taxxa fuq il-plastik 

u l-Iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-

emissjonijiet (ETS)) u tat-trasport (taxxi 

fuq il-fjuwil għat-trasport bit-triq u fuq il-

biljetti tal-ajru), biex jippromwovu riżorsi 

proprji futuri addizzjonali tal-Unjoni; 

imħassar 

Or. en 
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55. Jitlob li proporzjon sinifikanti tad-

dħul mill-irkantar tal-ETS mill-Fażi 4 

(2021) 'il quddiem, titqies bħala riżorsa 

proprja ġdida tal-UE; ifakkar li din l-

għażla ġiet diskussa fl-HLGOR, u hija 

espliċitament issuġġerita mill-

Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha 

tal-14 ta' Frar 2018 intitolata "Qafas 

Finanzjarju Pluriennali ġdid u modern 

għall-Unjoni Ewropea  għal Unjoni 

Ewropea li tagħti riżultati fuq il-

prijoritajiet tagħha b'mod effiċjenti wara 

l-2020" (COM(2018)0098); jitlob, b'mod 

parallel, li jiddaħħal mekkaniżmu ta' 

aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera, 

bħala riżorsa proprja ġdida għall-baġit 

tal-UE, li għandu wkoll ikollu l-effett li 

jiżgura kundizzjonijiet ekwi fil-kummerċ 

internazzjonali u jnaqqas ir-rilokazzjoni 

tal-produzzjoni, filwaqt li jinternalizza l-

ispejjeż tat-tibdil fil-klima fil-prezzijiet tal-

prodotti importati; 

imħassar 

Or. en 
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56. Jitlob li l-Kummissjoni tikkunsidra 

l-introduzzjoni fil-livell tal-UE ta' taxxa 

fuq il-plastik u fuq oġġetti li jintużaw 

darba, bil-għan li tinkoraġġixxi l-użu ta' 

alternattivi aktar sostenibbli; 

imħassar 

Or. en 

 

 


