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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Iqis, b'mod partikolari, li d-

deċiżjoni dwar id-daqs tal-baġit annwali 

tal-UE hija affettwata minn 

kunsiderazzjonijiet politiċi u finanzjarji fil-

livell nazzjonali, li jimponu restrizzjonijiet 

fuq in-negozjati baġitarji li ta' spiss 

jirriżultaw f'logħba fejn il-gwadann ta' 

naħa jissarraf f'telf għan-naħa l-oħra ('zero-

sum game') bejn il-kontributuri netti u l-

benefiċjarji netti fil-Kunsill; li jinjoraw l-

impenji tal-Unjoni, inkluż dawk li saru 

mill-Kunsill; iqis li, b'riżultat ta' dan, 

għadd ta' politiki tal-UE li għandhom l-

ogħla valur miżjud Ewropew ħafna drabi 

huma l-oqsma fejn jiġi propost l-iffrankar 

tal-ispejjeż, u li b'konsegwenza jiddgħajjef 

il-proġett Ewropew; 

12. Iqis, b'mod partikolari, li d-

deċiżjoni dwar id-daqs tal-baġit annwali 

tal-UE hija affettwata minn 

kunsiderazzjonijiet politiċi u finanzjarji fil-

livell nazzjonali, li jimponu restrizzjonijiet 

fuq in-negozjati baġitarji li ta' spiss 

jirriżultaw f'sitwazzjoni fejn il-gwadann ta' 

naħa jissarraf f'telf għan-naħa l-oħra 

("zero-sum game") bejn il-kontributuri 

netti u l-benefiċjarji netti fil-Kunsill; li 

jinjoraw l-impenji tal-Unjoni, inklużi dawk 

li saru mill-Kunsill; jistieden lill-

kontributuri netti jirrifjutaw li jħallsu 

ewro wieħed aktar milli diġà jagħmlu taħt 

il-QFP attwali, minkejja l-Brexit, l-

ambizzjonijiet tal-UE u kompiti 

addizzjonali mhux previsti; 

Or. en 
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23. Jappella għall-abolizzjoni tar-

rifużjonijiet u l-korrezzjonijiet kollha, 

filwaqt li jiġi żgurat trattament ġust fost l-

Istati Membri; jissottolinja f'dan il-kuntest 

li l-Brexit se jfisser li r-rifużjoni tar-Renju 

Unit u "r-rifużjonijiet fuq ir-rifużjoni" 

relatati se jiġu obsoleti u ma jibqgħux fis-

seħħ, filwaqt li riforma tar-riżorsi proprji 

statistiċi bbażati fuq il-VAT se tkun 
inevitabbli; 

23. Jitlob li tinżamm ir-rifużjoni għan-

Netherlands, filwaqt li jiġi żgurat 

trattament ġust fost l-Istati Membri; 

jissottolinja f'dan il-kuntest li l-Brexit se 

jfisser li tnaqqisiet enormi fil-baġit tal-

QFP se jsiru inevitabbli; 

Or. en 

 

 


