
 

AM\1137608MT.docx  PE611.491v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

19.10.2017 B8-0565/1 

Emenda  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

f'isem il-Kumitat għall-Baġits 

Dokument ta' riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Ifakkar li, skont l-Artikolu 311 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE), l-Unjoni għandha 

tipprovdi għaliha nnifisha l-mezzi 

meħtieġa sabiex tikseb l-għanijiet tagħha; 

jemmen li n-nuqqasijiet tal-QFP attwali u 

l-kobor tal-prijoritajiet il-ġodda, kif ukoll 

l-impatt tal-ħruġ tar-Renju Unit kollha 

jindikaw l-istess konklużjoni: hemm 

bżonn li jinqabeż il-limitu massimu għall-

infiq ta' 1 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross 

(ING) tal-UE u, għaldaqstant, li l-baġit 

tal-Unjoni jiżdied b'mod sinifikanti bil-

għan li tingħata tweġiba lill-isfidi li 

għandna quddiemna; jopponi, f'dan il-

kuntest, kwalunkwe tnaqqis nominali fil-

volum tal-baġit tal-UE fil-QFP li jmiss, u 

jemmen għaldaqstant li l-QFP li jmiss 

jenħtieġ li jiffissa l-livell ta', almenu, 

1,23 % tal-ING tal-UE; huwa favur 

diskussjoni fost l-Istati Membri dwar il-

kwistjoni; 

4. Jirrifjuta u jiddeplora kwalunkwe 

sfruttament tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-

UE (Brexit) bħala skattatur għat-tisħiħ 

tan-naħa tad-dħul tal-baġit, li fl-aħħar 

mill-aħħar dan se jwassal għal iktar 

tassazzjoni tan-negozji u għal aktar 

pressjoni fiskali fuq iċ-ċittadini; 

Or. en 
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5. Jiddispjaċih bil-fatt li l-

finanzjament predominanti tal-baġit tal-UE 

joriġina mill-kontribuzzjonijiet nazzjonali 

bbażati fuq l-ING minflok minn riżorsi 

proprji ġenwini, kif previst fit-Trattati tal-

UE; itenni l-impenn tiegħu favur riforma 

vera u proprja tas-sistema ta' riżorsi 

proprji tal-UE, bil-prinċipji tas-sempliċità, 

tal-ekwità u tat-trasparenza bħala 

prinċipji gwida, u bi qbil mar-

rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell 

Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji; jenfasizza li 

kwalunkwe sistema ta' dan it-tip imissha 

tinkludi pakkett ibbilanċjat ta' riżorsi 

proprji ġodda għall-UE maħsub li jirfed l-

objettivi strateġiċi tal-UE u li jkun tajjeb li 

jiġi introdott progressivament biex 

jipprovdi finanzi aktar ġusti u stabbli lill-

UE; jirrileva, barra minn hekk, li l-ħruġ 

tar-Renju Unit mill-Unjoni jipprovdi 

opportunità biex jintemmu l-mekkaniżmi 

korrettivi kollha; jistenna li l-

Kummissjoni tippreżenta proposti 

leġiżlattivi ambizzjużi għal dan l-iskop u 

jirrimarka li kemm in-naħa tal-infiq kif 

ukoll in-naħa tad-dħul tal-QFP li jmiss se 

jiġu ttrattati bħala pakkett wieħed fin-

negozjati ġejjiena; 

5. Jinnota l-fatt li l-finanzjament 

predominanti tal-baġit tal-UE joriġina mill-

kontribuzzjonijiet nazzjonali bbażati fuq l-

ING; jenfasizza li ebda awtorità Ewropea 

hija intitolata tiġbor it-taxxi f'isem il-

kontribwenti nazzjonali; 
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7. Jilqa' pożittivament l-intenzjoni 

tal-Kummissjoni li telabora l-baġit futur 

tal-UE abbażi tal-prinċipji ta' valur miżjud 

għall-UE, b'enfasi fuq il-prestazzjoni, l-

obbligu ta' rendikont, aktar flessibilità fi 

ħdan qafas stabbli u regoli ssemplifikati, 

kif inhuma ppreżentati fid-dokument ta' 

riflessjoni; 

7. Jinnota l-intenzjoni tal-

Kummissjoni li telabora l-baġit futur tal-

UE u jissottolinja l-ħtieġa li jiġi evalwat 

kif xieraq liema fondi jistgħu jkunu ġestiti 

aħjar fil-livell nazzjonali sabiex jiġi 

garantit ir-rispett sħiħ għall-prinċipju tas-

sussidjarjetà; 

Or. en 
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  10a. Jirrifjuta kwalunkwe tentattiv li 

jintuża l-baġit tal-UE għal nefqiet relatati 

mas-settur tad-difiża jew dak militari; 

Or. en 
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13. Jissottolinja f'dan il-kuntest il-fatt 

li jkun xieraq li l-QFP li jmiss jiddisponi 

direttament għal-livell adegwat ta' 

flessibilità li jippermetti li l-Unjoni 

tirreaġixxi għaċ-ċirkostanzi imprevisti u 

tiffinanzja l-prijoritajiet politiċi tagħha 

huma u jevolvu; jemmen għalhekk li d-

dispożizzjonijiet dwar il-flessibilità tal-

QFP imisshom jippermettu li l-marġnijiet 

mhux allokati kollha, flimkien mal-

approprjazzjonijiet diżimpenjati, jiġu 

riportati mingħajr ebda restrizzjoni għas-

snin finanzjarji sussegwenti u jiġu 

mobilizzati mill-awtorità baġitarja, għal 

kwalunkwe skop li tqis li jkun hemm 

bżonn, fil-kuntest tal-proċedura baġitarja 

annwali; jappella barra minn hekk favur 

it-tqawwija sinifikanti tal-istrumenti 

speċjali tal-QFP, li suppost jingħaddu 

oltre l-limitu massimu tal-QFP kemm 

għall-impenji u kemm għall-pagamenti, 

kif ukoll favur il-ħolqien ta' riżerva għall-

kriżijiet separata li suppost tippermetti l-

mobilizzazzjoni immedjata tar-riżorsi fil-

każ ta' emerġenza; 

13. Jiddeplora kwalunkwe tentattiv li 

jiżdied il-livell ta' approprjazzjonijiet u 

jisħaq fuq il-ħtieġa għal użu effiċjenti u 

responsabbli tal-flus tal-kontribwenti; 

Or. en 
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17. Josserva t-tħabbira tal-President 

tal-Kummissjoni, fid-diskors tiegħu dwar 

l-Istat tal-Unjoni, ta' proposta imminenti 

ta' linja baġitarja ddedikata għaż-żona 

tal-euro; jistieden lill-Kummissjoni 

tippreżenta informazzjoni addizzjonali u 

f'aktar dettall f'dan ir-rigward; ifakkar li 

r-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-

16 ta' Frar 2017 titlob kapaċità baġitarja 

speċifika għaż-żona tal-euro li jmissha 

tkun parti mill-baġit tal-UE oltre l-limiti 

massimi tal-QFP attwali u ffinanzjata 

miż-żona tal-euro u mill-membri 

parteċipanti l-oħrajn permezz ta' sors ta' 

dħul, li għandu jkun, min-naħa tiegħu, 

maqbul bejn l-Istati Membri parteċipanti 

u kkunsidrat bħala dħul assenjat u 

garanziji; 

17. Jirrifjuta l-idea ta' baġit speċifiku 

għaż-żona tal-euro, li jista' joħloq xi 

differenzi sinifikanti bejn il-pajjiżi li 

jadottaw munita unika u dawk li jżommu 

l-munita nazzjonali tagħhom, li jwassal 

biex is-sovranità demokratika nazzjonali 

tkun aktar imdgħajfa minn arkitettura 

teknokratika; 

Or. en 

 

 


