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Emenda

5.
Jiddispjaċih bil-fatt li lfinanzjament predominanti tal-baġit tal-UE
joriġina mill-kontribuzzjonijiet nazzjonali
bbażati fuq l-ING minflok minn riżorsi
proprji ġenwini, kif previst fit-Trattati talUE; itenni l-impenn tiegħu favur riforma
vera u proprja tas-sistema ta' riżorsi proprji
tal-UE, bil-prinċipji tas-sempliċità, talekwità u tat-trasparenza bħala prinċipji
gwida, u bi qbil mar-rakkomandazzjonijiet
tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi
Proprji; jisħaq 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 lillUE; jirrileva barra minn hekk li l-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni jipprovdi
opportunità biex jintemmu l-mekkaniżmi
ta' korrezzjoni kollha; jistenna li lKummissjoni 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 finnegozjati ġejjiena;
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joriġina mill-kontribuzzjonijiet nazzjonali
bbażati fuq l-ING minflok minn riżorsi
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riżorsi proprji ġodda għall-UE li jkun tajjeb
li jiġi introdott progressivament biex
jipprovdi finanzi aktar ġusti u stabbli lillUE;; jirrileva barra minn hekk li l-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni jipprovdi
opportunità biex jintemmu l-mekkaniżmi
ta' korrezzjoni kollha; jemmen ukoll li lkontribuzzjonijiet għall-baġit tal-UE, kif
ukoll il-kontribuzzjonijiet nazzjonali u
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