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Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Il-President

11.8.2020

Is-Sur Johan Van Overtveldt, 
President
Kumitat għall-Baġits
BRUSSELL

Suġġett: Kontribut f'isem il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar il-proposta għal 
deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea 
(2018/0135(CNS))

Sur President,

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) iddeċieda li jippreżenta opinjoni f'forma ta' ittra 
dwar is-suġġett imsemmi hawn fuq.
Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu.

F'isem il-Kumitat CONT, napprezza ħafna jekk tkun tista' tiżgura li r-riżoluzzjoni tal-
Parlament tikkunsidra l-pożizzjoni u l-kunsiderazzjonijiet tal-Kumitat CONT dwar il-punti ta' 
hawn taħt.

Dejjem tiegħek,

Monika Hohlmeier
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SUĠĠERIMENTI

1. Jilqa' l-proposta emendata tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' 
Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea bħala parti mill-pjan ta' rkupru tagħha għall-Ewropa 
biex jiġi miġġieled l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19; jemmen li l-iskala tal-
konsegwenzi li qed toħloq din il-pandemija tirrikjedi reazzjoni straordinarja tal-UE u 
mezzi biex jiġi kkomplementat l-użu ottimali tar-riżorsi baġitarji nazzjonali;

2. Jilqa', b'mod partikolari, il-bidla fundamentali proposta fiha li tawtorizza lill-Kummissjoni 
Ewropea biex b'mod eċċezzjonali tissellef sa EUR 750 biljun fuq is-swieq tal-kapital; 
jappoġġa wkoll iż-żieda temporanja tal-limiti massimi tar-riżorsi proprji bħala prerekwiżit 
neċessarju għat-tfassil tal-istrateġija ta' self futura, speċjalment permezz tal-ġenerazzjoni ta' 
obbligazzjonijiet li jkopru diversi perjodi ta' oqfsa finanzjarji, filwaqt li jinnota li l-ispazju 
maħluq b'dan il-mod jiggarantixxi l-kapaċità tal-Unjoni li tibda tħallas lura l-fondi mislufa 
fuq is-swieq tal-kapital sa mhux aktar tard mill-2028; jitlob li l-ispejjeż relatati tal-kapital u 
l-imgħax tar-ripagamenti jerġgħu jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni lil hinn mil-limiti 
massimi tal-QFP; jinsisti li l-metodoloġija tar-ripagamenti trid tkun trasparenti u 
komprensibbli u miftuħa għall-iskrutinju; jinsisti li r-ripagamenti għandhom jitwettqu 
permezz ta' sistema sostenibbli u trasparenti ta' riżorsi proprji ġodda tal-UE u għandhom 
ikunu koperti kompletament mid-dħul minn riżorsi proprji ġodda ġenwini tal-UE, sabiex 
jiġu żgurati l-kredibbiltà u l-fattibbiltà tal-pjan ta' ripagament;  jekk ikun possibbli r-
ripagamenti għandhom jibdew saħansitra qabel l-2028, skont l-irkupru ekonomiku tal-UE, 
biex jiġi evitat piż bla bżonn fuq il-ġenerazzjoni li jmiss u biex jiġi evitat tnaqqis futur fil-
baġit tal-UE minħabba r-ripagamenti; itenni għal darb' oħra li l-Parlament mhux se jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għall-QFP 2021–2027 jekk ma jkunx hemm ftehim dwar ir-riforma 
tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-UE, inkluża l-introduzzjoni ta' basket ta' riżorsi proprji 
ġodda;

3. Jirrimarka wkoll li, minħabba l-kobor finanzjarju involut, ir-reġistrazzjoni tar-rikavat tas-
self tal-Unjoni fil-baġit tal-UE bħala dħul assenjat estern għandha tkun ikkontrollata 
b'attenzjoni mill-Qorti tal-Awdituri u mill-Parlament fil-proċedura ta' kwittanza; jenfasizza 
li l-firxa ta' dawn l-attivitajiet ta' self tirrikjedi għarfien espert professjonali u kapaċità 
amministrattiva ikbar sabiex ikun hemm operazzjonijiet ta' self u ripagament effiċjenti, 
qafas ta' kontroll u ġestjoni tar-riskju ddedikat biex tiġi garantita l-affidabbiltà tar-rekords 
kontabilistiċi u valutazzjoni preċiża tal-obbligazzjonijiet imġarrba; jenfasizza, madankollu, 
li l-kontroll tal-ispejjeż ta' ġestjoni wkoll għandu jiġi ssorveljat b'mod strett; jitlob li r-
rapport ta' progress dwar il-pjan ta' self jiġi kkomunikat lill-awtorità responsabbli mill-
kontroll tal-baġit sabiex jiġi skrutinizzat b'mod xieraq bħala parti mill-proċedura ta' 
kwittanza;

4. Iqis li l-ħtieġa li tiġi garantita l-kredibbiltà u s-sostenibbiltà tal-kapaċità ta' ripagament tal-
Ġenerazzjoni li Jmiss tkompli ssaħħaħ is-sejħa li l-Parlament ilu jagħmel għal żmien twil 
biex jiġu introdotti sorsi ġodda ta' dħul ambizzjużi u robusti fl-UE kollha, mill-
1 ta' Jannar 2021, b'mod partikolari billi jiġu żgurati riżorsi proprji stabbli, effiċjenti u 
ġenwinament Ewropej, biex tinżamm is-sostenibbiltà tal-mudell tal-Unjoni ta' 
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, u biex jissaħħu u jkomplu jiġu żviluppati l-proċess ta' 



AL\1211425MT.docx 3/4 PE655.894v01-00

MT

integrazzjoni Ewropea, l-objettivi ta' politika tal-Unjoni u livell għoli ta' investiment;

5. Jilqa' t-tliet kategoriji ġodda proposti ta' riżorsi proprji li jinkludu sehem mill-bażi komuni 
konsolidata għat-taxxa korporattiva (BKKTK), sehem ta' 20 % tad-dħul iġġenerat mill-
iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet u kontribuzzjoni nazzjonali kkalkulata fuq l-ammont 
ta' skart mill-imballaġġ tal-plastik mhux irriċiklat f'kull Stat Membru biex jinkiseb baġit tal-
UE awtosuffiċjenti fuq terminu medju; jistieden lill-Kummissjoni tressaq il-proposti 
leġiżlattivi relatati għall-introduzzjoni gradwali ta' dawn ir-riżorsi proprji ġodda bi skeda ta' 
żmien legalment vinkolanti, analiżi fil-fond tal-bażi tagħhom u l-metodi ta' ġbir bi stima tal-
ispejjeż ta' ġbir relatati tagħhom u filwaqt li jiġi żgurat li dawn ikunu jistgħu jiġu awditjati; 
jenfasizza wkoll li t-taxxa diġitali futura m'għandhiex tkun ta' piż għall-SMEs u li r-regoli li 
jirregolaw it-taxxa diġitali għandhom ikunu ċari u sempliċi kemm jista' jkun, mingħajr 
burokrazija u jippermettu applikazzjoni prattika faċli; 

6. Ifakkar fl-importanza li jintużaw ir-riżorsi proprji biex jinkisbu l-objettivi politiċi tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari biex jiġu indirizzati l-isfidi globali tat-tibdil fil-klima, l-ekwità 
soċjali u d-diġitalizzazzjoni;

7. Jinnota, madankollu, li l-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludix valutazzjoni tal-impatt 
skont il-Linji Gwida għal Regolamentazzjoni Aħjar, u dan meta l-impatti ekonomiċi, 
ambjentali jew soċjali mistennija tal-azzjoni tal-UE x'aktarx ikunu sinifikanti; jitlob lill-
Kummissjoni tipprovdi informazzjoni ulterjuri dwar id-data statistika li se tintuża għall-
kalkolu u l-ġbir tar-riżorsi proprji ġodda; jikkunsidra d-disponibbiltà ta' din l-informazzjoni 
tal-ogħla importanza sabiex jingħata lok għal rekord tal-awditjar sħiħ kif ukoll 
akkontabbiltà; jitlob li din il-valutazzjoni tal-impatt jew l-informazzjoni addizzjonali li 
għandha tingħata għandha b'mod partikolari tanalizza l-impatt tar-riżorsi proprji ġodda fuq 
l-SMEs;

8. Ifakkar f'dan il-kuntest li s-sistema tar-riżorsi proprji proposta m'għandhiex iżżid il-piż fiskali 
globali għall-kontribwenti tal-UE, li għandha tara li l-piż tal-finanzjament tal-irkupru ma 
jaqax fuq dawk l-aktar vulnerabbli u li għandha twassal għal tnaqqis proporzjonali tal-
kontribuzzjoni tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE; huwa tal-fehma li s-sehem ta' riżorsi 
proprji ġodda ġenwini jrid ikollu rwol sinifikanti mil-lat tad-dħul tal-baġit tal-UE u 
jiggarantixxi l-promozzjoni ta' suq intern ġust;

9. Itenni wkoll il-ħtieġa ta' aktar titjib fil-ġestjoni tad-dħul eżistenti tal-UE, b'mod partikolari 
implimentazzjoni simplifikata tar-riżorsi proprji tal-VAT u s-simplifikazzjoni tad-differenzi 
fil-kontrolli doganali, sabiex jitnaqqsu l-possibilitajiet ta' żbalji, irregolaritajiet u frodi li 
jagħmlu ħsara lir-riżorsi proprji tal-UE u l-interessi finanzjarji tal-UE;

10. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li d-dħul futur iġġenerat permezz tal-implimentazzjoni tal-
politiki tal-UE u l-infurzar tar-regolamenti tal-UE għandhom, bħala kwistjoni ta' prinċipju, 
jidħlu fil-baġit tal-UE, peress li jikkostitwixxu sors ta' dħul tal-UE ġenwin;

11. Itenni l-importanza li tintemm, malajr kemm jista' jkun, is-sistema attwali ta' korrezzjonijiet 
u rifużjonijiet u fi kwalunkwe każ mhux lil hinn mill-proposta tal-Kummissjoni għat-
tneħħija gradwali tar-rifużjonijiet kollha sal-2025, peress li dan se jwassal għal struttura aktar 
sempliċi, aktar ġusta, demokratikament responsabbli u aktar trasparenti tas-sistema ta' riżorsi 
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proprji; jinsisti li s-sistema u d-distribuzzjoni tar-rifużjonijiet futuri għandhom ikunu 
trasparenti u responsabbli; jafferma mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu dwar l-ispejjeż tal-ġbir 
tad-dazji doganali, li għandhom jiġu stabbiliti għal 10 %, ir-rata oriġinali tagħhom;

12. Iqis li b'mod ġenerali s-sistema proposta ta' finanzjament tal-UE se tibqa' waħda kumplessa 
u għandha tkun soġġetta għal sorveljanza demokratika u responsabbiltà akbar fil-livell tal-
UE; għal dak l-għan u b'rabta mar-reviżjoni tat-trattati tal-UE, jitlob li ssir modifika tal-
Artikolu 311 tat-TFUE, bl-objettiv li jissaħħaħ ir-rwol tal-Parlament fil-proċess ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet għall-adozzjoni tad-Deċiżjonijiet dwar ir-Riżorsi Proprji li jmiss.


