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Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 3
Premessa 1

(1)  Il-Kunsill Ewropew li ltaqa' fi Brussell 
fil-15 u fis-16 ta' Diċembru 2005, 
ikkonkluda, inter alia, li l-arranġamenti dwar 
ir-riżorsi proprji għandhom ikunu ggwidati 
mill-għan ġenerali ta' l-ekwità.  
Għaldaqstant, dawn l-arranġamenti 
għandhom jiżguraw, bi qbil mal-
konklużjonijiet relevanti tal-Kunsill 
Ewropew ta' Fontainbleau fl-1984, li l-ebda 
Stat Membru ma jkollu piż baġitarju li jkun 
eċċessiv meta mqabbel mal-prosperità 
relattiva tiegħu. Huwa għalhekk xieraq li 
jiġu introdotti dispożizzjonijiet li jkopru 
Stati Membri speċifiċi.

(1)  Il-Kunsill Ewropew li ltaqa' fi Brussell 
fil-15 u fis-16 ta' Diċembru 2005, 
ikkonkluda, inter alia, li l-arranġamenti dwar 
ir-riżorsi proprji għandhom ikunu ggwidati 
mill-objettiv ġenerali ta' l-ekwità.  
Għaldaqstant, dawn l-arranġamenti 
għandhom jiżguraw, bi qbil mal-
konklużjonijiet relevanti tal-Kunsill 
Ewropew ta' Fontainbleau ta' l-1984, li l-
ebda Stat Membru ma jkollu piż baġitarju li 
jkun eċċessiv meta mqabbel mal-prosperità 
relattiva tiegħu. Il-Kunsill Ewropew tal-15 u 
s-16 ta' Diċembru 2005 ikkonkluda li, 
minbarra n-numru sostanzjali ta' 
arranġamenti għall-Istati Membri 
individwali rigward in-naħa ta' l-infiq tal-
baġit u minbarra r-rebates li jgawdi r-
Renju Unit, l-Awstrija, il-Ġermanja, l-
Olanda u l-Iżvezja,  għandhom 
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jibbenefikaw minn rati tal-ġbir tal-VAT 
imnaqqsa matul il-perjodu 2007-2013 u li l-
Olanda u l-Iżvezja fl-istess perjodu 
għandhom jibbenefikaw minn tnaqqis gross 
annwali fil-kontribuzzjoni tagħhom skond 
id-Dħul Gross Nazzjonali. Għalissa huwa 
f'dak il-qafas, u sakemm sistema ġdida 
aktar trasparenti u ġusta dwar ir-riżorsi 
proprji tiġi miftiehma fil-proċess ta' 
reviżjoni ta' l-2008/2009, li jiġu introdotti 
proviżjonijiet li jkopru Stati Membri 
speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li ssir aktar trasparenti fil-bidu tad-Deċiżjoni lil-liema Stati Membri se 
jingħataw l-eċċezzjonijiet,  xi jfissru dawn l-eċċezzjonijiet u li arranġamenti speċjali jeżistu 
wkoll fin-naħa  ta' l-infiq tal-baġit. Premessa 8 hija għaldaqstant integrata fi premessa 1. 
Aktar minn hekk għandu jkun ċar li l-Parlament Ewropew jista' jaċċetta din sakemm iseħħ 
qbil dwar sistema ġdida fir-reviżjoni ta' l-2008/2009. 

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 4
Premessa 11

Il-Kunsill Ewropew fil-15 u fis-16 ta' 
Dicembru 2005 talab lill-Kummissjoni 
sabiex twettaq analiżi wiesgħa li tkopri l-
aspetti kollha ta' l-infiq u r-riżorsi ta' l-
Unjoni Ewropea u li tirrappurtahom fl-
2008/2009.  F'dan il-qafas, il-Kummissjoni 
għandha terfa' r-responsabilità tar-reviżjoni 
ġenerali ta' l-operazzjoni tas-sistema tar-
riżorsi proprji, akkumpanjata, jekk ikun 
neċessarju, bi proposti xierqa.

Il-Kunsill Ewropew fil-15 u fis-16 ta' 
Diċembru 2005 talab lill-Kummissjoni 
sabiex twettaq analiżi wiesgħa li tkopri l-
aspetti kollha ta' l-infiq u r-riżorsi ta' l-
Unjoni Ewropea u li tħejji rapport dwarhom 
fl-2008/2009.  F'dan il-qafas, il-
Kummissjoni għandha terfa' r-responsabilità 
tar-reviżjoni ġenerali ta' l-operazzjoni tas-
sistema tar-riżorsi proprji, akkumpanjata bi 
proposti xierqa, skond il-kundizzjonijiet 
stipulati fid-Dikjarazzjoni dwar ir-reviżjoni 
tal-qafas finanzjarju, annessa mal-Ftehima 
Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 
dwar id-dixxiplina baġitarja u l-
immaniġġjar finanzjarju sod.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Wieħed jiġbed l-attenzjoni għall-paragrafu 6 + 8 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
dwar it-IIA.  Il-Parlament jistenna lill-Kummissjoni tippreżenta proposti konkreti għat-tibdil 
fid-Deċiżjoni tar-Riżorsi Proprji. B'konsegwenza ta' dan, il-frażi "jekk ikun f'loku" tħassret. 
Il-Parlament se jkun assoċjat mar-reviżjoni f'kull stadju. Kemm id-dħul kif ukoll il-ħruġ 
jeħtieġu riforma  u l-Parlament huwa lest li jiddiskutihom.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 5
Premessa 11 a (ġdida)

(11 a) Fir-riżoluzzjoni tas-17 ta' Mejju 
20061 dwar il-Ftehima Interistituzzjonali, 
il-Parlament Ewropew iddikjara li l-għan 
ta' reviżjoni bħal din għandu jkun li 
jintlaħaq ftehim dwar sistema finanzjarja 
ġdida u komprensiva li hija ġusta, ta' 
suċċess, progressiva u trasparenti u li 
tgħammar lill-Unjoni bl-abilità li tqabbel l-
aspirazzjonijiet tagħha mar-riżorsi proprji 
aktar milli mal-kontribuzzjonijiet mill-Istati 
Membri, u rrimarka li b'mod partikolari, is-
sistema tar-riżorsi proprji kif ukoll il-qasam 
ta' nfiq jeħtieġu riforma mill-aktar fis 
sabiex tiġi evitata l-istess esperjenza qarsa 
ta' negozjar nazzjonali għall-qasam 
finanzjarju li jmiss.     
__________________________
1 Testi adottati ta' dik id-data, P6_TA(2006)0210.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wiehed jigbed l-attenzjoni għall-paragrafu 6 + 8 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
dwar it-IIA.  Il-Parlament jistenna lill-Kummissjoni tippreżenta proposti konkreti għat-tibdil 
fid-Deċiżjoni tar-Riżorsi Proprji. B'konsegwenza ta' dan, il-frażi "jekk ikun f'loku" tħassret. 
Il-Parlament se jkun assoċjat mar-reviżjoni f'kull stadju. Kemm id-dħul kif ukoll il-ħruġ 
jeħtieġu riforma  u l-Parlament huwa lest li jiddiskutihom.
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 6
Premessa 11 b (ġdida)

(11b) Barra minn hekk, fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-18 ta' Mejju 2006 dwar ir-
Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar l-
Istrateġija Politika (APS)1, il-Parlament 
Ewropew jenfasizza li hija biss 
evalwazzjoni komprensiva mill-ġdid tad-
dħul, partikolarment l-introduzzjoni ta' 
sistema ta' Riżorsi Proprji reali, u tan-
nefqa, partikolarment l-introduzzjoni ta' 
kofinanzjament ta' pagamenti diretti fl-
agrikoltura u tendenza lejn politika għall-
iżvilupp rurali, li  se tagħti ċans lill-Unjoni 
Ewropea "sabiex tirriforma s-sistema" biex 
tilħaq l-isfidi tad-dinja mgħaġġla tagħna. 
__________________________
1 Testi adottati ta' dik id-data, P6_TA(2006)0221.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed jiġbed l-attenzjoni għall-paragrafu 6 + 8 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
dwar it-IIA.  Il-Parlament jistenna lill-Kummissjoni tippreżenta proposti konkreti għat-tibdil 
fid-Deċiżjoni tar-Riżorsi Proprji. B'konsegwenza ta' dan, il-frażi "jekk ikun f'loku" tħassret. 
Il-Parlament se jkun assoċjat mar-reviżjoni f'kull stadju. Kemm id-dħul kif ukoll il-ħruġ 
jeħtieġu riforma  u l-Parlament huwa lest li jiddiskutihom.


