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Dħul tal-UE: il-proposta l-ġdida mhix ibbażata fuq suppożizzjonijiet 
li huma kompletament robusti u għadha kumplessa, jgħidu l-
Awdituri 

Skont Opinjoni li ġiet ippubblikata llum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, ir-riforma proposta tal-mod kif 
jinġabru l-flus għall-finanzjament tal-UE għadha kumplessa. L-awdituri jidentifikaw għadd ta’ problemi fir-
rigward tar-riforma proposta u jappellaw għal bidliet biex isir titjib fil-mod kif din topera.  

Mill-1988 ’l hawn, il-fondi li nġabru mill-Istati Membri għall-baġit tal-UE, magħrufa bħala “riżorsi proprji”, ġew 
raggruppati taħt tliet kategoriji prinċipali: dazji doganali, taxxa fuq il-valur miżjud u perċentwal tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross (ING). Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li jsir tibdil fis-sistema għall-qafas finanzjarju 
pluriennali l-ġdid għall-2021-2027. 

Il-Kummissjoni tipproponi li d-dazji doganali jinżammu, iżda r-rata ta’ żamma tal-ispejjeż tal-ġbir għall-Istati 
Membri tkun aktar baxxa, li tinżamm il-kontribuzzjoni bbażata fuq l-ING bħala sors sinifikanti ta’ dħul, u li jiġi 
ssimplifikat l-element tal-VAT. Dawn it-tliet riżorsi proprji jirrappreżentaw 87 % tad-dħul tal-UE. Ikun hemm ukoll 
tliet riżorsi proprji ġodda, ibbażati fuq skema ta’ taxxa komuni u ġdida għall-kumpaniji tal-UE, fuq is-Sistema tal-
UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet u fuq l-iskart tal-plastik mill-imballaġġ mhux irriċiklat. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tipproponi li tiġi eliminata gradwalment is-sistema attwali ta’ korrezzjonijiet, li 
minnha jibbenefikaw xi wħud mill-Istati Membri, li jiżdiedu l-limiti massimi tad-dħul biex jiġi kkumpensat l-impatt 
tal-Brexit u tal-integrazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp fil-baġit tal-UE.  

“F’dawn l-aħħar 30 sena, il-finanzjament tal-UE qatt ma ġie rivedut sew,” qalet Eva Lindström, il-Membru tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-Opinjoni. “Ċerti partijiet tal-proposta, bħal pereżempju, is-
simplifikazzjoni tal-element tal-VAT u l-eliminazzjoni gradwali tal-korrezzjonijiet, se jgħinu biex tiġi ssimplifikata 
s-sistema. Madankollu, b’mod ġenerali, is-sistema proposta għadha kumplessa u aħna nqisu li din mhux dejjem 
tkun ibbażata fuq suppożizzjonijiet li huma kompletament robusti.” 

L-awdituri jidentifikaw bosta problemi fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni: 
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• il-proposta tat-taxxa korporattiva hija suġġetta għad-direttiva dwar it-tassazzjoni li qed tiġi adottata fil-
livell tal-UE u f’dak nazzjonali, u li f’ċertu ammont ta’ snin se tiddaħħal gradwalment matul bosta snin fil-perjodu 
l-ġdid tal-baġit; 

• il-proposta bbażata fuq l-emissjonijiet ma tipprovdix inċentivi addizzjonali għall-Istati Membri biex 
inaqqsu l-gassijiet serra u mhijiex stabbli, peress li l-prezzijiet tal-kwoti tal-emissjonijiet huma volatili ħafna; 

• jeħtieġ li jkun hemm data aħjar għall-kalkoli tad-dħul ibbażat fuq l-iskart tal-plastik mill-imballaġġ li ġie 
propost, u l-analiżi għandha tieħu kont tal-bidliet fl-imġiba; 

• is-sistema simplifikata tal-VAT tinkludi suppożizzjonijiet li ma jaderixxux ma’ xi wħud mill-passi proprji 
meħudin mill-Kummissjoni dwar kif għandha tiġi kkalkolata din ir-riżorsa. 

Għalhekk, l-awdituri jirrakkomandaw li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jitolbu lill-Kummissjoni biex: 

• tivvaluta l-probabbiltà li tiġi applikata r-riżorsa bbażata fuq it-taxxa korporattiva matul il-perjodu tal-baġit 
li jmiss; 

• tikkjarifika li r-riżorsi bbażati fuq l-emissjonijiet ma joħolqux inċentivi addizzjonali għall-Istati Membri biex 
inaqqsu l-gassijiet serra, u tanalizza l-impatt tal-volatilità tagħhom; 

• tqis il-mod kif id-dħul mir-riżorsi bbażati fuq l-iskart tal-plastik jista’ jonqos, minħabba bidliet fl-imġiba tal-
konsumaturi; 

• terġa’ tqis mill-ġdid il-proposta dwar il-VAT. 

 

Nota lill-Edituri  

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkontribwixxi għat-titjib tal-governanza finanzjarja tal-UE billi tippubblika 
opinjonijiet dwar proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b’impatt finanzjarju. L-opinjonijiet jintużaw mill-
awtoritajiet leġiżlattivi — il-Parlament Ewropew u l-Kunsill — fix-xogħol li jwettqu. 

L-Opinjoni Nru 5/2018 tal-QEA li tirrigwarda l-proposta tal-Kummissjoni dwar is-sistema l-ġdida tar-Riżorsi 
Proporji tal-Unjoni Ewropea hija attwalment disponibbli fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu bl-Ingliż – lingwi 
oħra se jkunu disponibbli fi żmien debitu. 
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