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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ab. billi l-President Juncker żvolġa rwol 

prominenti f'dan l-iskandlu, fil-kariga ta' 

Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi tal-

Lussemburgu għal żmien twil, u żviluppa 

dawn il-prattiki dannużi fl-interess ta' 

pajjiżu stess, filwaqt li ċaħħad lill-Istati 

Membri l-oħra minn riżorsi fiskali 

sostanzjali, minkejja l-obbligu tal-

kooperazzjoni leali impost fuq kull wieħed 

minnhom mit-Trattati; billi matul is-

smigħ tiegħu tas-17 ta' Settembru 2015, 

huwa evita wkoll kwalunkwe dibattitu 

reali dwar ir-responsabilità tiegħu, b'hekk 

ċaħħad lill-Parlament minn xhieda 

importanti u pprevjena li l-Kumitat TAXE 

milli jaqdi bis-sħiħ il-mandat tiegħu; 
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Premessa O 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

O. billi rriżulta li l-introduzzjoni tas-suq 

uniku Ewropew kienet ta' benefiċċju kbir 

għall-ekonomiji nazzjonali, peress li saru 

aktar kompetittivi u attraenti f'ekonomija 

globalizzata, u billi fl-aħħar mill-aħħar il-

konverġenza fiskali bejn l-Istati Membri 

se jkollha l-istess effett; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

107. Jappella lill-Kummissjoni biex 

tistudja l-kundizzjonijiet għall-

istabbiliment, fuq żmien itwal, ta' sistema 

ta' "kamra tal-approvazzjoni" (clearing 

house) għall-UE kollha, li permezz 

tagħha d-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa 

jiġu vverifikati sistematikament mill-

Kummissjoni sabiex iżżid il-livell ta' 

ċertezza, konsistenza, uniformità u 

trasparenza tas-sistema u tivverifika jekk 

tali deċiżjonijiet ikollhomx effett dannuż 

fuq l-Istati Membri l-oħra; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

132. Jieħu nota li r-regoli fis-seħħ dwar il-

kontroll tal-għajnuna mill-Istat jimmiraw li 

jaffrontaw il-prassi antikompettitiva billi 

jirkupraw il-vantaġġi indebiti konċessi lill-

kumpaniji; jistieden lill-Kummissjoni 

tivvaluta l-possibilità li timmodifika r-

regoli eżistenti bil-għan li tippermetti li l-

ammonti rkuprati wara ksur tar-regoli tal-

UE fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat 

jitroddu lura lill-Istati Membri li sofrew 

minn erożjoni tal-bażi tat-taxxa tagħhom u 

mhux lill-Istat Membru li jkun kkonċeda l-

għajnuna illegali relatata mat-taxxa, bħal 

ma huwa l-każ bħalissa, jew allokati lill-

baġit tal-UE; jitlob lill-Kummissjoni 

timmodifika r-regoli eżistenti biex 

tiggarantixxi l-possibilità li jiġu adottati 

sanzjonijiet fil-konfront tal-pajjiżi u tal-

kumpaniji li jiksru r-regoli fil-qasam tal-

għajnuna mill-Istat; 

132. Jieħu nota li r-regoli fis-seħħ dwar il-

kontroll tal-għajnuna mill-Istat jimmiraw li 

jaffrontaw il-prassi antikompettitiva billi 

jirkupraw il-vantaġġi indebiti konċessi lill-

kumpaniji; Jistieden lill-Kummissjoni 

tivvaluta l-possibilità li timmodifika r-

regoli eżistenti bil-għan li tippermetti li l-

ammonti rkuprati wara ksur tar-regoli tal-

UE fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat 

jitroddu lura lill-Istati Membri li sofrew 

minn erożjoni tal-bażi tat-taxxa tagħhom 

jew lill-baġit tal-UE, u mhux lill-Istat 

Membru li jkun kkonċeda l-għajnuna 

illegali relatata mat-taxxa, bħal ma huwa l-

każ bħalissa; jitlob lill-Kummissjoni 

timmodifika r-regoli eżistenti biex 

tiggarantixxi l-possibilità li jiġu adottati 

sanzjonijiet fil-konfront tal-pajjiżi u tal-

kumpaniji li jiksru r-regoli fil-qasam tal-

għajnuna mill-Istat; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

149. Jenfasizza, b'mod partikolari, il-bżonn 

li jiġi garantit li l-flussi finanzjarji uxxenti 

jiġu tal-anqas intaxxati darba, pereżempju 

billi tkun imposta taxxa minn ras il-għajn 

jew miżuri ekwivalenti, ħalli jkun evitat li 

l-profitti jitilqu mill-UE mingħajr ma jkunu 

intaxxati, u jistieden lill-Kummissjoni 

tippreżenta proposta leġiżlattiva f'dan is-

sens, ngħidu aħna permezz tar-reviżjoni 

tad-Direttivi dwar Kumpanniji Prinċipali u 

Sussidjarji, dwar l-Imgħax u dwar ir-

Royalties; jinsisti fuq l-istituzzjoni ta' 

sistema bil-għan li tiggarantixxi l-

preżentazzjoni ta' dokument ta' konferma 

lill-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa u l-

komunikazzjoni tiegħu lill-Kummissjoni 

biex jiċċertifika din l-operazzjoni, b'hekk 

jitħares is-suq uniku u tinżamm il-

konnessjoni bejn il-post fejn il-profitti u l-

valur ekonomiku huma ġġenerati u l-post 

fejn dawn huma suġġetti għat-taxxa; 

jissottolinja li tali sistema għandha tiġi 

elaborata b'attenzjoni biex ikunu evitati t-

tassazzjoni doppja u t-tilwim; jistieden lill-

Kummissjoni, hija u tappoġġa l-

promozzjoni min-naħa tal-OECD ta' 

approċċ multilaterali fir-rigward ta' 

kwistjonijiet ta' taxxa mmirat biex 

jirrazzjonalizza s-sistemi fiskali 

internazzjonali u tiggarantixxi li l-profitti 

jkunu intaxxati fil-post fejn jiġi ġġenerat 

149. Jenfasizza, b'mod partikolari, il-bżonn 

li jiġi garantit li l-flussi finanzjarji uxxenti 

jiġu tal-anqas intaxxati darba, pereżempju 

billi tkun imposta taxxa minn ras il-għajn 

jew miżuri ekwivalenti, ħalli jkun evitat li 

l-profitti jitilqu mill-UE mingħajr ma jkunu 

intaxxati, u jistieden lill-Kummissjoni 

tippreżenta proposta leġiżlattiva f'dan is-

sens, ngħidu aħna permezz tar-reviżjoni 

tad-Direttivi dwar Kumpanniji Prinċipali u 

Sussidjarji, dwar l-Imgħax u dwar ir-

Royalties; jinsisti fuq l-istituzzjoni ta' 

sistema bil-għan li tiggarantixxi l-

preżentazzjoni ta' dokument ta' konferma 

lill-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa u l-

komunikazzjoni tiegħu lill-Kummissjoni 

biex jiċċertifika din l-operazzjoni, b'hekk 

jitħares is-suq uniku u tinżamm il-

konnessjoni bejn il-post fejn il-profitti u l-

valur ekonomiku huma ġġenerati u l-post 

fejn dawn huma suġġetti għat-taxxa; 

jissottolinja li tali sistema għandha tiġi 

elaborata b'attenzjoni biex ikunu evitati t-

tassazzjoni doppja u t-tilwim u tindirizza 

il-prattiki ta' "treaty-shopping" (għażla 

opportunistika tat-trattat l-aktar 

vantaġġuż); jistieden lill-Istati Membri 

jdaħħlu b'mod immedjat fit-trattati dwar it-

taxxa klawsoli kontra l-abbużi, skont il-

proposti BEPS; 
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il-valur, issaħħaħ ir-rwol tal-UE fix-xena 

internazzjonali billi titkellem b'vuċi 

waħda u taħdem fuq l-iżvilupp ta' qafas 

komuni tal-UE għat-trattati bilaterali 

f'materji ta' taxxa u sostituzzjoni 

progressiva ta' numru mdaqqas ta' trattati 

bilaterali individwali f'materji ta' taxxa bi 

trattati bejn l-UE u l-ġurisdizzjonijiet 

terzi; jenfasizza li dan ikun l-aktar mod 

immedjat biex taffronta il-prattiki ta' 

"treaty-shopping" (għażla opportunistika 

tat-trattat l-aktar vantaġġuż); jistieden, 

sadattant, lill-Istati Membri jdaħħlu fit-

trattati dwar it-taxxa klawsoli kontra l-

abbużi, skont il-proposti BEPS; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

170. Jenfasizza, fl-aħħar nett, li r-regola 

tal-unanimità fi ħdan il-Kunsill, bid-dritt ta' 

veto ta' kull Stat Membru, tnaqqas l-

inċentiv li ngħaddu mill-istatus quo għal 

soluzzjoni aktar kooperattiva; jistieden 

lill-Kummissjoni ma tastjenix milli 

tagħmel użu, meta xieraq, tal-Artikolu 116 

tat-TFUE li jiddisponi s-segwenti: "Jekk il-

Kummissjoni ssib li d-differenzi li jeżistu 

bejn il-liġijiet, regolamenti jew regoli 

amministrattivi tal-Istati Membri qed 

iwasslu għal kondizzjonijiet ta' 

kompetizzjoni distorti fis-suq intern, u 

b'hekk iġibu nuqqas ta' bilanċ li jitlob 

korrezzjoni, hija għandha tikkonsulta mal-

Istati Membri interessati. Jekk dawk il-

konsultazzjonijiet ma jwasslux għal ftehim 

li bih in-nuqqas ta' bilanċ imsemmi jiġi 

korrett, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 

li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja, għandhom joħorġu d-direttivi 

meħtieġa għal dan il-għan [...]"; 

170. Jenfasizza, fl-aħħar nett, li r-regola 

tal-unanimità fi ħdan il-Kunsill, li tagħti d-

dritt tal-veto lil kull Stat Membru fi 

kwistjonijiet tat-tassazzjoni, hija 

karatteristika neċessarja tas-sovranità 

tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni 

tastjeni milli tagħmel użu, fil-każijiet 

kollha iżda b'mod partikolari fil-qasam 

tat-tassazzjoni, tal-Artikolu 116 tat-TFUE 

li jiddisponi s-segwenti: "Jekk il-

Kummissjoni ssib li d-differenzi li jeżistu 

bejn il-liġijiet, regolamenti jew regoli 

amministrattivi tal-Istati Membri qed 

iwasslu għal kondizzjonijiet ta' 

kompetizzjoni distorti fis-suq intern, u 

b'hekk iġibu nuqqas ta' bilanċ li jitlob 

korrezzjoni, hija għandha tikkonsulta mal-

Istati Membri interessati. Jekk dawk il-

konsultazzjonijiet ma jwasslux għal ftehim 

li bih in-nuqqas ta' bilanċ imsemmi jiġi 

korrett, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 

li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja, għandhom joħorġu d-direttivi 

meħtieġa għal dan il-għan [...]"; 

Or. en 

 

 


