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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AA. billi l-prattiki dwar it-taxxa dannużi 

jistgħu, sa ċertu punt, jiġu kkonnessi ma' 

wieħed jew diversi minn dawn l-effetti 

mhux mixtieqa li ġejjin: nuqqas ta' 

trasparenza, diskriminazzjoni arbitrarja, 

distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u 

kundizzjonijiet mhux ugwali fi ħdan is-suq 

intern u barra minnu, impatt fuq l-integrità 

tas-suq intern, u fuq kemm tkun ġusta, 

stabbli u leġittima s-sistema tat-taxxa, aktar 

tassazzjoni fuq fatturi ekonomiċi anqas 

mobbli, żieda fl-inugwaljanzi ekonomiċi, 

kompetizzjoni inġusta bejn l-istati, erożjoni 

tal-bażi tat-taxxa, skuntentizza soċjali, 

nuqqas ta' fiduċja u defiċit demokratiku; 

AA. billi l-prattiki dwar it-taxxa dannużi 

jistgħu, sa ċertu punt, jiġu kkonnessi ma' 

wieħed jew diversi minn dawn l-effetti 

mhux mixtieqa li ġejjin: nuqqas ta' 

trasparenza, diskriminazzjoni arbitrarja, 

distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u 

kundizzjonijiet mhux ugwali fi ħdan is-suq 

intern u barra minnu, impatt fuq l-integrità 

tas-suq intern, u fuq kemm tkun ġusta, 

stabbli u leġittima s-sistema tat-taxxa, aktar 

tassazzjoni fuq fatturi ekonomiċi anqas 

mobbli, żieda fl-inugwaljanzi ekonomiċi, 

kompetizzjoni inġusta bejn l-istati, erożjoni 

tal-bażi tat-taxxa, skuntentizza soċjali, 

nuqqas ta' fiduċja u defiċit demokratiku, u 

jistgħu jaġixxu bħala bħala veikolu għall-

evitar tat-taxxa minn individwi bi dħul 

għoli u għonja; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AC. billi l-kumitat speċjali kompetenti 

tiegħu, li ġie kostitwit fis-26 ta' Frar 2015, 

organizza 14-il laqgħa, li matulhom sema' 

lill-President tal-Kummissjoni Juncker, lill-

Kummissarji Vestager u Moscovici, il-

Ministri tal-Finanzi ta' Franza, il-

Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu u 

Spanja, lir-rappreżentanti tal-OECD, kif 

ukoll lil informaturi, ġurnalisti 

investigattivi, esperti, akkademiċi, 

rappreżentanti ta' korporazzjonijiet 

multinazzjonali, assoċjazzjonijiet 

professjonali, trade unions, 

organizzazzjonijiet mhux governattivi u 

membri tal-parlamenti nazzjonali tal-UE 

(ara l-Anness 1); billi delegazzjonijiet mill-

Kumitat TAXE żaru lill-Iżvizzera, biex 

jeżaminaw l-aspetti speċifiċi tad-

dimensjoni relatata ma' pajjiżi terzi tal-

mandat tiegħu, kif ukoll lill-Istati Membri 

li ġejjin, biex iwettqu missjonijiet ta' ġbir 

ta' informazzjoni: il-Belġju, il-

Lussemburgu, l-Irlanda, in-Netherlands u 

r-Renju Unit; billi ġew organizzati wkoll 

laqgħat mar-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' 

Ġibiltà u Bermuda; 

AC. billi l-kumitat speċjali kompetenti 

tiegħu, li ġie kostitwit fis-26 ta' Frar 2015, 

organizza 14-il laqgħa, li matulhom sema' 

lill-President tal-Kummissjoni Juncker, lill-

Kummissarji Vestager u Moscovici, il-

Ministri tal-Finanzi ta' Franza, il-

Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu u 

Spanja, lir-rappreżentanti tal-OECD, kif 

ukoll lil informaturi, ġurnalisti 

investigattivi, esperti, akkademiċi, 

rappreżentanti ta' korporazzjonijiet 

multinazzjonali, assoċjazzjonijiet 

professjonali, trade unions, 

organizzazzjonijiet mhux governattivi u 

membri tal-parlamenti nazzjonali tal-UE 

(ara l-Anness 1); billi delegazzjonijiet mill-

Kumitat TAXE żaru lill-Iżvizzera, biex 

jeżaminaw l-aspetti speċifiċi tad-

dimensjoni relatata ma' pajjiżi terzi tal-

mandat tiegħu, kif ukoll lill-Istati Membri 

li ġejjin, biex iwettqu missjonijiet ta' ġbir 

ta' informazzjoni: il-Belġju, il-

Lussemburgu, l-Irlanda, in-Netherlands u 

r-Renju Unit; billi ġew organizzati wkoll 

laqgħat mar-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' 

Ġibiltà u Bermuda; billi dawn l-attivitajiet 

kollha, filwaqt li jagħtu għarfien varjat u 

imprezzabbli lis-sistemi u l-prattiki tat-
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taxxa madwar l-UE, ma jiċċarawx il-

mistoqsijiet pertinenti kollha, inkluż l-

inkonsistenzi li għad baqa' fid-

dikjarazzjonijiet tal-President tal-

Kummissjoni Jean-Claude Junker dwar 

il-paġna sigrieta għal żmien twil tar-

rapport Krecké; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AD. billi xi ħidma tal-kumitat ġiet 

imxekkla mill-fatt li għadd ta' Stati Membri 

u l-Kunsill ma weġbux fi żmien xieraq (ara 

l-Anness 2) u, fl-aħħar mill-aħħar, 

m'għaddewx id-dokumenti kollha mitluba 

jew sempliċiment bagħtu tweġibiet ta' 

korteżija li bilkemm semmew is-sustanza 

tat-talbiet li saru; billi mis-17-il 

korporazzjoni multinazzjonali li ġew 

mistiedna (esklużi d-ditti kontabilistiċi u ta' 

konsulenza fiskali), 15 biss qablu li jidhru 

quddiem il-kumitat (ara l-Anness 3);  billi 

lanqas il-Kummissjoni ma kkooperat 

kompletament u ma bagħtitx kull 

dokument tas-seduti u kull nota tal-laqgħat 

informali mil-laqgħat tal-Grupp tal-Kodiċi 

ta' Kondotta, u offriet biss, minħabba l-

intransiġenza ta' xi Stati Membri, 

proċedura ta' konsultazzjoni limitata; billi 

l-perjodu tal-mandat tal-kumitat kellu 

għalhekk jiġi prorogat; 

AD. billi xi ħidma tal-kumitat ġiet 

imxekkla mill-fatt li għadd ta' Stati Membri 

u l-Kunsill ma weġbux fi żmien xieraq (ara 

l-Anness 2) u, fl-aħħar mill-aħħar, 

m'għaddewx id-dokumenti kollha mitluba 

jew sempliċiment bagħtu tweġibiet ta' 

korteżija li bilkemm semmew is-sustanza 

tat-talbiet li saru; billi mis-17-il 

korporazzjoni multinazzjonali li ġew 

mistiedna (esklużi d-ditti kontabilistiċi u ta' 

konsulenza fiskali), 15 biss qablu li jidhru 

quddiem il-kumitat (ara l-Anness 3), 11 

minnhom, madankollu, ġew biss  wara li 

ġew mistiedna bosta drabi u b'riżultat ta' 

pressjoni sinifikanti; billi l-Kummissjoni 

ma kkooperatx kompletament u la bagħtet 

id-dokumenti kollha tas-seduti u l-minuti 

kollha tal-laqgħat informali tal-laqgħat 

tal-Grupp tal-Kodiċi tal-Kondotta u lanqas 

ma għamlet disponibbli għall-kumitat il-

bażi ta' data li hija fasslet għal skopijiet 

interni dwar ir-reġimi kollha tat-taxxa 

madwar l-UE li huma meqjusa 

potenzjalment dannużi, minflok, offriet 

biss, fost oħrajn minħabba l-intransiġenza 

ta' xi Stati Membri, proċedura ta' 

konsultazzjoni limitata li matulha ħafna 

mill-informazzjoni kruċjali baqgħet mhix 
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żvelata kompletament; billi l-perjodu tal-

mandat tal-kumitat kellu għalhekk jiġi 

prorogat għal darba u n-nuqqasijiet se 

jirrekjedu proroga ulterjuri tal-mandat; 

billi rapport finali tal-Kumitat TAXE 

għandu jiġi ppubblikat fl-aħħar tal-

mandat biex jikkomplementa dan ir-

rapport interim; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 
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  3a. Jinsab imħassab, madankollu, bil-

prossimità tal-awtoritajiet tat-taxxa u 

korporazzjonijiet privati f'xi wħud mill-

Istati Membri, li ħafna drabi twassal għal 

deċiżjonijiet ad hoc u sanzjonijiet għall-

korporazzjonijiet privati li jonqsu milli 

jipproteġu l-interess pubbliku billi 

jippromwovu l-evitar tat-taxxa; jenfasizza 

l-ħtieġa li titjieb l-indipendenza tal-

awtoritajiet tat-taxxa mill-interessi 

korporattivi, mingħajr preġudizzju għar-

responsabbiltà politika u demokratika 

tagħhom lejn il-gvernijiet u parlamenti 

nazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  90a. Jenfasizza f'dan il-kuntest ir-

revelazzjonijiet reċenti tal-midja li 

skonthom bosta Stati Membri ostakolaw 

b'mod attiv il-progress għar-restrizzjoni 

ta' prattiki dwar it-taxxa dannużi fil-fora 

tal-Kunsill, b'mod partikolari fir-rigward 

ta' rati preferenzjali għad-dħul mill-

privattivi, u jappella għal aktar 

investigazzjonijiet dwar ir-responsabbiltà 

politika għal dawn il-każijiet, kif ukoll fir-

rigward tal-President tal-Grupp tal-Euro, 

Jeroen Dijsselbloem, u tal-President tal-

Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude 

Juncker; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

118. Jistieden lill-Kummissjoni, fl-istennija 

tal-adozzjoni ta' BKKTK sħiħa u l-

implimentazzjoni totali tagħha fil-livell tal-

UE, tieħu azzjoni immedjata bil-għan li 

tiżgura tassazzjoni effikaċi, tnaqqis fit-

trasferimenti tal-profitti (prinċipalment 

permezz tal-ipprezzar ta' trasferiment), 

tħejji, fl-istennija tal-konsolidament, 

reġim <span>ad interim</span> li jpaċi l-

profitt u t-telf transkonfinali, li għandu 

jkun ta' natura temporanja u b'biżżejjed 

garanziji li mhu se joħloq l-ebda 

opportunità ulterjuri għal pjanifikazzjoni 

fiskali aggressiva, u tintroduċi 

ulterjorment regoli kontra l-abbużi fid-

direttivi rilevanti kollha; jistieden lill-

Kummissjoni tikkontrolla d-direttivi fis-

seħħ u tabbozza direttiva fil-qasam tat-

taxxa u tad-dritt soċjetarju fir-rigward tal-

adegwatezza tagħhom biex jeżegwixxu 

tassazzjoni effikaċi; jistieden lill-Kunsill 

jipprepara għall-adozzjoni immedjata ta' 

dawn id-dispożizzjonijiet; jenfasizza li, 

jekk trid tilħaq l-għanijiet tagħha, jiġifieri 

t-tnaqqis tal-burokrazija żejda, l-

applikazzjoni ta' bażi komuni konsolidata 

tat-taxxa għandha tkun akkumpanjata mill-

implimentazzjoni ta' regoli komuni tal-

118. Jistieden lill-Kummissjoni, fl-istennija 

tal-adozzjoni ta' BKKTK sħiħa u l-

implimentazzjoni totali tagħha fil-livell tal-

UE, tieħu azzjoni immedjata bil-għan li 

tiżgura tassazzjoni effikaċi, tnaqqis it-

trasferimenti tal-profitti (prinċipalment l-

ipprezzar ta' trasferiment), tħejji reġim li 

jpaċi l-profitt u t-telf transkonfinali u 

tintroduċi regoli kontra l-abbużi fid-

direttivi rilevanti kollha; jistieden lill-

Kummissjoni tikkontrolla d-direttivi fis-

seħħ u tabbozza direttiva fil-qasam tat-

taxxa u tad-dritt tal-kumpaniji fir-rigward 

tal-adegwatezza tagħhom biex jeżegwixxu 

tassazzjoni effikaċi; jistieden lill-Kunsill 

jipprepara għall-adozzjoni immedjata ta' 

dawn id-dispożizzjonijiet; jenfasizza li, 

jekk trid tilħaq l-għanijiet tagħha, jiġifieri 

t-tnaqqis tal-burokrazija żejda, l-

applikazzjoni ta' bażi komuni konsolidata 

tat-taxxa għandha tkun akkumpanjata mill-

implimentazzjoni ta' regoli komuni tal-

kontabilità u mill-armonizzazzjoni xierqa 

tal-prattiki amministrattivi fil-kwistjonijiet 

fiskali; 
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kontabilità u mill-armonizzazzjoni xierqa 

tal-prattiki amministrattivi fil-kwistjonijiet 

fiskali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

136. Jistieden ukoll lill-Istati Membri 

jimplimentaw sistema aktar estiża ta' 

rapporti għal kull pajjiż għad-dispożizzjoni 

tal-awtoritajiet tat-taxxa, imsejsa fuq l-

istandard tal-OECD u jinkludu aktar 

informazzjoni dettaljata, bħad-

dikjarazzjonijiet tat-taxxa u t-

tranżazzjonijiet intragrupp; jenfasizza li l-

forniment ta' informazzjoni fiskali min-

naħa tal-impriżi lill-amministrazzjonijiet 

tat-taxxa l-oħrajn jeħtieġ ikun akkumpanjat 

minn titjib fil-qafas tar-riżoluzzjoni tat-

tilwim bil-għan li jiġu ċċarati d-drittijiet 

rispettivi ta' kull parti u jiġi evitat kull 

effett sekondarju negattiv; jissottolinja li, 

fil-konfront tal-amministrazzjonijiet tat-

taxxa tal-pajjiżi terzi, l-informazzjoni 

għandha tintbagħat biss lill-awtoritajiet ta' 

dawk il-pajjiżi li kkonkludew arranġamenti 

ekwivalenti għal dawk previsti mill-

Konvenzjoni dwar l-Arbitraġġ tal-Unjoni 

Ewropea; jitlob barra minn dan l-iżvilupp 

ta' standards tal-kontabilità armonizzati li 

jippermettu informazzjoni aktar dettaljata 

għal dak li għandu x'jaqsam mar-royalties; 

136. Jistieden ukoll lill-Istati Membri 

jimplimentaw sistema aktar estiża ta' 

rapporti għal kull pajjiż għad-dispożizzjoni 

tal-awtoritajiet tat-taxxa, imsejsa fuq l-

istandard tal-OECD u jinkludu aktar 

informazzjoni dettaljata, bħad-

dikjarazzjonijiet tat-taxxa u t-

tranżazzjonijiet intragrupp; jenfasizza li l-

forniment ta' informazzjoni fiskali min-

naħa tal-impriżi lill-amministrazzjonijiet 

tat-taxxa l-oħrajn jeħtieġ ikun akkumpanjat 

minn titjib fil-qafas tar-riżoluzzjoni tat-

tilwim bil-għan li jiġu ċċarati d-drittijiet 

rispettivi ta' kull parti u jiġi evitat kull 

effett sekondarju negattiv; jissottolinja li, 

fil-konfront tal-amministrazzjonijiet tat-

taxxa tal-pajjiżi terzi, l-informazzjoni 

għandha tintbagħat biss lill-awtoritajiet ta' 

dawk il-pajjiżi li kkonkludew arranġamenti 

ekwivalenti għal dawk previsti mill-

Konvenzjoni dwar l-Arbitraġġ tal-Unjoni 

Ewropea; jitlob barra minn dan l-iżvilupp 

ta' standards tal-kontabilità armonizzati li 

jippermettu informazzjoni aktar dettaljata 

għal dak li għandu x'jaqsam mar-royalties; 

jenfasizza li regoli kontabilistiċi tal-UE 

armonizzati fl-oqsma tat-taxxa ma 

għandhomx jibnu fuq l-Istandards 

Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 
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(IFRS), iżda għandhom ikunu bbażati fuq 

sett ta' regoli ġenwini tal-UE li 

jibbilanċjaw il-flessibbiltà mal-effetti 

potenzjalment negattivi ta' żieda fil-

marġni ta' diskrezzjoni għall-kontribwenti 

meta jikkalkolaw figuri ewlenin bħall-

introjtu u l-ispejjeż; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 143 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

143. Jistieden lill-Kummissjoni tqis firxa 

ta' strumenti intiżi li jiżguraw tali 

protezzjoni kontra proċedimenti ġudizzjarji 

inġustifikati, sanzjonijiet ta' natura 

ekonomika u diskriminazzjoni, filwaqt li 

jiżguraw il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità u 

tas-sigrieti kummerċjali; jiġbed l-

attenzjoni, f'dan ir-rigward, għall-eżempju 

tad-Dodd-Frank Act tal-Istati Uniti, li 

jħallas lill-informaturi talli fornew lill-

awtoritajiet informazzjoni oriġinali u 

jipproteġihom minn proċedimenti 

ġudizzjarji kontrihom u mit-telf tal-

impjieg, fid-dawl tal-fatt li tali ħlas ma 

għandux jikkostitwixxi stimolu għall-

pubblikazzjoni ta' informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva; jipproponi l-

ħolqien ta' korp Ewropew indipendenti 

responsabbli mill-ġbir ta' tali informazzjoni 

u mit-twettiq tal-investigazzjonijiet, kif 

ukoll il-kostituzzjoni ta' fond komuni pan-

Ewropew għall-informaturi, biex ikun 

żgurat li l-informaturi jirċievu assistenza 

finanzjarja adegwata, it-tnejn li huma 

ffinanzjati minn imposta fuq proporzjon 

tal-fondi rkuprati jew mill-multi mwaħħla; 

huwa tal-fehma li l-protezzjoni għandha 

tiġi konċessa lill-informaturi fil-każ li 

143. Jistieden lill-Kummissjoni tqis firxa 

ta' strumenti intiżi li jiżguraw tali 

protezzjoni kontra proċedimenti ġudizzjarji 

inġustifikati, sanzjonijiet ta' natura 

ekonomika u diskriminazzjoni, filwaqt li 

jiżguraw il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità u 

tas-sigrieti kummerċjali; jiġbed l-

attenzjoni, f'dan ir-rigward, għall-eżempju 

tad-Dodd-Frank Act tal-Istati Uniti, li 

jħallas lill-informaturi talli fornew lill-

awtoritajiet informazzjoni oriġinali u 

jipproteġihom minn proċedimenti 

ġudizzjarji kontrihom u mit-telf tal-

impjieg, fid-dawl tal-fatt li tali ħlas ma 

għandux jikkostitwixxi stimolu għall-

pubblikazzjoni ta' informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva; jipproponi l-

ħolqien ta' korp Ewropew indipendenti 

responsabbli mill-ġbir ta' tali informazzjoni 

u mit-twettiq tal-investigazzjonijiet, kif 

ukoll il-kostituzzjoni ta' fond komuni pan-

Ewropew għall-informaturi, biex ikun 

żgurat li l-informaturi jirċievu assistenza 

finanzjarja adegwata, it-tnejn li huma 

ffinanzjati minn imposta fuq proporzjon 

tal-fondi rkuprati jew mill-multi mwaħħla; 

huwa tal-fehma li l-protezzjoni għandha 

tiġi konċessa lill-informaturi fil-każ li 
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jinformaw lill-pubbliku wara li jkunu 

avżaw lill-awtoritajiet kompetenti fil-livell 

nazzjonali jew tal-UE, wara l-assenza ta' 

reazzjoni fi żmien xahar; 

jinformaw lill-pubbliku wara li jkunu 

avżaw lill-awtoritajiet kompetenti fil-livell 

nazzjonali jew tal-UE, wara l-assenza ta' 

reazzjoni fi żmien xahar; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tiżgura li d-Direttiva dwar 

is-Sigriet Kummerċjali tagħti protezzjoni 

wiesgħa għall-informaturi u l-ġurnalisti, 

abbażi tar-rakkomandazzjonijiet ta' dan 

ir-rapport; 

Or. en 

 

 


