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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili 

2015/2066 (INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Aa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Aa. billi l-awtoritaiet Lussemburgiżi qatt 

ma kkontestaw jew opponew dan it-tip ta' 

arranġament tat-taxxa, u billi għal bosta 

snin il-President attwali tal-Kummissjoni 

Jean-Claude Juncker, kien imexxi l-Gran 

Dukat; 

Or. en 
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Deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili 

2015/2066 (INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ab (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ab. billi fis-seduta ta' smigħ quddiem il-

Kumitat TAXE tas-17 ta' Settembru 2015 

il-President tal-Kummissjoni, Jean-

Claude Juncker, ċaħad kwalunkwe 

involviment personali fil-kwistjoni tal-

LuxLeaks, u qiegħed fid-dubju wkoll id-

daqs reali tagħha u minflok ipprefera 

jitkellem dwar l-EULeaks; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ac (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ac. billi fis-17 ta' Settembru 2015, il-

President Juncker qal lill-Kumitat TAXE 

li hu qatt ma kellu l-verżjoni oriġinali tar-

Rapport Krecké (1997), u li ma kienx jaf 

bl-eżistenza tal-paġna nieqsa li kienet 

tispjega d-deċiżjonijiet dwar it-taxxa tal-

Lussemburgu; billi Jeannot Krecké, ex-

deputat Lussemburgiż u ex-Ministru tal-

Ekonomija fil-Gvern ta' Juncker, 

ikkonferma li f'April 1997 kien ta kemm 

il-verżjoni oriġinali tar-rapport, kif ukoll 

verżjoni privata lis-Sur Juncker; 

Or. en 
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Premessa Ad (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ad. billi elementi ġodda pprovduti mill-

gazzetta Ġermaniża "Der Spiegel" 

enfasizzaw ir-rwol ċar tal-Gvernijiet tal-

Belġju, tal-Lussemburgu u tan-

Netherlands li jimblukkaw, għal diversi 

snin, kull tentattiv tal-Grupp tal-Kodiċi ta' 

Kondotta biex jimmodifika l-iskemi fiskali 

ta' ħsara tal-pajjiżi tal-Benelux; billi l-

Istati Membri rrifjutaw li jagħtu aċċess 

għal dawn id-dokumenti; billi f'dak il-

perjodu l-Prim Ministru tal-Lussemburgu 

kien Jean Claude Juncker, u l-Ministru 

tal-Finanzi Netherlandiż kienet Jeroen 

Dijsselbloem, il-President attwali tal-

Eurogrupp; 

Or. en 
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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); 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-Kummissjoni pprovdiet dokumenti 

relatati mal-Grupp tal-Kodiċi tal-Kondotta 

lil istituzzjonijiet oħrajn (eż. l-Università 

ta' Amsterdam) iżda rrifjutat li tagħtihom 

lill-membri tal-Kumitat TAXE; billi l-

perjodu tal-mandat tal-kumitat kellu 

għalhekk jiġi prorogat, b'setgħat ġodda ta' 

inkjesta; 
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Paragrafu 101 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  101a. Jitlob lill-President Juncker jiċċara 

l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward tal-"affari 

Krecké"; jitlob, barra minn hekk, li 

jingħata aċċess sħiħ għad-dokumenti 

kollha tal-Grupp tal-Kodiċi ta' Kondotta 

(inklużi l-minuti tiegħu), sabiex janalizza 

l-allegazzjonijiet irrappurtati minn Der 

Spiegel fir-rigward tal-attitudni ta' xi Stati 

Membri lejn il-kompetizzjoni fiskali 

ġusta; 

Or. en 
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Paragrafu 103 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

103. Jistieden lill-Istati Membri jsostnu, fil-

fora internazzjonali kollha, l-iskambju 

awtomatiku ta' informazzjoni bejn l-

amministrazzjonijiet tat-taxxa bħala l-

istandard globali l-ġdid; jistieden b'mod 

partikolari lill-Kummissjoni, lill-OECD u 

lill-G20 jippromwovu dan permezz tal-

aktar strumenti adegwati u effikaċi fi ħdan 

proċess globali inklużiv; jinsisti li 

għandhom jittieħdu passi konkreti biex jiġi 

żgurat li l-iskambju awtomatiku ta' 

informazzjoni jibda jsir fuq livell tassew 

globali, u b'hekk isir effikaċi, filwaqt li 

jiġu rispettati r-rekwiżiti ta' 

kunfidenzjalità, billi jiġu appoġġati l-

isforzi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex 

jibnu l-kapaċitajiet tagħhom għal 

parteċipazzjoni sħiħa fl-iskambju 

awtomatiku ta' informazzjoni; jisħaq fuq il-

fatt li, fi ħdan l-UE, l-iskambju awtomatiku 

ta' informazzjoni jista' jseħħ fil-forma ta' 

reġistru ċentrali għall-UE kollha li jkun 

aċċessibbli mill-Kummissjoni u l-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti; 

103. Jistieden lill-Istati Membri jsostnu, fil-

fora internazzjonali kollha, l-iskambju 

awtomatiku ta' informazzjoni bejn l-

amministrazzjonijiet tat-taxxa bħala l-

istandard globali l-ġdid; jistieden b'mod 

partikolari lill-Kummissjoni, lill-OECD u 

lill-G20 jippromwovu dan permezz tal-

aktar strumenti adegwati u effikaċi fi ħdan 

proċess globali inklużiv; jinsisti li 

għandhom jittieħdu passi konkreti biex jiġi 

żgurat li l-iskambju awtomatiku ta' 

informazzjoni jibda jsir fuq livell tassew 

globali, u b'hekk isir effikaċi, billi jiġu 

appoġġati l-isforzi tal-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw biex jibnu l-kapaċitajiet 

tagħhom għal parteċipazzjoni sħiħa fl-

iskambju awtomatiku ta' informazzjoni; 

jisħaq fuq il-fatt li, fi ħdan l-UE, l-

iskambju awtomatiku ta' informazzjoni 

jista' jseħħ fil-forma ta' reġistru pubbiku 

ċentrali għall-UE kollha li jkun aċċessibbli 

għaċ-ċittadini, il-Kummissjoni u l-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

104. Jistieden lill-Istati Membri jqisu li 

kwalunkwe deċiżjoni fil-qasam tat-taxxa 

għandha tkun stabbilita, partikolarment 

meta tinvolvi pprezzar ta' trasferiment, 

f'kooperazzjoni mal-pajjiżi involuti kollha, 

li l-informazzjoni rilevanti għandha tiġi 

skambjata bejniethom awtomatikament, 

komprensivament u mingħajr dewmien u li 

kwalunkwe azzjoni nazzjonali mmirata lejn 

it-tnaqqis tal-evitar tat-taxxa u tal-erożjoni 

tal-bażi tat-taxxa fi ħdan l-UE, inkluż l-

awditjar, għandha titwettaq fuq bażi 

komuni, b'attenzjoni dovuta lill-esperjenza 

miksuba bis-saħħa tal-programm 

FISCALIS 2020; itenni l-fehma tiegħu li l-

elementi bażiċi tad-deċiżjonijiet kollha fil-

qasam tat-taxxa li jħallu impatt fuq l-Istati 

Membri l-oħrajn ma għandhomx biss jiġu 

skambjati bejn l-amministrazzjonijiet tat-

taxxa u l-Kummissjoni, iżda anke 

ppreżentati fir-rapporti għal kull pajjiż 

mingħand il-korporazzjonijiet 

multinazzjonali; 

104. Jistieden lill-Istati Membri jqisu li 

kwalunkwe deċiżjoni fil-qasam tat-taxxa 

għandha tkun stabbilita, partikolarment 

meta tinvolvi pprezzar ta' trasferiment, 

f'kooperazzjoni mal-pajjiżi involuti kollha, 

li l-informazzjoni rilevanti għandha tiġi 

skambjata bejniethom awtomatikament, 

komprensivament u mingħajr dewmien u li 

kwalunkwe azzjoni nazzjonali mmirata lejn 

it-tnaqqis tal-evitar tat-taxxa u tal-erożjoni 

tal-bażi tat-taxxa fi ħdan l-UE, inkluż l-

awditjar, għandha titwettaq fuq bażi 

komuni, b'attenzjoni dovuta lill-esperjenza 

miksuba bis-saħħa tal-programm 

FISCALIS 2020; itenni l-fehma tiegħu li l-

elementi bażiċi tad-deċiżjonijiet kollha fil-

qasam tat-taxxa li jħallu impatt fuq l-Istati 

Membri l-oħrajn ma għandhomx biss jiġu 

skambjati bejn l-amministrazzjonijiet tat-

taxxa u l-Kummissjoni, iżda anke 

ppreżentati fir-rapporti pubbliċi għal kull 

pajjiż mingħand il-korporazzjonijiet 

multinazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

– id-divulgazzjoni pubblika tagħhom, 

totalment jew f'forma semplifikata, iżda 

fir-rispett sħiħ tar-rekwiżiti ta' 

kunfidenzjalità, 

– id-divulgazzjoni pubblika sħiħa 

tagħhom,  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

139. Jirrikonoxxi l-ħidma li għamlet il-

Kummissjoni favur il-ħolqien ta' numru ta' 

identifikazzjoni tal-kontribwent Ewropew; 

jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta 

għal numru ta' identifikazzjoni tal-

kontribwent Ewropew, fuq il-bażi tal-

ispjegazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni 

tal-kontribwent Ewropew fil-pjan ta' 

azzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġlieda 

kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-

taxxa tal-2012 (azzjoni 22)
42

; ifakkar li n-

numri ta' identifikazzjoni tal-kontribwent 

jitqiesu li joffru l-aħjar mezz ta' 

identifikazzjoni tal-kontribwenti u jħeġġeġ, 

għalhekk, l-aċċelerazzjoni ta' dan il-

proġett; jistieden lill-Kummissjoni, b'mod 

analogu, taħdem attivament favur il-

ħolqien ta' numru ta' identifikazzjoni simili 

fuq livell globali, bħall-identifikatur tal-

Entità Ġuridika Globali (LEI) tal-Kumitat 

tas-Sorveljanza Regolatorja; 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)722 finali. 

 

139. Jirrikonoxxi l-ħidma li għamlet il-

Kummissjoni favur il-ħolqien ta' numru ta' 

identifikazzjoni tal-kontribwent Ewropew; 

jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta 

għal numru ta' identifikazzjoni tal-

kontribwent Ewropew, fuq il-bażi tal-

ispjegazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni 

tal-kontribwent Ewropew fil-pjan ta' 

azzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġlieda 

kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-

taxxa tal-2012 (azzjoni 22)
42

; ifakkar li n-

numri ta' identifikazzjoni tal-kontribwent 

jitqiesu li joffru l-aħjar mezz ta' 

identifikazzjoni tal-kontribwenti u jħeġġeġ, 

għalhekk, l-aċċelerazzjoni ta' dan il-

proġett; jistieden lill-Kummissjoni, b'mod 

analogu, taħdem attivament favur il-

ħolqien ta' numru ta' identifikazzjoni simili 

fuq livell globali, bħall-identifikatur tal-

Entità Ġuridika Globali (LEI) tal-Kumitat 

tas-Sorveljanza Regolatorja; jappella, 

barra minn hekk, għall-ħolqien ta' 

reġistru pubbliku tal-kumpaniji fil-livell 

tal-UE, sabiex jiġi evitat li jkun hemm 

prattiki fiskali aggressivi u ta' ħsara, frodi 

jew distorsjonijiet tal-kompetizzjoni; 

__________________ 

42
 COM(2012)722 finali. 
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