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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ea (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ea. billi l-inizjattiva ewlenija tal-UE 

għal Ewropa b'użu effiċjenti tar-riżorsi 

titlob li t-taxxi ambjentali jammontaw 

għal 10 % tat-total tad-dħul mit-taxxa u 

mill-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 

sal-2020 – żieda sostanzjali mill-medja 

tal-UE ta' 6,3 % fl-2015; billi t-taxxi 

ambjentali huma anqas detrimentali għat-

tkabbir milli t-taxxi fuq ix-xogħol; billi, 

skont il-FMI, is-sussidji għall-enerġiji 

fossili fl-UE jammontaw għal EUR 603 

għal kull persuna fl-2013; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jieħu nota tal-pożizzjoni fiskali 

ġenerali u newtrali proposta fir-

rakkomandazzjonijiet għaż-żona tal-euro, 

fejn jinnota li l-pożizzjoni fiskali hi 

mistennija li tkun xi ftit espansjonarja 

f'għadd ta' Stati Membri fl-2018; ifakkar li 

implimentazzjoni konsistenti u konformità 

mar-regoli fiskali tal-Unjoni, inkluż ir-

rispett sħiħ tal-klawsoli ta' flessibbiltà 

eżistenti, huma essenzjali għall-

funzjonament tajjeb tal-UEM; 

8. Jieħu nota tal-pożizzjoni fiskali 

ġenerali u newtrali proposta fir-

rakkomandazzjonijiet għaż-żona tal-euro, 

fejn jinnota li l-pożizzjoni fiskali hi 

mistennija li tkun xi ftit espansjonarja 

f'għadd ta' Stati Membri fl-2018; jappella 

għal riforma usa' tal-qafas ta' governanza 

ekonomika tal-UE sabiex il-kunċett tal-

pożizzjoni fiskali taż-żona tal-euro jiġi 

integrat fir-regoli fiskali, sabiex il-fokus 

attwali fuq il-kompetittività esterna u l-

politiki baġitarji pro-ċikliki jinbidel 

f'wieħed fuq is-sostenibbiltà baġitarja fit-

tul u biex jiġi salvagwardjat l-investiment 

u l-infiq fuq is-sigurtà soċjali fi żminijiet 

ta' tnaqqis ekonomiku u reċessjoni; 
ifakkar li implimentazzjoni konsistenti u 

konformità ma' dawn ir-regoli fiskali tal-

Unjoni riformati, huma essenzjali għall-

funzjonament tajjeb tal-UEM; 

Or. en 
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9. Jissottolinja l-fatt li l-pożizzjonijiet 

fiskali fil-livell nazzjonali u taż-żona tal-

euro jridu jibbilanċjaw is-sostenibbiltà fit-

tul tal-finanzi pubbliċi u l-investiment 

f'konformità sħiħa mal-Patt ta' Stabbiltà u 

Tkabbir bi stabbilizzazzjoni 

makroekonomika fuq terminu ta' żmien 

qasir; 

9. Jissottolinja l-fatt li l-pożizzjonijiet 

fiskali fil-livell nazzjonali u taż-żona tal-

euro jridu jibbilanċjaw is-sostenibbiltà fit-

tul tal-finanzi pubbliċi u l-investiment 

f'konformità sħiħa ma' Patt ta' Stabbiltà u 

Tkabbir riformat bi stabbilizzazzjoni 

makroekonomika fuq terminu ta' żmien 

qasir; 
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Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jappella għall-rieżamijiet tat-

tassazzjoni bil-għan li jinkiseb bilanċ ġust 

tat-tassazzjoni fuq il-kapital, ix-xogħol u 

l-konsum; 

16. Jappella għal rieżamijiet tat-

tassazzjoni bil-għan li jiżguraw il-

progressività tas-sistemi tat-taxxa u l-

promozzjoni taċ-ċaqliq tat-taxxa lil hinn 

mix-xogħol u lejn it-tassazzjoni fuq it-

tniġġis u sorsi oħra ta' tassazzjoni li 

jagħmlu inqas ħsara lit-tkabbir; 

Or. en 
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21. Jilqa' l-fatt li s-SAT 2018 

jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' sistemi fiskali 

effiċjenti u ġusti li jipprovdu l-inċentivi 

xierqa għall-attività ekonomika; jappoġġja 

l-inizjattivi tal-Kummissjoni biex jinkisbu 

aktar trasparenza u sistema ta' VAT 

riformata, u jinnota l-ħidma li saret dwar il-

bażi komuni konsolidata għat-taxxa 

korporattiva; jilqa' l-isforzi fil-livell 

internazzjonali kontra l-frodi fiskali, l-

evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa; 

jinnota li jekk titjieb l-effikaċja tas-sistemi 

tat-taxxa nazzjonali, id-dħul tal-gvern jista' 

jiżdied b'mod sinifikanti; 

21. Jilqa' l-fatt li s-SAT 2018 

jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' sistemi fiskali 

effiċjenti u ġusti li jipprovdu l-inċentivi 

xierqa għall-attività ekonomika; jappoġġja 

l-inizjattivi tal-Kummissjoni biex tikseb 

trasparenza pubblika akbaru sistema ta' 

VAT riformata, u jinnota l-ħidma li saret 

dwar il-bażi komuni konsolidata għat-taxxa 

korporattiva; jilqa' l-isforzi fil-livell 

Ewropew u internazzjonali biex jiġu 

miġġielda l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar 

tat-taxxa, iżda jistieden lill-Istati Membri 

biex iħaffu l-adozzjoni ta' riformi fiskali 

fundamentali u tal-leġiżlazzjoni kontra l-

ħasil tal-flus fl-Unjoni Ewropea; jinnota li 

jekk titjieb l-effikaċja tas-sistemi tat-taxxa 

nazzjonali, id-dħul tal-gvern jista' jiżdied 

b'mod sinifikanti; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  26a. Jilqa' l-għarfien mill-Kummissjoni 

li l-korruzzjoni għadha ostaklu għall-

investiment f'xi Stati Membri, u li r-rispett 

tal-istat tad-dritt u tal-ġudikatura 

indipendenti u tal-awtoritajiet tal-infurzar 

tal-liġi huwa meħtieġ biex jiġi żgurat 

żvilupp ekonomiku adegwat; jiddeplora 

madankollu li l-Kummissjoni temmet ir-

rapport annwali dwar il-ġlieda kontra l-

korruzzjoni u jistieden lill-Kummissjoni 

terġa' tibda mill-ġdid din l-analiżi annwali 

tal-korruzzjoni fl-Istati Membri u 

tipprovdi mekkaniżmi biex tiġi miġġielda; 

Or. en 

 

 


