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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi ċerti gvernijiet u 
ġurisdizzjonijiet, inkluż xi wħud fl-UE, 
speċjalizzaw jew involvew ruħhom fil-
ħolqien ta' reġimi fiskali preferenzjali li 
jfixklu l-kompetizzjoni għall-benefiċċju 
ta' kumpaniji multinazzjonali u ta' 
individwi b'valur nett għoli, li fil-verità 
ma jkollhomx sustanza ekonomika f'dawn 
il-ġurisdizzjonijiet iżda huma 
sempliċement irrappreżentati minn 
kumpaniji tal-isem;

E. billi ċerti gvernijiet u 
ġurisdizzjonijiet, inkluż xi wħud fl-UE, 
speċjalizzaw jew involvew ruħhom fil-
ħolqien ta' reġimi fiskali preferenzjali li 
jistgħu jfixklu l-kompetizzjoni;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 2a. Jilqa' u jibqa' jappoġġja l-aġenda 
u l-prijoritajiet ambizzjużi tad-DĠ 
Kompetizzjoni tal-Kummissjoni, filwaqt li 
jinnota li għad fadal sfidi importanti, 
pereżempju fil-qasam tal-kontroll tal-
fużjonijiet, fejn l-għadd kbir ta' fużjonijiet 
jikkostitwixxi sfida; jinnota li d-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
fużjonijiet, l-antitrust u l-għajnuna mill-
Istat spiss ikunu soġġetti għal diskussjoni 
politika, u jissottolinja li, filwaqt li xi 
eżempji ta' deċiżjonijiet riċenti huma 
msemmija f'dan ir-rapport, l-istampa 
globali hija usa', u li l-intenzjoni tal-
Parlament mhijiex li jieħu pożizzjoni dwar 
każijiet individwali, peress li huwa r-rwol 
tal-Kummissjoni li tiddeċiedi dwar meta d-
dritt tal-kompetizzjoni ma jkunx qed jiġi 
rispettat;

Or. en



AM\1174750MT.docx PE631.672v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

23.1.2019 A8-0474/4

Emenda 4
Gunnar Hökmark
f'isem il-Grupp PPE

Rapport A8-0474/2018
Michel Reimon
Rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni
(2018/2102(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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3. Jitlob lill-Kummissjoni tanalizza 
bir-reqqa l-impatt dannuż potenzjali 
sinifikanti tal-fużjoni bejn Siemens u 
Alstom proposta fuq il-kompetittività tas-
suq ferrovjarju Ewropew u l-effetti 
negattivi tagħha fuq l-utenti tal-ferroviji, li 
se jiffaċċjaw prezzijiet ogħla, inqas għażla 
u livelli aktar baxxi ta' servizzi, kwalità, u 
innovazzjoni; jinnota li l-fużjoni proposta 
probabbilment se tagħmel ħsara lis-swieq 
għal materjal fuq ir-roti b'veloċità 
qawwija, għal ferroviji tal-linji ewlenin u 
ferroviji metro, kif ukoll l-infrastruttura 
ferrovjarja kollha billi toħloq pożizzjoni 
dominanti fis-sinjalar fl-UE, u 
speċifikament fl-Istati Membri bħall-
Belġju, id-Danimarka, in-Netherlands, ir-
Rumanija, Spanja u r-Renju Unit;

3. Jitlob lill-Kummissjoni tanalizza l-
impatt dannuż potenzjali tal-fużjoni bejn 
Siemens u Alstom proposta fuq il-
kompetittività tas-suq ferrovjarju Ewropew 
u l-effetti negattivi tagħha fuq l-utenti tal-
ferroviji;
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Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jinnota li l-President tal-
Kummissjoni impenja ruħu li jressaq 
proposti biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni 
fiskali bejn l-Istati Membri permezz ta' 
obbligu li jwieġbu talbiet fi grupp dwar 
kwistjonijiet ta' taxxa, sabiex Stat Membru 
wieħed ikun jista' jipprovdi l-informazzjoni 
kollha meħtieġa biex l-oħrajn ikunu jistgħu 
jipproċedu kontra dawk li jevadu t-taxxa 
fuq livell transfruntier, u anke li jagħmel 
proposti dwar ir-riforma fit-taxxa skont l-
Artikolu 116 tat-TFUE, li jinvolvu 
kodeċiżjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, sabiex tiġi eliminata d-
distorsjoni tal-kundizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni fis-suq intern;

26. Jinnota li l-President tal-
Kummissjoni impenja ruħu li jressaq 
proposti biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni 
fiskali bejn l-Istati Membri permezz ta' 
obbligu li jwieġbu talbiet fi grupp dwar 
kwistjonijiet ta' taxxa, sabiex Stat Membru 
wieħed ikun jista' jipprovdi l-informazzjoni 
kollha meħtieġa biex l-oħrajn ikunu jistgħu 
jipproċedu kontra dawk li jevadu t-taxxa 
fuq livell transfruntier; jinnota li meta l-
azzjonijiet ta' Stat Membru jkunu qed 
jgħawġu l-kompetizzjoni fis-suq intern, il-
Parlament u l-Kunsill, taħt ċerti 
ċirkustanzi kif deskritti fl-Artikolu 116 
tat-TFUE, jistgħu joħorġu direttivi sabiex 
tiġi eliminata d-distorsjoni;
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