
AM\1176294MT.docx PE635.313v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

6.2.2019 A8-0048/1

Emenda 1
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A8-0048/2019
David Martin
Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u Singapore (riżoluzzjoni)
(2018/0093M(NLE))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Ifakkar, fir-rigward tal-
liberalizzazzjoni tas-servizzi finanzjarji, li 
l-ftehim jinkludi klawsola ta' konċessjoni 
prudenzjali li tippermetti lill-Partijiet 
jadottaw jew iżommu miżuri għal 
raġunijiet prudenzjali, u b'mod partikolari 
li jipproteġu lid-depożitanti u lill-
investituri, u li jiżguraw l-integrità u l-
istabbiltà tas-sistemi finanzjarji tal-
Partijiet;

8. Ifakkar, fir-rigward tal-
liberalizzazzjoni tas-servizzi finanzjarji, li 
l-ftehim jinkludi klawsola ta' konċessjoni 
prudenzjali li tippermetti lill-Partijiet 
jadottaw jew iżommu miżuri għal 
raġunijiet prudenzjali, u b'mod partikolari 
li jipproteġu lid-depożitanti u lill-
investituri, u li jiżguraw l-integrità u l-
istabbiltà tas-sistemi finanzjarji tal-
Partijiet; jinsab, madankollu, ixxukkjat 
mill-fatt li l-FTA jirrestrinġi l-użu tal-
klawsola ta' konċessjoni prudenzjali għas-
servizzi finanzjarji billi jiġi applikat test 
tan-neċessità;
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 8a. Ifakkar li Singapore huwa ċentru 
finanzjarju globali; huwa għalhekk 
imħasseb li l-FTA jinkludi definizzjoni 
wiesgħa ħafna tas-servizzi finanzjarji, li 
tkopri d-dejn tal-gvern u s-swieq 
finanzjarji barra l-borża għal prodotti 
derivattivi u titoli trasferibbli, u 
tipprojbixxi miżuri għall-prevenzjoni ta' 
riskji sistemiċi fis-settur finanzjarju, 
bħall-possibbiltà li jiġu ffissati limiti 
massimi tal-assi tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji, li jiġu separati l-banek tal-
konsumaturi u dawk tal-investituri, li tiġi 
limitata l-parteċipazzjoni fil-kapital ta' 
banek tradizzjonali f'istituzzjonijiet anqas 
regolati, li istituzzjonijiet finanzjarji 
jitħallew biss bħala sussidjarji, jew li jkun 
permess l-użu ta' prodotti derivattivi biss 
għal skopijiet ta' mitigazzjoni tar-riskji; 
jissottolinja li l-impenji tas-servizzi 
finanzjarji tal-UE jistgħu jfixklu l-
effikaċja ta' regolamenti tal-UE aktar 
prudenti, bħar-Regolament dwar l-Impriżi 
Omm Uniċi rigward ir-rekwiżiti kapitali 
għall-fornituri barranin ta' servizzi 
finanzjarji ta' rilevanza sistemika;
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 13a. Ifakkar li l-impenji ta' fluss 
transnazzjonali ta' data fil-Kapitolu 8 – 
inkluż għal servizzi finanzjarji – ma 
jipprovdux salvagwardji suffiċjenti dwar 
il-privatezza tad-data u huma 
inkompatibbli mar-reġim ta' protezzjoni 
tad-data tal-UE; jissottolinja li l-kunċett li 
l-kummerċ elettroniku "jrid ikun 
kompletament kompatibbli mal-istandards 
internazzjonali tal-protezzjoni tad-data" 
huwa kompletament insuffiċjenti f'termini 
ta' preservazzjoni tal-istandards Ewropej 
tal-protezzjoni tad-data; ifakkar li l-
kapitolu dwar il-kummerċ elettroniku ma 
jistax jidħol fis-seħħ sakemm jintlaħaq 
ftehim dwar il-protezzjoni tad-data li 
jgħolli l-istandards ta' Singapore għall-
istess livell tal-istandards tal-UE u 
jirrispetta bis-sħiħ l-istandards tal-UE;
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9. Jilqa' l-fatt li, fil-21 ta' Ġunju 2017, 
Singapore ffirma l-Ftehim Multilaterali tal-
Awtorità Kompetenti Multilaterali 
(MCAA) għall-implimentazzjoni tal-
istandard globali għall-iskambju 
awtomatiku ta' informazzjoni għal finijiet 
ta' taxxa, u n-notifika tiegħu lill-OECD fit-
30 ta' Ġunju 2017 dwar l-intenzjoni tiegħu 
li jattiva skambji awtomatiċi skont dak il-
ftehim mal-Istati Membri kollha tal-UE 
peress li ma kien hemm l-ebda ftehim 
bilaterali fis-seħħ dwar l-istess għan; 
jinnota li Singapore mhuwiex fuq "il-lista 
s-sewda" u lanqas fuq "il-lista ta' 
sorveljanza" tal-lista tal-Grupp dwar il-
Kodiċi ta' Kondotta tal-UE ta' 
ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma 
jikkooperawx, għalkemm ġie ikkritikat 
minn xi NGOs talli offra inċentivi fiskali 
lill-kumpaniji;

9. Jilqa' l-fatt li, fil-21 ta' Ġunju 2017, 
Singapore ffirma l-Ftehim Multilaterali tal-
Awtorità Kompetenti Multilaterali 
(MCAA) għall-implimentazzjoni tal-
istandard globali għall-iskambju 
awtomatiku ta' informazzjoni għal finijiet 
ta' taxxa, u n-notifika tiegħu lill-OECD fit-
30 ta' Ġunju 2017 dwar l-intenzjoni tiegħu 
li jattiva skambji awtomatiċi skont dak il-
ftehim mal-Istati Membri kollha tal-UE 
peress li ma kien hemm l-ebda ftehim 
bilaterali fis-seħħ dwar l-istess għan; 
ifakkar, madankollu, li NGOs 
indipendenti bħal OXFAM jikklassifikaw 
lil Singapore f'lista griża ta' rifuġji fiskali 
globali u li, minħabba n-natura tiegħu, l-
FTA jiffavorixxi prinċipalment l-
istrateġiji ta' evitar tat-taxxa u ta' 
trasferiment tal-profitt ta' kumpaniji 
multinazzjonali bbażati fl-UE;
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20. Jinnota li l-Ftehim ta' Sħubija u 
Kooperazzjoni (FSK) bejn l-UE u 
Singapore jipprevedi l-possibbiltà li l-UE 
tissospendi l-FTA f'każ ta' ksur tad-
drittijiet fundamentali tal-bniedem minn 
Singapore;

20. Jinnota li l-Ftehim ta' Sħubija u 
Kooperazzjoni (FSK) bejn l-UE u 
Singapore jipprevedi l-possibbiltà li l-UE 
tissospendi l-FTA f'każ ta' ksur tad-
drittijiet fundamentali tal-bniedem minn 
Singapore; ifakkar fil-karattru ripressiv 
tal-gvernijiet suċċessivi ta' Singapore fir-
rigward tal-libertà tal-istampa – 
kategorija li fiha jikklassifika fil-153 post 
minn 175 fit-tabella tar-Reporters 
mingħajr fruntieri – u fir-rigward tal-
libertà politika u l-libertajiet ċivili, 
kategoriji li fihom il-pajjiż jinsab fil-parti 
t'isfel tal-klassifika tal-imsemmija tabella; 
ifakkar, barra minn hekk, li din id-
dispożizzjoni tal-FSK teħtieġ li tkun 
riflessa fil-Preambolu tal-FTA u li tkun 
soġġetta għall-Mekkaniżmu għas-
Soluzzjoni tat-Tilwim, sabiex din tkun 
rispettata b'mod effettiv;
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