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Emenda 16
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8d. Jinsab imħasseb li l-paragrafu 
dwar l-Eċċezzjonijiet Speċifiċi (8.55) 
jagħmel referenza espliċita għall-
eċċezzjonijiet li jistgħu jsiru rigward il-
qasam tas-servizzi li jifformaw parti minn 
pjan pubbliku tal-irtirar jew minn sistema 
statutorja ta' sigurtà soċjali, speċjalment 
peress li hemm nuqqas ta' ġustifikazzjoni 
li tippermetti dawn l-eċċezzjonijiet;
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Emenda 17
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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-
Awtoritajiet Kompetenti (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 li 
għalihom 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 dwar 
ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma 
jikkooperawx, għalkemm huwa ġie 
ikkritikat minn xi NGOs talli offra 
inċentivi fiskali lill-kumpaniji; jinnota li  
minħabba l-livell ta' segretezza tiegħu, 
Singapore jinsab ikklassifikat fil-ħames 
post tal-Indiċi tas-Segretezza Finanzjarja 
tat-Tax Justice Network; jissottolinja l-
fatt li minkejja l-isforzi kollha magħmula 
fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-qerq 
fiskali, Singapore jibqa' rifuġju fiskali;
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Emenda 18
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jinnota li l-intermedjazzjoni mill-
banek fl-istabbiliment ta' strutturi 
offshore naqset b'mod sinifikanti sa mill-
2007, meta kien ġie żvelat li l-banek kienu 
qegħdin jippromwovu l-evażjoni fuq skala 
kbira tad-Direttiva Ewropea dwar it-
Tfaddil tal-2005; jinnota li r-riskji 
reputazzjonali u regolatorji fid-dawl tal-
kriżi finanzjarja komplew iżidu wkoll it-
tnaqqis fl-entitajiet offshore intermedjati 
mill-banek sa mill-2008; jirrikonoxxi 
madankollu, li fuq il-livell globali, id-data 
statistika ma tindikax tnaqqis ġenerali fil-
fondi li jgħaddu mir-rifuġji fiskali, tal-
anqas sal-2014, iżda, minflok, 
riorganizzazzjoni tal-ġurisdizzjonijiet u 
tal-istrumenti użati; jinnota li b'mod 
parallel għaż-żieda progressiva fit-taxxa 
minn ras il-għajn imposta mil-
Lussemburgu, l-Awstrija u l-Belġju (sal-
2009) minn 15 % fl-2005, għal 20 % fl-
2008 u għal 35 % fl-2011, il-flus offshore 
kienu qed jiġu allokati dejjem iżjed għal 
kumpaniji tal-isem f'ġurisdizzjonijiet 
bħall-Bahamas, Singapore u Hong Kong; 
jinnota madankollu, li n-negozju ta' 
intermedjazzjoni ttieħed minn 
professjonijiet oħra, partikolarment mill-
avukati, kif deher fil-Panama Papers;
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Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14 – subparagrafu 1 (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Iħeġġeġ liż-żewġ partijiet jintroduċu 
mekkaniżmu bbażat fuq is-sanzjonijiet 
għall-Kapitlu dwar il-Kummerċ u l-
Iżvilupp Sostenibbli;
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Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
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David Martin
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(2018/0093M(NLE))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Ifakkar li l-Partijiet impenjaw 
ruħhom li jagħmlu sforzi sostnuti biex 
jirratifikaw u jimplimentaw b'mod effikaċi 
l-konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO; 
jieħu nota tal-informazzjoni pprovduta sa 
issa mill-Gvern ta' Singapore fir-rigward 
tal-konformità tiegħu ma' tliet 
konvenzjonijiet tal-ILO fundamentali 
pendenti, jiġifieri dawk dwar il-Libertà ta' 
Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt 
għall-Organizzazzjoni, dwar id-
Diskriminazzjoni u x-Xogħol Furzat, u 
jappella lil Singapore jkompli jinvolvi ruħu 
mal-ILO bil-ħsieb li jsir progress lejn 
allinjament sħiħ mal-kontenut tagħhom u 
fl-aħħar mill-aħħar biex iwettaq ir-ratifika 
tagħhom f'perjodu raġonevoli;

15. Ifakkar li l-partijiet impenjaw 
ruħhom li jagħmlu sforzi sostnuti biex 
jirratifikaw u jimplimentaw b'mod effikaċi 
l-konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO; 
jieħu nota tal-informazzjoni pprovduta sa 
issa mill-Gvern ta' Singapore fir-rigward 
tal-konformità tiegħu ma' tliet 
konvenzjonijiet tal-ILO fundamentali 
pendenti, jiġifieri dawk dwar il-Libertà ta' 
Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt 
għall-Organizzazzjoni, dwar id-
Diskriminazzjoni u x-Xogħol Furzat, u 
jappella lil Singapore jkompli jinvolvi ruħu 
mal-ILO bil-ħsieb li jsir progress lejn 
allinjament sħiħ mal-kontenut tagħhom u 
fl-aħħar mill-aħħar biex iwettaq ir-ratifika 
tagħhom qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan il-
Ftehim ta' Assoċjazzjoni;
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Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
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Rapport A8-0048/2019
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jistieden lill-Kummissjoni biex tuża 
tajjeb il-klawsola ta' rieżami ġenerali tal-
ftehim mill-aktar fis possibbli sabiex 
tissaħħaħ l-eżegwibilità tad-
dispożizzjonijiet dwar ix-xogħol u dawk 
ambjentali, inkluż permezz ta' analiżi tal-
metodi differenti ta' infurzar ta' 
mekkaniżmu bbażat fuq sanzjonijiet bħala 
l-aħħar rimedju;

21. Jistieden lill-Kummissjoni biex tuża 
tajjeb il-klawsola ta' rieżami ġenerali tal-
ftehim mill-aktar fis possibbli sabiex 
tissaħħaħ l-eżegwibilità tad-
dispożizzjonijiet dwar ix-xogħol u dawk 
ambjentali, inkluż permezz ta' analiżi tal-
metodi differenti ta' infurzar ta' 
mekkaniżmu bbażat fuq sanzjonijiet;
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