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Emenda 13
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
f'isem il-Grupp PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
(2018/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 306

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

306. Jinnota bi tħassib li pajjiżi terzi 
jistgħu jirrevokaw sistemi tat-taxxa li 
mhumiex konformi iżda jibdluhom 
b'oħrajn ġodda li huma potenzjalment ta' 
ħsara għall-UE; jisħaq fuq li dan jista' jkun 
partikolarment minnu fil-każ tal-Iżvizzera; 
jappella lill-Kunsill biex jirrivaluta sew lill-
Iżvizzera u lil kwalunkwe pajjiż terz 
ieħor147 li jintroduċi bidliet leġiżlattivi 
simili148;

_______________
147 Inklużi Andorra, Liechtenstein u San 
Marino.
148 Seduta tal-Kumitat TAX3 dwar ir-
relazzjonijiet mal-Iżvizzera fi kwistjonijiet 
fiskali u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, 
1 ta' Ottubru 2018, u skambju ta' fehmiet 
ma' Fabrizia Lapicorella, President tal-
Grupp dwar il-Kodiċi ta' Kondotta rigward 
it-Tassazzjoni tal-Impriżi, 
10 ta' Ottubru 2018.

306. Jinnota bi tħassib li pajjiżi terzi 
jistgħu jirrevokaw sistemi tat-taxxa li 
mhumiex konformi iżda jibdluhom 
b'oħrajn ġodda li huma potenzjalment ta' 
ħsara għall-UE; jisħaq fuq li dan jista' jkun 
partikolarment minnu fil-każ tal-Iżvizzera; 
jappella lill-Kunsill biex jirrivaluta sew lill-
Iżvizzera u lil kwalunkwe pajjiż terz 
ieħor147 li jintroduċi bidliet leġiżlattivi 
simili148;

_______________
147 Inklużi Andorra u Liechtenstein.
148 Seduta tal-Kumitat TAX3 dwar ir-
relazzjonijiet mal-Iżvizzera fi kwistjonijiet 
fiskali u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, 
1 ta' Ottubru 2018, u skambju ta' fehmiet 
ma' Fabrizia Lapicorella, President tal-
Grupp dwar il-Kodiċi ta' Kondotta rigward 
it-Tassazzjoni tal-Impriżi, 
10 ta' Ottubru 2018.
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Emenda 14
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
f'isem il-Grupp PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
(2018/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 307a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 307a. Jilqa' l-lista riveduta tal-UE tat-
12 ta' Marzu 20191a; jilqa' l-ħruġ tal-
valutazzjoni dettaljata tal-impenji u r-
riformi tal-ġurisdizzjonijiet li kienu 
elenkati fl-Anness II meta nħarġet l-
ewwel lista tal-UE fil-
5 ta' Diċembru 2017; jilqa' l-fatt li l-
ġurisdizzjonijiet li kienu elenkati 
preċedentement fl-Anness II bis-saħħa 
tal-impenji meħuda fl-2017 issa qegħdin 
elenkati fl-Anness I minħabba li r-riformi 
ma ġewx implimentati sal-aħħar tal-2018 
jew skont iż-żmien miftiehem;
_________________
1a Il-lista riveduta tal-UE ta' 
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal 
finijiet ta' taxxa – Il-konklużjonijiet tal-
Kunsill 7441/19 tat-12 ta' Marzu 2019.
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Emenda 15
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
f'isem il-Grupp PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
(2018/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 312

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

312. Ifakkar li l-Kummissjoni kkritikat 
seba' Stati Membri151 – il-Belġju, Ċipru, l-
Ungerija, l-Irlanda, il-Lussemburgu, Malta 
u n-Netherlands – għan-nuqqasijiet fis-
sistemi tat-taxxa tagħhom li jiffaċilitaw l-
ippjanar aggressiv tat-taxxa u li b'hekk 
idgħajfu l-integrità tas-suq uniku 
Ewropew; huwa tal-fehma li dawn il-
ġurisdizzjonijiet jistgħu jitqiesu wkoll li 
jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa 
fuq skala globali;

_____________
151 Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Belġju - 
2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal Ċipru - 
2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Ungerija - 
2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Irlanda - 
2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal-
Lussemburgu - 2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż 
għal Malta - 2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż 
għan-Netherlands - 2018.

312. Ifakkar li l-Kummissjoni kkritikat 
seba' Stati Membri151 – il-Belġju, Ċipru, l-
Ungerija, l-Irlanda, il-Lussemburgu, Malta 
u n-Netherlands – għan-nuqqasijiet fis-
sistemi tat-taxxa tagħhom li jiffaċilitaw l-
ippjanar aggressiv tat-taxxa u li b'hekk 
idgħajfu l-integrità tas-suq uniku 
Ewropew; huwa tal-fehma li dawn il-
ġurisdizzjonijiet jistgħu jitqiesu wkoll li 
jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa 
fuq skala globali; jenfasizza li l-
Kummissjoni rrikonoxxiet li wħud mill-
Istati Membri msemmija qabel ħadu 
miżuri biex itejbu s-sistemi tat-taxxa 
tagħhom fi sforz biex jindirizzaw il-kritika 
espressa mill-Kummissjoni151a;
_____________
151 Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Belġju - 
2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal Ċipru - 
2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Ungerija - 
2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Irlanda - 
2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal-
Lussemburgu - 2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż 
għal Malta - 2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż 
għan-Netherlands - 2018.
151a Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Belġju - 
2019; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal Ċipru - 
2019; Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Ungerija 
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- 2019; Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Irlanda 
- 2019; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal-
Lussemburgu - 2019; Ir-Rapport tal-
Pajjiż għal Malta - 2019; Ir-Rapport tal-
Pajjiż għan-Netherlands - 2019.
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Emenda 16
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
f'isem il-Grupp PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
(2018/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 313

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

313. Jistenna b'interess r-rieżami 
mistenni tal-lista tal-UE fl-ewwel kwart 
tal-2019; jitlob lill-Kunsill joħroġ 
valutazzjoni dettaljata ta' impenji minn 
ġurisdizzjonijiet li impenjaw ruħhom 
b'mod volontarju għal riforma u li ġew 
elenkati fl-Anness II meta nħarġet għall-
ewwel darba l-lista tal-UE fil-
5 ta' Diċembru 2017; jitlob li l-
ġurisdizzjonijiet elenkati fl-Anness II bis-
saħħa ta' impenji magħmula fl-2017 jiġu 
elenkati fl-Anness I jekk ir-riformi dovuti 
ma jkunux ġew implimentati sal-aħħar 
tal-2018 jew skont iż-żmien miftiehem;

313. Jitlob lill-Kunsill joħroġ 
valutazzjoni dettaljata ta' impenji minn 
ġurisdizzjonijiet li impenjaw ruħhom 
b'mod volontarju għal riforma u li ġew 
elenkati fl-Anness II meta nħarġet għall-
ewwel darba l-lista tal-UE fil-
5 ta' Diċembru 2017;
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Emenda 17
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
f'isem il-Grupp PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
on behalf of the S&D Group

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
(2018/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 320

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

320. Jappella lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej153 jikkunsidraw l-
applikazzjoni ta' diliġenza dovuta 
rinforzata u msaħħa fuq bażi ta' proġett bi 
proġett għall-ġurisdizzjonijiet elenkati fl-
Anness II tal-lista tal-UE sabiex jiġi evitat 
li l-fondi tal-UE jiġu investiti jew 
mgħoddija permezz ta' entitajiet f'pajjiżi 
terzi li ma jikkonformawx mal-istandards 
tat-taxxa tal-UE; jinnota t-tħabbira tal-BEI 
dwar il-politika ġdida tiegħu dwar il-
ġurisdizzjonijiet li mhumiex konformi u 
jappella biex din il-politika tiġi aġġornata 
regolarment u tinkludi aktar rekwiżiti ta' 
trasparenza skont l-istandards tal-UE;

_______________
153 B'mod partikolari il-Bank Ewropew tal-
Investiment u l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp.

320. Jappella lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej153 jikkunsidraw l-
applikazzjoni ta' diliġenza dovuta 
rinforzata u msaħħa fuq bażi ta' proġett bi 
proġett għall-ġurisdizzjonijiet elenkati fl-
Anness II tal-lista tal-UE sabiex jiġi evitat 
li l-fondi tal-UE jiġu investiti jew 
mgħoddija permezz ta' entitajiet f'pajjiżi 
terzi li ma jikkonformawx mal-istandards 
tat-taxxa tal-UE; jinnota l-fatt li l-BEI 
approva l-politika ta' grupp riveduta 
tiegħu dwar ġurisdizzjonijiet li huma 
rregolati b'mod dgħajjef, li mhumiex 
trasparenti u li ma jikkooperawx u dwar 
il-governanza tajba tat-taxxa u jappella 
biex din il-politika tiġi aġġornata 
regolarment u tinkludi aktar rekwiżiti ta' 
trasparenza skont l-istandards tal-UE; 
jappella biex il-BEI jippubblika din il-
politika malli tiġi adottata; jappella biex 
jinħolqu kundizzjonijiet ekwi u biex l-
istess livell ta' standards jiġi applikat fl-
istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej kollha;
_______________
153 B'mod partikolari, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp.
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