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6.12.2017 B8-0660/13 

Emenda  13 

Peter Simon 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' 

amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar 

tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-

flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 153a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 153a. Jenfasizza li l-UE għandha terġa' 

tinnegozja l-ftehimiet bilaterali 

kummerċjali, ekonomiċi u oħrajn 

rilevanti mal-Iżvizzera biex ikunu 

konformi mal-politika tal-UE kontra l-

frodi tat-taxxa, il-ġlieda kontra l-ħasil tal-

flus u l-leġiżlazzjoni dwar il-finanzjament 

tat-terroriżmu, sabiex jiġu eliminati n-

nuqqasijiet serji fis-sistema superviżorja 

Żvizzera li jippermettu t-tkomplija ta' 

politika bbażata fuq is-segretezza 

bankarja interna, il-ħolqien ta' strutturi 

offshore fid-dinja kollha, il-frodi tat-

taxxa, l-evażjoni tat-taxxa li ma 

tikkostitwixxix reat kriminali, superviżjoni 

dgħajfa, l-awtoregolamentazzjoni 

inadegwata tal-entitajiet marbuta 

b'obbligu, kif ukoll prosekuzzjoni 

aggressiva u intimidazzjoni fil-konfront 

tal-informaturi; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/14 

Emenda  14 

Peter Simon 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' 

amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar 

tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-

flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 25a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 25a. Jinnota li, skont l-aħħar data tal-

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-

Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) dwar l-

investiment dirett barrani, il-

Lussemburgu u l-Pajjiżi l-Baxxi flimkien 

għandhom aktar investiment eżoġenu 

mill-Istati Uniti – il-maġġoranza l-kbira 

tiegħu kostititwit minn entitajiet bi skop 

speċjali mingħajr ebda attività ekonomika 

sostanzjali – u l-Irlanda għandha iżjed 

investiment eżoġenu mill-Ġermanja u 

Franza; jirrimarka li, skont l-Uffiċċju 

Nazzjonali tal-Istatistika tagħha, l-

investiment barrani f'Malta jammonta 

għal 1 474 % tad-daqs tal-ekonomija 

tagħha; jinnota li, skont riċerka mwettqa 

mill-Università ta' Amsterdam, 23 % tal-

investimenti korporattivi kollha li spiċċaw 

f'rifuġji fiskali għaddew mill-Pajjiżi l-

Baxxi; jemmen li din id-data hija 

indikazzjoni ċara li xi Stati Membri qed 

jiffaċilitaw attivitajiet eċċessivi ta' 

trasferiment tal-profitti a skapitu ta' Stati 

Membri oħrajn; jistieden lill-

Kummissjoni, għalhekk, tqis lil-

Lussemburgu, il-Pajjiżi Baxxi, l-Irlanda u 

Malta bħala rifuġji fiskali tal-UE; 
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