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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jinnota li l-kriminalità organizzata għandha dimensjoni transnazzjonali u tinkludi firxa 

wiesgħa ta' attivitajiet kriminali, inkluż it-traffikar tad-droga, l-iffaċilitar tal-

immigrazzjoni klandestina, il-ħasil tal-flus, u t-traffikar ta' prodotti ffalsifikati, armi tan-

nar, organiżmi selvaġġi u proprjetà kulturali; jiddeplora l-fatt li l-korruzzjoni u l-ħasil tal-

flus jammontaw għal 5% tal-PDG globali annwali, u hu stmat li fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, il-fondi mitlufa minħabba l-flussi finanzjarji illeċiti, inkluża l-korruzzjoni 

jirrappreżentaw għaxar darbiet l-ammont ta' għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp mogħtija lil 

dawn il-pajjiżi; jistieden lill-UE tgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jew lill-pajjiżi foqra 

jagħtu prijorità lill-miżuri kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata u jistabbilixxu 

sistemi u istituzzjonijiet, lokali u nazzjonali, b'saħħtihom li jindirizzaw il-korruzzjoni fl-

aġendi ta' żvilupp tagħhom, jiġifieri bil-ħolqien ta' sistemi kompetenti ta' 

regolamentazzjoni u eżekuzzjoni tal-liġi u awtoritajiet fiskali indipendenti u kompetenti, 

iżda wkoll biex jingħata appoġġ lill-NGOs, lill-midja indipendenti u lill-parlamenti; 

jenfasizza l-bżonn ta' qafas komprensiv li jeħtieġ il-parteċipazzjoni attiva tal-

organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali, tal-atturi statali, tas-settur privat u tas-

soċjetà ċivili fuq il-bażi ta' trasparenza u responsabbiltà reċiproka; 

2. Ifakkar li l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tirrikonoxxi l-ħtieġa li tiġi miġġielda 

l-korruzzjoni fis-suriet kollha tagħha, u, tappella lill-istati biex jeliminaw il-flussi 

finanzjarji illeċiti, it-tixħim u l-korruzzjoni u l-bini ta' istituzzjonijiet effikaċi, responsabbli 

u trasparenti; ifakkar li l-flussi finanzjarji illeċiti, li huma stmati li jlaħħqu madwar USD 1 

triljun fis-sena, jirrappreżentaw ostakolu ewlieni għall-mobilizzazzjoni tad-dħul 

nazzjonali għall-iżvilupp, u jeżawrixxu riżorsi li għandhom jiġu investiti f'pajjiżi li qed 

jiżviluppaw; ifakkar li l-korruzzjoni għandha impatti negattivi diretti kif ukoll indiretti fuq 

il-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs), peress li tkabbar l-ispejjeż tal-

proġett kemm għas-settur privat kif ukoll għal dak pubbliku; jinnota, madankollu, li l-

ispejjeż minħabba l-korruzzjoni ma jistgħux jiġu kkalkolati biss f'termini ekonomiċi, u li 

dawn l-ispejjeż huma għoljin ħafna, speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, li 

jipperikolaw il-fiduċja taċ-ċittadini fl-awtoritajiet pubbliċi u fl-istituzzjonijiet demokratiċi, 

bħalma huma l-ġudikatura u l-pulizija, b'żieda fl-inugwaljanzi li jaffettwaw b'mod 

sproporzjonat dawk l-aktar foqra u l-aktar vulnerabbli, bl-iggravar tal-vjolenza u l-

insigurtà, u bit-tnaqqis tal-effikaċja tal-għajnuna għall-iżvilupp; 

3. Iħeġġeġ lill-UE turi rieda politika qawwija u determinazzjoni fil-ġlieda kontra l-evitar tat-

taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, f'konformità mal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-

Iżvilupp, kif minqux fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea; ifakkar fir-responsabbiltà tal-UE fil-ġlieda kontra regoli fil-qasam tat-taxxa li 

jiffaċilitaw l-evitar tat-taxxa minn individwi u kumpaniji transnazzjonali u biex tgħin 

pajjiżi terzi jirrimpatrijaw l-fondi illeċiti u biex iħarrku lit-trasgressuri; jenfasizza li t-

trasparenza għandha tkun is-sisien tal-istrateġiji kollha kontra l-korruzzjoni u li l-UE 

għandha tippromwovi bħala prijorità, fil-fora internazzjonali rilevanti kollha, il-ġlieda 

kontra r-rifuġji fiskali, is-segretezza bankarja u l-ħasil tal-flus, it-tneħħija ta' segretezza 



 

PE575.224v02-00 4/7 AD\1092085MT.doc 

MT 

professjonali eċċessiva, il-kisba ta' rapporti pubbliċi skont il-pajjiż minn kumpaniji 

multinazzjonali, u r-reġistri pubbliċi tas-sidien benefiċjarji ta' kumpaniji; jappella wkoll 

lill-UE twettaq rwol aktar attiv fl-għoti ta' assistenza finanzjarja u teknika lill-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw fil-kisba ta' dawn l-għanijiet, inkluż l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni 

dwar kwistjonijiet fiskali u biex jiffaċċjaw l-istandards globali emerġenti; iħeġġeġ lill-UE 

tikkanċella kwalunkwe ftehim ekonomiku jew kummerċjali ma' stati li huma meqjusa 

bħala rifuġji fiskali minn mill-inqas wieħed mill-Istati Membri tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa 

li titwettaq analiżi tal-impatt tas-sistemi tat-taxxa tal-Istati Membri fuq il-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, sabiex jiġu miġġielda l-flussi finanzjarji illeċiti b'mod effikaċi; jenfasizza li 

ftehimiet dwar it-taxxa doppja (FTD) jistgħu jiffaċilitaw il-flussi finanzjarji illeċiti; 

iħeġġeġ lill-UE tiżgura d-distribuzzjoni ġusta tad-drittijiet ta' tassazzjoni meta jkunu qed 

jiġu nnegozjati t-trattati dwar it-taxxa u l-investiment mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw; għal 

dan l-għan, jappella lill-UE tinnegozja trattati fil-qasam tat-taxxa mal-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw ibbażati fuq il-mudell tat-trattat tal-Kumitat tat-Taxxa tan-Nazzjonijiet Uniti, 

li jagħti drittijiet aktar b'saħħithom għal tassazzjoni f'ras il-għajn; 

4. Jappella lill-UE tkompli tappoġġa l-konsolidament tal-amministrazzjoni pubblika u l-

adozzjoni ta' oqfsa leġiżlattivi adegwati kontra l-korruzzjoni fil-pajjiżi kollha, 

partikolarment f'pajjiżi wara kunflitt u fi tranżizzjoni, fejn l-istituzzjonijiet statali huma 

dgħajfa; jinsisti fuq il-bżonn li tissaħħaħ il-pulizija reġjonali u speċjalizzata u n-netwerks 

ġudizzjarji fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, dejjem skont il-parametri li jiggarantixxu 

standards xierqa ta' protezzjoni tad-data u tal-privatezza, u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki 

u l-kompetenza tal-Europol, l-Eurojust u n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew; jenfasizza l-

bżonn li jitjiebu r-regolamentazzjoni u l-eżekuzzjoni tal-liġi u biex tiġi promossa l-

protezzjoni tal-informaturi biex it-trasgressuri jinżammu responsabbli għar-reati tagħhom, 

u għandha tkun stabbilita sistema xierqa li tipproteġi l-informaturi kemm ġewwa kif ukoll 

barra l-UE; jenfasizza b'mod partikolari li hemm bżonn ta' mekkaniżmu ta' rappurtar dirett 

għaċ-ċittadini fil-pajjiżi li jirċievu l-għajnuna mill-UE, biex jiġbdu l-attenzjoni għall-

irregolaritajiet fil-programmi ta' għajnuna ffinanzjati mill-UE; 

5. Jinnota bi tħassib li bosta mill-konvenzjonijiet u inizjattivi internazzjonali ffokati fuq il-

ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-flussi finanzjarji internazzjonali jonqsu milli jagħtu riżultati 

konkreti fl-istadju tal-implimentazzjoni tagħhom; ifakkar li l-iżvilupp ta' politika barranija 

għal strateġija kontra l-korruzzjoni hi essenzjali sabiex jiġu miġġielda l-korruzzjoni u l-

kriminalità finanzjarja b'mod effikaċi; jappella lill-UE biex fil-politiki esterni tagħha 

tippromwovi, bħala prijorità, it-traspożizzjoni korretta u l-implimentazzjoni tal-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali, u l-

istrumenti internazzjonali rilevanti l-oħra kollha li huma intiżi li jiġġieldu l-korruzzjoni u 

l-ħasil tal-flus; 

6. Jappella lill-Kummissjoni tiżgura, permezz ta' monitoraġġ kontinwu, li l-għajnuna tal-UE 

ma tikkontribwixxix b'mod dirett jew indirett għall-korruzzjoni; hu tal-fehma li l-

assistenza għall-għajnuna għandha tkun allinjata aktar mal-kapaċità ta' assorbiment tal-

pajjiż ospitanti u mal-bżonnijiet tal-iżvilupp ġenerali tiegħu sabiex tiġi evitata l-ħela u l-

korruzzjoni qawwija fir-riżorsi tal-għajnuna; jappella lill-UE tindirizza l-korruzzjoni 

direttament permezz tal-programmazzjoni u d-dokumenti ta' strateġija tal-pajjiż u biex 

torbot l-appoġġ baġitarju ma' objettivi ċari kontra l-korruzzjoni; għal dan il-għan, 

jenfasizza l-bżonn li jinħolqu mekkaniżmi b'saħħithom għall-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni; jappella lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija b'saħħitha, olistika u 
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komprensiva għall-ġestjoni tar-riskju ta' korruzzjoni fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex 

jiġi evitat li l-għajnuna għall-iżvilupp tikkontribwixxi għall-korruzzjoni, u biex 

timplimenta bis-sħiħ l-istrateġija kontra l-frodi maħruġa fl-2013, partikolarment fl-

implimentazzjoni tal-għajnuna tal-UE fil-modalitajiet kollha tagħha, inklużi l-FEŻ u l-

fondi fiduċjarji, u meta jiġu delegati proġetti ta' żvilupp lil partijiet terzi; jinnota bi tħassib 

li l-approċċ tal-UE rigward il-korruzzjoni fil-pajjiżi tal-AKP, jipprovdi gwida strateġika 

dgħajfa dwar it-tisħiħ tas-sistemi tal-pajjiżi għall-prevenzjoni u l-kontroll tagħha; iqis li 

hemm bżonn ta' koordinament akbar bejn is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u d-

Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp  fl-approċċ tagħhom 

biex itemmu b'mod effikaċi l-korruzzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 

7. Jesprimi tħassib serju dwar ir-rabtiet bejn ċerti kumpaniji multinazzjonali u l-kriminalità 

organizzata f'pajjiżi terzi li jinvolvu l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem tal-attivisti, il-

mexxejja soċjali, it-trejdunjonisti u l-ħaddiema; jappella lill-UE tinvestiga l-attivitajiet tal-

kumpaniji multinazzjonali li jaġixxu b'kapital Ewropew u biex issaħħaħ il-kontroll u l-

monitoraġġ tal-attivitajiet ta' dawn il-kumpaniji; iqis li l-kumpaniji għandhom ikunu 

obbligati jkollhom fis-seħħ sistema ta' ġestjoni kontra l-korruzzjoni, inklużi mekkaniżmi 

ta' twissija adegwati tul il-katina tal-provvista, sabiex ikunu jistgħu jintgħażlu għal 

proġetti li jirċievu fondi tal-UE; 

8. Ifakkar l-importanza tal-koerenza bejn il-politiki interni u esterni tal-UE, u jinnota l-bżonn 

li l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata tiġi integrata fi strateġiji ta' żvilupp u ta' sigurtà 

bħala mezz biex terġa' tinġieb l-istabbiltà fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 

9. Jisħaq li r-rispett tad-dritt tan-nies u tal-gvernijiet li jiddeċiedu dwar is-sistemi ekonomiċi, 

alimentari u agrikoli tagħhom stess hi s-soluzzjoni għall-ġlieda kontra l-attivitajiet 

kriminali li jikkawżaw il-ġuħ u l-faqar; iħeġġeġ lill-komunità internazzjonali biex b'mod 

attiv tikkonfronta l-ispekulazzjoni finanzjarja fuq il-ikel, bħax-xiri bi prezzijiet baxxi 

f'żoni agrikoli vasti u l-ħtif tal-art min-naħa ta' kumpaniji multinazzjonali kbar tas-settur 

agrikolu, filwaqt li tqis l-impatt negattiv fuq il-produtturi ż-żgħar; 

10. Jisħaq dwar l-importanza tal-prinċipju ta' ġustizzja universali fil-ġlieda kontra l-

kriminalità organizzata; jirrifjuta l-limitazzjonijiet li l-gvernijiet tal-Istati Membri 

imponew fuqu, li jikkawżaw ħsara serja għall-kapaċità tal-imħallfin li jinvestigaw reati 

kommessi barra mit-territorju tal-Istat Membru tagħhom; iħeġġeġ lill-UE tiddefendi l-

inklużjoni ta' reati ekonomiċi, finanzjarji u ambjentali fil-ġurisdizzjoni universali; 

11. Jinnota li l-evalwazzjoni tal-politiki l-ġodda dwar id-drogi ħfief hi ta' prijorità, u jqis li l-

istrateġiji ta' dekriminalizzazzjoni/legalizzazzjoni għandhom jiġu kkunsidrati bħala mezz 

li bih jiġu miġġielda b'mod effikaċi l-organizzazzjonijiet kriminali; jitlob li l-UE 

tintroduċi din il-kwistjoni kemm fil-politiki interni kif ukoll fil-politiki esterni tagħha, u 

dan billi fid-dibattitu politiku tinvolvi l-aġenziji tal-UE u l-aġenziji internazzjonali kollha 

rilevanti u l-istituzzjonijiet tal-pajjiżi kollha involuti. 

12. Jinnota li l-industriji estrattivi, is-setturi tal-utilitajiet, tal-iżvilupp tal-infrastruttura, u tas-

saħħa u l-edukazzjoni huma partikolarment vulnerabbli għall-korruzzjoni; ifakkar b'mod 

partikolari li l-akkwist mhux trasparenti mill-gvernijiet u mill-katini ta' provvista jistgħu 

jipprovdu opportunitajiet għall-korruzzjoni relatata mal-flussi finanzjarji illeċiti; iqis, 

għalhekk, li l-isforzi kontra l-korruzzjoni għandhom ukoll ikollhom l-għan li 

jimmodernizzaw il-prattiki tal-akkwist; 
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13. Jappella lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw iżidu t-trasparenza u r-responsabilità tal-kumpaniji 

f'kuntratti tar-riżorsi, tar-rappurtar u l-awditjar finanzjarju tal-kumpaniji, u l-ġbir u l-

allokazzjoni tad-dħul, bħala parti mill-aġenda tagħhom kontra l-korruzzjoni; 

14. Jappella lill-UE żżid l-appoġġ tagħha biex tgħin lil pajjiżi li għandhom ħafna riżorsi 

jimplimentaw il-prinċipji tal-Inizjattiva għat-trasparenza tal-industriji estrattivi (EITI) għal 

aktar trasparenza u ta' responsabbiltà fis-setturi taż-żejt, gass u tat-tħaffir fil-minjieri; 

iħeġġeġ bil-qawwa l-istabbiliment ta' qafas ġuridiku effikaċi li jagħti appoġġ għall-

implimentazzjoni xierqa tal-EITI minn kumpaniji involuti fil-katini ta' provvista tas-setturi 

taż-żejt, gass u tat-tħaffir fil-minjieri.  
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