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Emenda 1
Monica Luisa Macovei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Jinnota li f'termini globali, l-ispiża totali 
tal-evażjoni tat-taxxa fl-UE hija ogħla mit-
total tal-baġits kollha għall-kura tas-saħħa 
fl-Unjoni, u li jekk l-evażjoni tat-taxxa 
tista' titwaqqaf, id-defiċits kollha tal-UE 
jkunu jistgħu jitħallsu fi 8.8 snin biss*;

Jinnota li madwar EUR 1 triljun qed 
jintilef fl-evażjoni u l-evitar tat-taxxa kull 
sena fl-UE, skont l-istimi mfassla mill-
Kummissjoni; jenfasizza li f'termini 
globali, l-ispiża totali tal-evażjoni tat-taxxa 
fl-UE hija ogħla mit-total tal-baġits kollha 
għall-kura tas-saħħa fl-Unjoni, u li jekk l-
evażjoni tat-taxxa tista' titwaqqaf, id-
defiċits kollha tal-UE jkunu jistgħu 
jitħallsu fi 8.8 snin biss1;

Or. en

Emenda 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Jinnota li f'termini globali, l-ispiża totali 
tal-evażjoni tat-taxxa fl-UE hija ogħla mit-
total tal-baġits kollha għall-kura tas-saħħa
fl-Unjoni, u li jekk l-evażjoni tat-taxxa 
tista' titwaqqaf, id-defiċits kollha tal-UE 
jkunu jistgħu jitħallsu fi 8.8 snin biss*;

Jinnota li f'termini globali, l-ispiża totali 
tal-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa 
fl-UE hija ogħla mit-total tal-baġits kollha 
għall-kura tas-saħħa fl-Unjoni, u li jekk l-
evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa tista' 
titwaqqaf, id-defiċits kollha tal-UE jkunu 
jistgħu jitħallsu fi 8.8 snin biss2;

Or. en

                                               
1 "Closing the European Tax Gap", Rapport għall-Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici 

fil-Parlament Ewropew minn Richard Murphy FCA, Direttur, Riċerka dwar it-Taxxa fir-Renju Unit.
2 "Closing the European Tax Gap", Rapport għall-Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici 
fil-Parlament Ewropew minn Richard Murphy FCA, Direttur, Riċerka dwar it-Taxxa fir-Renju Unit.
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Emenda 3
Michael Theurer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li sistema fiskali sempliċi u 
trasparenti tista’ tippermetti li jiġu 
eliminati l-ostakli burokratiċi u 
amministrattivi u b’hekk tnaqqas l-
ispejjeż tal-ġbir tat-taxxi;

Or. de

Emenda 4
Michael Theurer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jinnota li l-eliminazzjoni tal-privileġġi 
fiskali tista’ tagħti lok għall-
implimentazzjoni ta’ riformi komprensivi 
li jwasslu għal sistema fiskali sempliċi, 
ġusta u li tinftiehem;

Or. de

Emenda 5
Jan Mulder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li d-definizzjoni ta' rifuġji fiskali 
ma għadhiex aġġornata u li mezzi (semi-

2. Jinnota li d-definizzjoni ta' rifuġji fiskali 
ma għadhiex aġġornata u li mezzi (semi-
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)legali biex jiġu evitati jew imnaqqsa l-
obbligazzjonijiet ta' taxxa qed isiru aktar u 
aktar komuni fl-Istati Membri: per 
eżempju, it-trasferimenti biss minn 
"kumpaniji postbox" ġewwa u li jgħaddu 
mill-Pajjiżi l-Baxxi huma stmati li 
jammontaw għal EUR 8000 biljun fis-
sena;

)legali biex jiġu evitati jew imnaqqsa l-
obbligazzjonijiet ta' taxxa qed isiru aktar u 
aktar komuni fl-Istati Membri:

Or. en

Emenda 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li d-definizzjoni ta' rifuġji fiskali 
ma għadhiex aġġornata u li mezzi (semi-
)legali biex jiġu evitati jew imnaqqsa l-
obbligazzjonijiet ta' taxxa qed isiru aktar u 
aktar komuni fl-Istati Membri: per 
eżempju, it-trasferimenti biss minn 
"kumpaniji postbox" ġewwa u li jgħaddu 
mill-Pajjiżi l-Baxxi huma stmati li 
jammontaw għal EUR 8000 biljun fis-sena;

2. Jinnota li d-definizzjoni ta' rifuġji fiskali 
ma għadhiex aġġornata u li mezzi (semi-
)legali biex jiġu evitati jew imnaqqsa l-
obbligazzjonijiet ta' taxxa qed isiru aktar u 
aktar komuni fl-Istati Membri: per 
eżempju, it-trasferimenti biss minn 
"kumpaniji postbox" ġewwa u li jgħaddu 
mill-Pajjiżi l-Baxxi huma stmati li 
jammontaw għal EUR 8000 biljun fis-sena, 
imma dan minkejja l-fatt li reċentament 
il-Parlament Olandiż adotta riżoluzzjoni1

li tikkundanna l-kwalifikazzjoni tal-Pajjiżi 
l-Baxxi bħala rifuġju fiskali;

Or. en

Emenda 7
Marta Andreasen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

                                               
1 riżoluzzjoni Van Vliet Nru. 35 (25087)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li d-definizzjoni ta' rifuġji 
fiskali ma għadhiex aġġornata u li mezzi
(semi-)legali biex jiġu evitati jew imnaqqsa 
l-obbligazzjonijiet ta' taxxa qed isiru aktar 
u aktar komuni fl-Istati Membri: per 
eżempju, it-trasferimenti biss minn 
"kumpaniji postbox" ġewwa u li jgħaddu 
mill-Pajjiżi l-Baxxi huma stmati li 
jammontaw għal EUR 8000 biljun fis-sena;

2. Jinnota li mezzi legali biex jiġu evitati 
jew imnaqqsa l-obbligazzjonijiet ta' taxxa 
qed isiru aktar u aktar komuni fl-Istati 
Membri bħala konsegwenza diretta u 
intenzjonata tal-funzjonament tas-Suq 
Uniku: per eżempju, it-trasferimenti biss 
minn "kumpaniji postbox" ġewwa u li 
jgħaddu mill-Pajjiżi l-Baxxi huma 
ddikjarati li jammontaw għal EUR 8000 
biljun fis-sena;

Or. en

Emenda 8
Michael Theurer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li evażjoni tat-taxxa massiva 
minn kumpaniji ikbar għandha effett 
devastanti fuq id-dixxiplina tal-ħlas tat-
taxxi ta' kumpaniji iżgħar u wkoll ta' 
individwi għax tagħmel l-evażjoni tat-
taxxa tidher bħala n-norma aċċettata; 

3. Jenfasizza li evażjoni tat-taxxa massiva 
minn kumpaniji ikbar għandha effett 
devastanti fuq id-dixxiplina tal-ħlas tat-
taxxi ta' kumpaniji iżgħar u wkoll ta' 
individwi għax tagħmel l-evażjoni tat-
taxxa tidher bħala n-norma aċċettata; 
jenfasizza li r-rifuġju fiskali u l-frodi tat-
taxxi huma ffaċilitati minn sistemi ta' 
tassazzjoni kumplessi u mhux trasparenti, 
u li leġiżlazzjoni tat-taxxa mhux 
trasparenti toffri lill-impriżi u l-individwi, 
permezz ta' interpretazzjoni flessibbli tal-
liġijiet tat-taxxa, opportunitajiet biex 
inaqqsu l-piż tat-taxxa tagħhom stess 
b'detriment għal oħrajn;

Or. de

Emenda 9
Theodoros Skylakakis

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li evażjoni tat-taxxa massiva 
minn kumpaniji ikbar għandha effett 
devastanti fuq id-dixxiplina tal-ħlas tat-
taxxi ta' kumpaniji iżgħar u wkoll ta' 
individwi għax tagħmel l-evażjoni tat-
taxxa tidher bħala n-norma aċċettata;

3. Jenfasizza li evażjoni tat-taxxa massiva 
minn kumpaniji ikbar għandha effett 
devastanti fuq id-dixxiplina tal-ħlas tat-
taxxi ta' kumpaniji iżgħar u wkoll ta' 
individwi għax tagħmel l-evażjoni tat-
taxxa tidher bħala n-norma aċċettata u hija 
fost l-oħrajn minħabba din l-evażjoni tat-
taxxa li huwa introdott piż tat-taxxa 
addizzjonali fuq l-individwi u l-kumpaniji;

Or. en

Emenda 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li evażjoni tat-taxxa massiva
minn kumpaniji ikbar għandha effett 
devastanti fuq id-dixxiplina tal-ħlas tat-
taxxi ta' kumpaniji iżgħar u wkoll ta' 
individwi għax tagħmel l-evażjoni tat-
taxxa tidher bħala n-norma aċċettata;

3. Jenfasizza li evażjoni tat-taxxa u evitar 
tat-taxxa massivi minn kumpaniji ikbar
għandhom effett devastanti fuq id-
dixxiplina tal-ħlas tat-taxxi ta' kumpaniji 
iżgħar u wkoll ta' individwi għax tagħmel 
l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa 
jidhru bħala n-norma aċċettata;

Or. en

Emenda 11
Marta Andreasen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li evażjoni tat-taxxa massiva 
minn kumpaniji ikbar għandha effett 

3. Jinnota li l-evitar tat-taxxi minn 
kumpaniji ikbar jista' jkollu effett ta' 
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devastanti fuq id-dixxiplina tal-ħlas tat-
taxxi ta' kumpaniji iżgħar u wkoll ta' 
individwi għax tagħmel l-evażjoni tat-
taxxa tidher bħala n-norma aċċettata;

ħsara fuq id-dixxiplina tal-ħlas tat-taxxi 
tal-SMEs u ta' individwi li jinsabu inqas 
kapaċi li jieħdu vantaġġ mal-faċilitajiet 
disponibbli u jista' jgħin biex l-evażjoni 
tat-taxxa ssir għażla aċċettabbli għall-
SMEs u l-individwi;

Or. en

Emenda 12
Theodoros Skylakakis

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li kumpaniji li jużaw l-
evażjoni tat-taxxi bħala strateġija ta' 
negozju (ħafna minnhom iżgħar u aktar 
flessibbli) jakkwistaw vantaġġ kompetittiv 
mhux ġust fuq il-kumpaniji estroversi li 
ma jistgħux jużaw prattiki simili u b'hekk, 
eventwalment, ifixklu l-kompetittività tal-
Istati Membri;

Or. en

Emenda 13
Monica Luisa Macovei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jiddispjaċih li l-ammonti vasti mħallsa 
lill-Unjoni fuq il-bażi tal-ftehimiet mill-
kumpaniji tat-tabakk ewlenin ma ntużawx
għal miżuri u programmi kontra l-frodi
imma kienu '90% kkonfiskati' mill-Istati 
Membri, li żiduhom bħala dħul għall-
baġits rispettivi tagħhom;

4. Jiddispjaċih li, mill-ammonti vasti 
mħallsa lill-Unjoni fuq il-bażi tal-ftehimiet 
mill-kumpaniji tat-tabakk ewlenin, 
jintużaw biss 9.7 % għal miżuri u 
programmi kontra l-frodi filwaqt li d-
90.3 % li jibqa' jiżdiedu bħala dħul għall-
baġits rispettivi tal-Istati Membri 
mingħajr ma jiġu assenjati b'mod ċar 
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għal programmi u attivitajiet relatati mal-
ġlieda kontra l-frodi;

Or. en

Emenda 14
Marta Andreasen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jiddispjaċih li l-ammonti vasti mħallsa
lill-Unjoni fuq il-bażi tal-ftehimiet mill-
kumpaniji tat-tabakk ewlenin ma ntużawx 
għal miżuri u programmi kontra l-frodi 
imma kienu '90% kkonfiskati' mill-Istati
Membri, li żiduhom bħala dħul għall-
baġits rispettivi tagħhom;

4. Jinnota li s-somom imħallsa lill-Unjoni 
fuq il-bażi tal-ftehimiet mill-kumpaniji tat-
tabakk ewlenin kienu pjuttost b'mod xieraq 
sostanzjalment irritornati lill-Istati
Membri, fejn ikunu jistgħu jagħmlu ftit 
kontribut għat-tnaqqis tad-defiċit;

Or. en

Emenda 15
Marta Andreasen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li l-evażjoni tat-taxxa fil-
qasam tal-VAT għandha influwenza diretta 
kemm fuq l-ekonomiji tal-Istati Membri kif 
ukoll il-baġits tal-UE; ifakkar li, skont 
kliem il-Qorti tal-Awdituri, 'l-evażjoni tal-
VAT taffettwa l-interessi finanzjarji tal-
Istati Membri. Għandha impatt fuq il-baġit 
tal-UE għax twassal għal Riżorsi Proprji 
bbażati fuq il-VAT aktar baxxi. Dan it-telf 
huwa kkumpensat mir-riżorsa proprja 
bbażata fuq l-ING, li joħloq distorsjoni 
għall-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri 
individwali għall-baġit tal-UE. Barra minn 

5. Jinnota madankollu li, billi l-VAT 
huwa 'Riżorsa Proprja', l-evażjoni tat-
taxxa f'dak il-qasam verament għandha 
influwenza diretta kemm fuq l-ekonomiji 
tal-Istati Membri kif ukoll il-baġits tal-UE; 
ifakkar li, skont kliem il-Qorti tal-
Awdituri, 'l-evażjoni tal-VAT taffettwa l-
interessi finanzjarji tal-Istati Membri.
Għandha impatt fuq il-baġit tal-UE għax 
twassal għal Riżorsi Proprji bbażati fuq il-
VAT aktar baxxi. Dan it-telf huwa 
kkumpensat mir-riżorsa proprja bbażata 
fuq l-ING, li joħloq distorsjoni għall-
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hekk, il-frodi tat-taxxi tfixkel il-
funzjonament tas-suq intern u xxekkel il-
kompetizzjoni ġusta'*;

kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri 
individwali għall-baġit tal-UE. Barra minn 
hekk, il-frodi tat-taxxi tfixkel il-
funzjonament tas-suq intern u xxekkel il-
kompetizzjoni ġusta'1;

Or. en

Emenda 16
Jan Mulder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jinnota li minn mindu ġie introdott il-
VAT, il-mudell ta' ġbir tiegħu baqa' ma 
nbidilx; jenfasizza li dan il-mudell qdiem, 
minħabba l-ħafna bidliet li saru fl-ambjent 
teknoloġiku u ekonomiku, u li għalhekk 
iwassal għal telf sostanzjali f'termini ta' 
dazji doganali, VAT u dazji tas-sisa;

7. Jinnota li minn mindu ġie introdott il-
VAT, il-mudell ta' ġbir tiegħu baqa' ma 
nbidilx; jenfasizza li dan il-mudell qdiem, 
minħabba l-ħafna bidliet li saru fl-ambjent 
teknoloġiku u ekonomiku, u li għalhekk 
iwassal għal telf sostanzjali f'termini ta' 
VAT;

Or. en

Emenda 17
Marta Andreasen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jinnota li minn mindu ġie introdott il-
VAT, il-mudell ta' ġbir tiegħu baqa' ma 
nbidilx; jenfasizza li dan il-mudell qdiem, 
minħabba l-ħafna bidliet li saru fl-ambjent 
teknoloġiku u ekonomiku, u li għalhekk 
iwassal għal telf sostanzjali f'termini ta' 
dazji doganali, VAT u dazji tas-sisa;

7. Jinnota li minn mindu ġie introdott il-
VAT, il-mudell ta' ġbir tiegħu 
essenzjalment baqa' ma nbidilx; jinnota li 
dan il-mudell qdiem, minħabba l-ħafna 
bidliet li saru fl-ambjent teknoloġiku u 
ekonomiku; jemmen li għandhom jiġu 
investigati possibilitajiet oħrajn aktar 

                                               
1 Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 13/2011, p. 11, paragrafu 5.
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ġusti u bi spejjeż ta' konformità aktar 
baxxi;

Or. en

Emenda 18
Monica Luisa Macovei

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza li n-nuqqasijiet fil-
kooperazzjoni transkonfinali bejn l-
amministrazzjonijiet tat-taxxa tal-Istati 
Membri jdgħajfu l-implimentazzjoni 
korretta tal-qafas regolatorju tal-VAT tal-
UE, jiffaċilitaw lin-nies li jagħmlu l-frodi 
u l-attivitajiet tal-kriminalità organizzata 
u jwasslu għal telf sinifikanti bħal dak 
osservat minħabba l-applikazzjoni 
eteroġenja tal-proċedura doganali 42;
jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' 
konsistenza fl-ipproċessar tan-numri tal-
ID tal-VAT fil-livell doganali; huwa tal-
opinjoni li Numru ta' Identifikazzjoni tat-
Taxxa Ewropew iwassal għal trasparenza 
u uniformità akbar fl-immaniġġjar tal-
proċedura doganali 42; għalhekk iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex tniedi kemm jista' 
jkun malajr il-valutazzjoni tal-impatt 
tagħha dwar il-kwistjoni;

Or. en

Emenda 19
Marta Andreasen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jiddeplora l-fatt li għadhom ibbukklati
fil-Kunsill żewġ inizjattivi importanti bil-
għan li jiġġieldu l-frodi tal-VAT, b'mod 
partikolari l-proposta għal Direttiva tal-
Kunsill li temenda d-Direttiva 
2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' 
taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward ta' 
mekkaniżmu ta' reazzjoni rapida kontra l-
frodi tal-VAT (COM(2012)0428) u l-
proposta għal Direttiva tal-Kunsill li 
temenda d-Direttiva 2006/112/KE rigward 
applikazzjoni fakultattiva u temporanja tal-
mekkaniżmu tar-reverse charge fil-
konfront ta’ fornimenti ta’ ċerti oġġetti u 
servizzi li jistgħu ikunu suġġetti għal frodi 
(COM(2009)0511);

8. Jinnota li għadhom ibblukkati fil-
Kunsill żewġ inizjattivi importanti bil-għan 
li jiġġieldu l-frodi tal-VAT, b'mod 
partikolari l-proposta għal Direttiva tal-
Kunsill li temenda d-
Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema 
komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-
rigward ta' mekkaniżmu ta' reazzjoni 
rapida kontra l-frodi tal-VAT 
(COM(2012)0428) u l-proposta għal 
Direttiva tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2006/112/KE rigward 
applikazzjoni fakultattiva u temporanja tal-
mekkaniżmu tar-reverse charge fil-
konfront ta’ fornimenti ta’ ċerti oġġetti u 
servizzi li jistgħu ikunu suġġetti għal frodi 
(COM(2009)0511);

Or. en

Emenda 20
Marta Andreasen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jenfasizza li t-tħaddim korrett tas-
sistema doganali għandu konsegwenzi 
diretti fir-rigward tal-kalkolu tal-VAT;
jinsab imħasseb sew li l-kontrolli doganali 
fl-UE mhux qed jaħdmu kif suppost, li 
jirriżultaw f'telf sinifikanti ta' VAT*; 
jidhirlu li hija inaċċettabbli li f'ħafna mill-
Istati Membri, l-awtoritajiet tat-taxxa ma 
għandhomx aċċess dirett għad-data 
doganali u li għalhekk mhuwiex possibbli 
li jkun hemm kontrokontrolli 

9. Jinnota li t-tħaddim korrett tas-sistema 
doganali għandu konsegwenzi diretti fir-
rigward tal-kalkolu tal-VAT; jinsab 
imħasseb li l-kontrolli doganali fl-UE jafu 
ma jkunux qed jaħdmu kif suppost, li 
jirriżultaw f'telf sinifikanti ta' VAT1; 
jidhirlu li hija inaċċettabbli li f'ħafna mill-
Istati Membri, l-awtoritajiet tat-taxxa ma 
għandhomx aċċess dirett għad-data 
doganali u li għalhekk mhuwiex possibbli 
li jkun hemm kontrokontrolli 

                                               
1 Il-Qorti tal-Awdituri, fir-Rapport Speċjali tagħha Nru 13/2011, sabet li l-applikazzjoni tal-proċedura doganali 
42 biss irrappreżentat telf estrapolat fl-2009 ta’ madwar EUR 2 200 miljun fir-rigward tas-seba’ Stati Membri 
vverifikati mill-Qorti, li jirrappreżenta 29% tal-VAT applikabbli teoritikament fuq l-ammont taxxabbli tal-
importazzjonijiet kollha li saru taħt il-proċedura doganali 42 fl-2009 f’dawk is-seba' Stati Membri tal-UE;
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awtomatizzati mad-data tat-taxxi; jinnota li 
l-kriminalità organizzata hija konxja sew 
tan-nuqqasijiet tas-sistema attwali;

awtomatizzati mad-data tat-taxxi; jinnota li 
l-kriminalità organizzata hija konxja sew 
tan-nuqqasijiet tas-sistema attwali;

Or. en

Emenda 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jaqbel mas-sejbiet tal-OECD fir-
rapport tiegħu "Addressing base erosion 
and profit shifting"1 dwar il-bżonn li 
jerġa' jiġi interpretat il-kunċett tal-
istabbiliment permanenti bħala l-bażi 
primarja għat-tassazzjoni; iqis li, bħala 
prinċipju ġenerali, it-tassazzjoni għandha 
ssir fejn ikunu saru l-attivitajiet 
ekonomiċi li jiġġeneraw id-dħul (il-
prinċipju ta' "oriġini ta' ġid");

Or. en

Emenda 22
Monica Luisa Macovei

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 10a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10a. F'dan ir-rigward jinsisti fuq il-bżonn 
li jissaħħaħ il-qafas legali tal-Unjoni 
Ewropea għat-teħid u l-konfiska ta' assi 
inkluż f'każijiet ibbażati fuq in-nuqqas ta' 

                                               
1 OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Pubblikazzjoni tal-OECD.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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kundanna u bi qbil mal-prinċipju "Segwi 
l-Flus" permezz tat-teħid ta' proprjetà li 
ġiet stabbilita li kienet ir-rikavat ta' reat 
jew il-mezz li bih sar reat skont il-kriterji 
ċivili;

Or. en

Emenda 23
Theodoros Skylakakis

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 10a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10a. Iqis li, billi jitqiesu r-rapport 2011 
tal-OLAF u l-ħarsa ġenerali tiegħu dwar 
il-progress fl-azzjonijiet ġuridiċi 
f'azzjonijiet maħluqa bejn l-2006-2011, 
skont liema aktar minn nofs l-azzjonijiet 
qed jistennew deċiżjoni ġuridika, għandha 
tingħata attenzjoni speċjali għal każijiet 
relatati mal-frodi doganali, li hija fost l-
oqsma bl-ogħla rati ta' korruzzjoni 
sistematika fl-Ewropa1;

Or. en

Emenda 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 10a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10a. Jappoġġja s-sejħa mill-OECD u l-
G20 għal pjan ta' azzjoni globali u 

                                               
1 Dokument tematiku dwar Oqsma ta' korruzzjoni sistematika fl-amministrazzjoni pubblika tal-Istati Membri u 
miżuri sabiex jingħeleb l-effett negattiv tiegħu għall-UE, Kumitat għall-Kriminalità Organizzata, il-Korruzzjoni 
u l-Ħasil tal-Flus, Novembru 2012
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komprensiv ibbażat fuq analiżi fid-dettall 
tal-prattiki identifikati tal-erożjoni tal-bażi 
u ċ-ċaqliq tal-profitt bil-għan li jiġu 
pprovduti soluzzjonijiet konkreti biex 
jerġgħu jiġu allinjati l-istandards 
internazzjonali mal-ambjent tan-negozju 
globali attwali;

Or. en

Emenda 25
Monica Luisa Macovei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10b. Jenfasizza li l-ġurnaliżmu 
investigattiv indipendenti għandu 
jitħeġġeġ inkwantu huwa fundamentali 
biex jiġu żvelati l-iskemi ta' frodi, ta' 
korruzzjoni u ta' kriminalità organizzata;

Or. en

Emenda 26
Jan Mulder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jenfasizza l-potenzjal għall-gvern 
elettroniku li jżid it-trasparenza u jiġġieled 
il-frodi u l-korruzzjoni u b’hekk jgħin biex 
jiġu protetti l-fondi pubbliċi; jenfasizza li l-
Ewropa għadha lura meta mqabbla mas-
sħab industrijali tagħha, fost l-oħrajn 
minħabba nuqqas ta’ interoperabilità tas-
sistemi*; jenfasizza li l-Ewropa trid iżżid l-
isforzi tagħha biex tintroduċi forom ta' 

11. Jenfasizza l-potenzjal għall-gvern 
elettroniku li jżid it-trasparenza u jiġġieled 
il-frodi u l-korruzzjoni u b’hekk jgħin biex 
jiġu protetti l-fondi pubbliċi; jisħaq fuq il-
bżonn ta' leġiżlazzjoni li tippermetti l-
innovazzjoni kontinwa; jenfasizza li l-
Ewropa għadha lura meta mqabbla mas-
sħab industrijali tagħha, fost l-oħrajn 
minħabba nuqqas ta’ interoperabilità tas-
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ġenerazzjoni li jmiss tal-gvern elettroniku 
li jipprovdu aktar trasparenza fil-finanzi 
pubbliċi;

sistemi1; jenfasizza li l-Ewropa trid iżżid l-
isforzi tagħha biex tintroduċi forom ta' 
ġenerazzjoni li jmiss tal-gvern elettroniku 
li jipprovdu aktar trasparenza fil-finanzi 
pubbliċi;

Or. en

Emenda 27
Theodoros Skylakakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jenfasizza l-potenzjal għall-gvern 
elettroniku li jżid it-trasparenza u jiġġieled 
il-frodi u l-korruzzjoni u b’hekk jgħin biex 
jiġu protetti l-fondi pubbliċi; jenfasizza li l-
Ewropa għadha lura meta mqabbla mas-
sħab industrijali tagħha, fost l-oħrajn 
minħabba nuqqas ta’ interoperabilità tas-
sistemi*; jenfasizza li l-Ewropa trid iżżid l-
isforzi tagħha biex tintroduċi forom ta' 
ġenerazzjoni li jmiss tal-gvern elettroniku 
li jipprovdu aktar trasparenza fil-finanzi 
pubbliċi;

11. Jenfasizza l-potenzjal għall-gvern 
elettroniku li jżid it-trasparenza u jiġġieled 
il-frodi u l-korruzzjoni u b’hekk jgħin biex 
jiġu protetti l-fondi pubbliċi; jenfasizza li l-
Ewropa għadha lura meta mqabbla mas-
sħab industrijali tagħha, fost l-oħrajn 
minħabba nuqqas ta’ interoperabilità tas-
sistemi2; jenfasizza li l-Ewropa trid iżżid l-
isforzi tagħha biex tintroduċi forom ta' 
ġenerazzjoni li jmiss tal-gvern elettroniku 
li jipprovdu aktar trasparenza fil-finanzi 
pubbliċi u tħeġġeġ il-konnessjoni f'ħin 
reali tat-tranżazzjonijiet tan-negozji mal-
awtoritajiet tat-taxxi sabiex tiġi miġġielda 
l-evażjoni tat-taxxi;

Or. en

Emenda 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
                                               
1 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Aġenda Diġitali għall-Ewropa, (COM (2010)245)
2 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Aġenda Diġitali għall-Ewropa, (COM (2010)245)
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paragrafu 12a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tindirizza b'mod speċifiku l-problema tal-
iżbilanċi ibridi bejn is-sistemi tat-taxxa 
differenti fl-Istati Membri;

Or. en

Emenda 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12b. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
iżommu lura milli jikkonkludu ftehim tat-
taxxa bilaterali ma' pajjiżi terzi u jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex tkompli bl-isforzi 
tagħha biex tikkonkludi ftehim tat-taxxa 
bejn l-UE fis-sħuħija tagħha u pajjiżi 
terzi; jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex 
teżamina jekk il-ftehimiet tat-taxxa 
bilaterali eżistenti bejn l-Istati Membri u 
pajjiżi terzi jħeġġux l-evitar tat-taxxa 
minn kumpaniji minn Stati Membri 
oħrajn u biex tressaq proposti, inkluża r-
reviżjoni ta' kwalunkwe ftehim bħal dan, 
li jindirizzaw din il-kwistjoni;

Or. en

Emenda 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12c (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

12c. Jissuġġerixxi, safrattant, li qabel ma 
jiġi ffirmat jew finalment konkluż ftehim 
tat-taxxa bilaterali, it-test għandu 
jitressaq quddiem il-Kummissjoni, li trid 
tifformula opinjoni pubblika u motivata fi 
żmien xahar;

Or. en

Emenda 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12d. Itenni l-importanza tar-rappurtar ta' 
pajjiż b'pajjiż minn kumpaniji mdaħħla 
f'attivitajiet transkonfinali u jenfasizza li 
dan jgħodd ukoll għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji;

Or. en

Emenda 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12e (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12e. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Kunsill 
biex jiddiskutu kif l-approssimazzjoni tal-
leġiżlazzjoni rigward il-bażi fiskali 
korporattiva tista' tiġi żviluppata aktar, 
fost l-oħrajn bil-għan li jiġi indirizzat l-
evitar tat-taxxi u biex jiġi regolarment 
informat il-Parlament Ewropew dwar 
dawn id-diskussjonijiet u l-konklużjonijiet
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tagħhom;

Or. en

Emenda 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12f (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12f. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tressaq proposti li jevitaw lil kumpaniji li 
jkunu nstabu ħatja ta' evażjoni tat-taxxi 
milli jidħlu għal sejħiet ta' offerti Ewropej 
u milli jirċievu sussidji Ewropej;

Or. en

Emenda 34
Zigmantas Balčytis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12g (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12g. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tressaq proposta li tippermetti li jibdew 
negozjati dwar ftehimiet bilaterali ma 
pajjiżi mhux tal-UE bil-għan li tiġi 
stabbilita sistema ta' kooperazzjoni 
amministrattiva obbligatorja effettiva fil-
qasam tal-VAT;

Or. lt


