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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika Stħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir 2013
(2012/2256(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
partikolarment l-Artikoli 9 u 151 u l-Artikolu 153(1)(e) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta’ Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari 
l-Artikolu 136 flimkien mal-Artikolu 121(2) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2012 fir-
rigward tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 (COM(2012)0750),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat 
għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2012),

A. billi ż-żona kollha tal-Euro qed tesperjenza riċessjoni bi tnaqqis doppju;

B. billi l-kriżi kellha konsegwenzi devastanti għall-ħajja ta’ miljuni ta’ Ewropej, kif 
iddokumentat mill-istatistika uffiċjali dwar l-impjiegi: fl-UE, aktar minn 8 miljun persuna 
diġà tilfu l-impjieg tagħhom mill-2008; aktar minn 25 miljun Ewropew huma attwalment 
bla xogħol, li minnhom kważi 11-il miljun ilhom qiegħda għal aktar minn sena; 
attwalment il-qgħad qed jaffettwa kważi 10 miljun żagħżugħ u żagħżugħa; fis-sena li 
għaddiet biss, 2 miljun ruħ tilfu l-impjieg tagħhom; 

C. billi għandu jiġi mfakkar li, fl-2007, fil-bidu tal-kriżi, l-iżbilanċ pubbliku fil-medja għaż-
żona tal-euro kien ta’ 0.6 % biss u kien fit-triq tan-niżla lejn bilanċ;

D. billi d-deterjorazzjoni drastika fid-defiċits u d-dejn pubbliku, li kienet ilha tidher mill-
2009 f’ħafna Stati Membri, kienet ikkawżata mir-reazzjoni tal-gvernijiet għall-kriżi, fin-
nuqqas ta’ strumenti antiċikliċi Ewropej; 

E. billi l-analiżi tal-istatistika tal-2010 u l-2011 issa tiddokumenta b’mod ċar li l-għażliet ta’ 
politika li ttieħdu kkawżaw it-treġġigħ lura tal-irkupru ħafif tal-2010 minħabba l-issikkar 
prematur u massiv tal-politika fiskali, b’effetti ta’ kontrazzjoni fl-Istati Membri li 
għadhom jinħassu sal-lum;

F. billi l-previżjonijiet tal-Kummissjoni għas-sena 2012 kienu suċċessivament riveduti ’l 
isfel minn 1.8 % fir-rebbiegħa tal-2011 għal -0.4 % fil-ħarifa tal-2012 għas-sena 2012; 
billi fil-previżjonijiet tagħha tal-ħarifa, il-Kummissjoni tbassar tkabbir fil-PDG ta’ 0.1 % 
biss għas-sena 2013; billi hemm dubji serji dwar l-eżattezza ta’ dawn il-previżjonijiet 
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għas-sena 2013, peress li x’aktarx dawn ikunu bbażati fuq multiplikatur fiskali 
sottovalutat, biex b’hekk jiġi sottovalutat l-effett negattiv tal-kontrazzjoni fiskali attwali 
fuq it-tkabbir ekonomiku; 

G. billi d-daqs tal-multiplikaturi fiskali fi żminijiet ekonomiċi diffiċli jista’ jkun minn 2 sa 3 
darbiet ogħla minn dak fi żminijiet ekonomiċi normali, meta d-diskrepanza fl-output hija 
qrib iż-żero;

H. billi l-konsolidazzjoni simultanja fil-parti l-kbira tal-UE żiedet ukoll id-daqs tal-
multiplikatur fiskali fiż-żona tal-euro kollha, u l-impatti tagħha kienu amplifikati bil-grad 
għoli ta’ ftuħ tal-ekonomiji Ewropej ġewwa s-suq intern;

I. billi kull Stat Membru qed isofri mill-konsegwenzi tal-issikkar fiskali tiegħu stess u mill-
konsolidazzjoni rapida sinkronizzata mwettqa mill-Istati Membri l-oħra;

J. billi din l-istrateġija tal-issikkar fiskali tnaqqas id-domanda, il-pagi u l-prezzijiet filwaqt li 
żżid il-qgħad;

K. billi studji riċenti tal-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) jiddokumentaw li l-
konsolidazzjoni fiskali gradwali u bla xkiel hija ppreferuta minn strateġija biex jitnaqqsu 
l-iżbilanċi fil-finanzi pubbliċi wisq malajr u f’daqqa;

L. billi t-tabella dwar il-Proċedura tal-Iżbilanċi Makroekonomiċi (PIM) għall-2011 turi l-
iżbilanċi kbar fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fiż-żona tal-euro; il-medja ta’ 3 snin tal-
Bilanċ tal-Kont Kurrenti bħala % tal-PDG turi bilanċi favorevoli qawwija għal tliet pajjiżi 
biss (il-Lussemburgu u l-Olanda li qegħdin +7.5 u l-Ġermanja +5.9), bil-maġġoranza tal-
pajjiżi l-oħra f’pożizzjonijiet negattivi; 

M. billi dan juri li l-qligħ mis-suq intern u l-munita komuni huwa mifrux b’mod tassew mhux 
uniformi fl-Istati Membri, li jnaqqas il-marġni tal-immanuvrar tal-ekonomiji aktar dgħajfa 
fir-reazzjoni għall-kriżi;

N. billi l-miżuri ta’ awsterità adottati minn diversi Stati Membri laħqu dimensjoni bla 
preċedent: il-pożizzjoni fiskali tal-Greċja bejn l-2010 u l-2012 tammonta għal 18-il punt 
tal-PDG, għall-Portugall, Spanja u l-Italja rispettivament 7.5, 6.5 u 4.8 punti tal-PDG 
mingħajr ebda sinjali sinifikanti ta’ titjib fis-sitwazzjoni ekonomika u fiskali u b’taqlib 
soċjali kbir, biex dan jitlob valutazzjoni ġdida tal-politiki imposti;

O. billi r-rati ta’ imgħax sovran juru diverġenzi mingħajr preċedent fiż-żona tal-euro u 
jibqgħu f’livelli mhux sostenibbli għal ċerti Stati Membri;

P. billi l-pajjiżi b’bilanċ favorevoli kellhom jintalbu jaqsmu l-piż tal-aġġustament billi 
jistimulaw id-domanda interna tagħhom, notevolment billi jaġġustaw il-pagi;

Q. billi l-Kummissjoni ma rnexxilhiex tagħmel każ konvinċenti li l-għażliet ta’ politika 
imposti se jħallu l-effett mixtieq matul iż-żmien u li se jkollhom impatt fuq is-soċjetà 
b’mod ġust u aċċettabbli;

R. billi s-self lis-settur privat jibqa’ dgħajjef u l-flussi tal-kreditu privat huma mrażżna;
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S. billi l-kapaċità ta’ kontribuzzjoni tal-kontribwenti hija kważi eżawrita f’diversi Stati 
Membri; billi l-ekonomija moħbija Ewropea hija stmata li tirrappreżenta 22.1 % tal-
attività ekonomika totali u t-telf ta’ taxxa li jirriżulta huwa madwar EUR 100 triljun fis-
sena;

T. billi l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 (AGS 2013) ifittex li jistabbilixxi l-
prijoritajiet ekonomiċi u soċjali għas-sena 2013;

U. billi l-pilastru tad-dixxiplina fiskali għandu jiġi żviluppat id f’id mal-pilastri tas-solidarjetà 
u tad-demokrazija;

1. Jilqa’ r-rikonoxximent fl-AGS 2013 li t-tkabbir huwa meħtieġ sabiex ikun hemm ħruġ 
mill-kriżi, iżda jiddubita kemm is-sinjali pożittivi ta’ rkupru osservati mill-Kummissjoni 
huma preċiżi; iwissi dwar ir-riskju ta’ kontrazzjoni kontinwa fl-attività ekonomika matul 
is-sena li ġejja li tirriżulta mill-effett negattiv aggregat ta’ qtugħ proċikliku sinifikanti u 
simultanju fil-baġits fiż-żona tal-euro;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel studju serju dwar il-possibbiltà li l-aġġustament fiskali 
jiġi mifrux fuq perjodu itwal, biex b’hekk jiġi pprovdut spazju temporanju addizzjonali 
għall-immanuvrar sabiex kemm jista’ jkun malajr tingħata ħajja mill-ġdid lit-tkabbir;. 

3. Jistieden lill-Kummissjoni tammetti li l-pożizzjoni tal-politika prevalenti hija ta’ natura 
awtodistruttiva u tirrevedi r-rakkomandazzjonijiet tal-politika tagħha għas-sena d-dieħla, 
kif hemm imniżżel fl-AGS tagħha; 

4. Jemmen li d-dibattitu riċenti dwar id-daqs tal-multiplikatur fiskali, notevolment wara l-
analiżi tal-FMI dwar din il-kwistjoni fl-aħħar Perspettiva Ekonomika Globali tiegħu, ma 
ngħatax wisq importanza mill-Kummissjoni, filwaqt li qed jiżdied kunsens wiesa’ fir-
rigward ta’ din il-materja minn xogħol riċenti teoretiku u empiriku fil-letteratura 
ekonomika eżistenti; iqis din il-kwistjoni ta’ importanza ċentrali għat-tfassil tal-politika, 
peress li l-multiplikaturi fiskali ħżiena jistgħu jwasslu għal żbalji kbar fil-politika; 
għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni biex b’mod rapidu, fuq bażi regolari, tesponi għal 
skrutinju serju u sistematiku l-immudellar u t-tbassir makroekonomiku tagħha minn 
istituti indipendenti; 

5. Jilqa’ r-rikonoxximent mill-Kummissjoni li l-‘possibbiltà’ ta’ aġġustament fid-data ta’ 
skadenza għall-korrezzjoni tad-defiċits eċċessivi hija ġġustifikata, fir-rispett sħiħ tal-
ispirtu u l-ittra tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir; iqis, madankollu, li dan ir-rikonoxximent 
huwa diġà skadut; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni terġa’ tivvaluta s-sitwazzjoni tal-Istati Membri fid-dawl taċ-
ċirkostanzi eċċezzjonali li huma qed jiffaċċjaw – ‘avveniment mhux tas-soltu lil hinn mill-
kontroll tal-[Istati Membri] li għandu impatt kbir fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-gvern 
ġenerali jew perjodi ta’ tnaqqis ekonomiku serju kif stabbilit fil-PST rivedut (…)’; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill itaffu t-triq ta’ konsolidazzjoni għall-Istati 
Membri bi żbilanċi eċċessivi minħabba ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali filwaqt li jiżguraw li ‘l-
miri baġitarji annwali [...] huma konsistenti ma’ titjib annwali minimu ta’ mill-inqas 
0.5 % tal-PDG bħala punt ta’ riferiment, fil-bilanċ nett tiegħu aġġustat ċiklikament 
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permezz ta’ miżuri ta’ darba u temporanji, sabiex tiġi żgurata l-korrezzjoni tad-defiċit 
eċċessiv qabel id-data ta’ skadenza stipulata fir-rakkomandazzjoni’, kif ifformulat fil-
parti preventiva tal-PST;

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jibbilanċjaw il-ħtiġijiet produttivi ta’ investiment 
pubbliku ma’ objettivi tad-dixxiplina fiskali billi jiġu akkomodati programmi ta’ 
investiment pubbliku fil-valutazzjoni tagħhom tal-Programmi ta’ Stabbiltà u Konverġenza 
u l-proċeduri ta’ defiċit eċċessiv;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tibda tiżviluppa bħala kwistjoni ta’ urġenza pjan li jiżgura li l-
elementi ta’ dixxiplina fiskali huma segwiti b’mod parallel minn proposti konkreti dwar 
is-solidarjetà fost l-Istati Membri u l-leġittimità demokratika bħala parti mill-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar is-Semestru Ewropew;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill itejbu sostanzjalment il-kwalità, l-ispeċifiċità 
nazzjonali u l-adegwatezza tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, 
notevolment permezz ta’ interpretazzjoni kompetenti tal-eżerċizzju dwar l-iżbilanċi 
makroekonomiċi; 

11. Jistieden lill-Istati Membri jaqblu dwar Qafas Finanzjarju Pluriennali (MFF) b’urġenza, 
biex jiżguraw li r-rwol tiegħu jiġi msaħħaħ bħala sors ta’ investiment tant meħtieġ; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jirrevedu l-politiki rakkomandati ta’ aġġustament 
fiskali kull meta l-ekonomiji jidħlu f’riċessjoni, biex jiggarantixxu livelli minimi tal-
benessri soċjali, il-ħarsien tad-drittijiet bażiċi tax-xogħol u biex jevitaw ċiklu dejjem ’l 
isfel riċessjonarju; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jipproponu strumenti tal-
Unjoni għal protezzjoni soċjali u għal standards soċjali minimi;

13. Jistieden ukoll lill-Kummissjoni tressaq approċċ olistiku li jindirizza t-tkabbir, li għandu 
jinkludi politika industrijali Ewropea ġenwina u l-garanzija li l-Ewropa se tuża l-qawwa u 
l-influwenza kollha tagħha fir-relazzjonijiet kummerċjali esterni tagħha; jistieden lill-
Kummissjoni tisfrutta b’mod sħiħ is-sorsi tat-tkabbir li jirriżultaw mill-kummerċ ma’ 
pajjiżi terzi u tistabbilixxi r-reċiproċità kif ukoll il-kummerċ ġust; jistieden lill-
Kummissjoni tinkludi klawżoli soċjali b’saħħithom fil-ftehimiet kummerċjali abbażi tal-
istandards tax-xogħol tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol; 

14. Jenfasizza li l-isforzi determinati mill-Istati Membri biex isostnu l-finanzi pubbliċi, b’pass 
adegwat, jistgħu jirnexxu biss jekk l-iżbilanċi makroekonomiċi jitnaqqsu b’mod 
simetriku; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jaġixxu malajr sabiex jagħtu sustanza reali u 
effettività lill-Patt għal Tkabbir u Impjiegi kif maqbul fil-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 
ta’ Ġunju 2012;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposti konkreti biex ittejjeb il-ġlieda kontra l-
frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, anke fir-rigward ta’ pajjiżi terzi, bħala għodda 
essenzjali għal distribuzzjoni aktar ġusta tal-isforz fiskali u biex jiżdied l-introjtu tal-Istati 
Membri;
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17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jimpenjaw ruħhom b’mod urġenti fil-ħolqien ta’ 
mekkaniżmi xierqa għall-ġestjoni komuni ta’ dejn sovran sabiex jittaffa l-piż tad-dejn fuq 
diversi Stati Membri u biex joħolqu l-kundizzjonijiet għal ħruġ konġunt fil-futur li 
jistabbilixxi limitu għad-diverġenza bejn l-ispejjeż tal-finanzjament sovran;

18. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.



PE501.955v01-00 8/9 PR\921588MT.doc

MT

ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-

PROPOSTA MITLUBA 
L-1 RAKKOMANDAZZJONI DWAR STRATEĠIJA ALTERNATTIVA
Il-Parlament Ewropew iqis li l-gwida annwali dwar il-politika li għandha tiġi adottata mill-
Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:
Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jadottaw strateġija ġdida alternattiva b'sitt taqsimiet kif 
stipulat hawn taħt:

1. Il-konsolidazzjoni fiskali għandha tiġi posposta u mifruxa fir-rispett tar-regoli fiskali 
attwali tal-UE. Minflok kważi 130 biljun euro ta’ sforz ta’ konsolidazzjoni għaż-żona kollha 
tal-euro, il-konsolidazzjoni fiskali aktar ibbilanċjata ta’ 0.5 punti tal-PDG, skont it-trattati, il-
PST u anke l-patt fiskali, għandha twassal biex għall-2013 biss ikun hemm marġni konkret 
għall-immanuvrar ta’ aktar minn 85 biljun euro.  Anke biss bid-dewmien u l-istipular ta’ 
limitu għall-proċess ta’ konsolidazzjoni, it-tkabbir medju għaż-Żona tal-Euro bejn l-2013 u l-
2017 jista’ jittejjeb b’0.7 punti kull sena.
2. L-ispekulazzjoni dwar id-dejn sovran tal-Istati Membri għandha titwaqqaf. Il-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) għandu jiddaħħal kemm jista’ jkun malajr fl-
istruttura ta’ ġestjoni tal-komunità bil-BĊE jservi bħala garanzija ta’ kontinġenza;

3. L-iżbilanċi kumulattivi persistenti u fit-tul li ilhom jiżdiedu matul il-funzjonament tal-
munita komuni minħabba l-impatt asimmetriku tal-politiki komuni fl-ekonomiji differenti 
għandhom jiġu indirizzati b’mod adegwat permezz ta’ strumenti ta’ konverġenza speċifiċi 
biex irawmu l-kompetittività tal-ekonomiji li għadhom lura, b’mod partikolari billi jiżdiedu l-
kundizzjonijiet għal investiment li jtejjeb it-tkabbir f’dawn tal-aħħar. 
4. Is-self mill-Bank Ewropew tal-Investiment għandu jiżdied b’mod sinifikanti kif ukoll 
miżuri oħra (notevolment l-użu ta’ fondi strutturali u bonds tal-proġetti), sabiex ġenwinament 
tiġi promossa l-aġenda tat-tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Il-Patt għat-Tkabbir u l-Impjiegi 
għandu jiġi mibdul b’mod urġenti f’investimenti konkreti. 
5. L-inizjattivi legali u l-istrumenti tal-politika għandhom jiġu implimentati sabiex jiġi 
stabbilit mill-ġdid il-fluss ta’ kreditu fl-ekonomija reali. Il-kumpaniji, b’mod speċjali l-SMEs, 
jeħtieġ li jkollhom aċċess għall-finanzjament u l-kundizzjonijiet għal dan il-finanzjament 
għandhom ikunu simili fis-Suq Intern, aktar u aktar fiż-żona tal-euro. 
6. Il-koordinazzjoni mill-qrib ta’ politiki ekonomiċi għandha timmira biex tnaqqas l-
iżbilanċi interni fl-UE u b’mod partikolari fiż-Żona tal-Euro. L-aġġustament m’għandux 
jiddependi biss fuq il-pajjiżi bid-defiċit. Il-pajjiżi b’bilanċ favorevoli ukoll għandhom jieħdu 
miżuri biex jistimulaw id-domanda interna tagħhom u għaldaqstant għandhom jirċievu r-
rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar dan.

IT-2 RAKKOMANDAZZJONI DWAR IL-KONTROLL DEMOKRATIKU U L-
LEĠITTIMITÀ
Il-Parlament Ewropew iqis li l-gwida annwali dwar il-politika li għandha tiġi adottata mill-
Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:
Isostni l-ħtieġa li l-Parlament jiġi involut b’mod sħiħ - l-unika istituzzjoni Ewropea 
sovranazzjonali b’leġittimità elettorali - fil-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u fl-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir
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Ifakkar li l-Parlament Ewropew għandu jiġi rikonoxxut bħala l-forum demokratiku Ewropew 
xieraq biex jagħti evalwazzjoni ġenerali fl-aħħar tas-Semestru Ewropew; jemmen li, bħala 
sinjal ta’ dan ir-rikonoxximent, ir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-korpi 
ekonomiċi involuti fil-proċess għandhom jipprovdu informazzjoni lill-Parlament Ewropew 
meta dawn jintalbu jagħmlu dan; jitlob li l-kontroll demokratiku tal-PE jiġi mnaqqax fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar is-Semestru Ewropew. 

IT-3 RAKKOMANDAZZJONI DWAR L-EVAŻJONI TAT-TAXXA: 
Il-Parlament Ewropew iqis li l-gwida annwali dwar il-politika li għandha tiġi adottata mill-
Kunsill Ewropew abbażi tal-AGS għandha timmira li:
Skont sorsi konsistentement kredibbli l-istima li tirriżulta fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa u 
l-ħrib mit-taxxa fl-Unjoni Ewropea tilħaq madwar €1 triljun fis-sena. L-indirizzar kemm tal-
ħrib mit-taxxa kif ukoll tal-evażjoni tat-taxxa huwa possibbli biss jekk l-Istati Membri jkunu 
lesti li konsistentement jimplimentaw azzjonijiet li jibnu fuq l-introduzzjoni ta’: rappurtar 
dwar kull pajjiż, Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva, riforma bir-reqqa tal-
kontabilità, bidla fl-iżvelar tal-kontabilità korporattiva għall-finijiet tat-taxxa, iktar 
investiment fil-persunal tal-verifiki fiskali u l-ammeljorament u l-estensjoni tad-Direttiva 
dwar it-Tassazzjoni fuq it-Tfaddil tal-Unjoni Ewropea. 
Il-Kummissjoni ppreżentat pjan ta’ azzjoni dwar il-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u r-
rifuġji fiskali: din l-attenzjoni l-ġdida għandha tiġi mħaddna b’mod unanimu mill-Istati 
Membri bil-ħsieb li jkun hemm qbil fuq mira ewlenija ambizzjuża iżda realistika: it-tnaqqis 
bin-nofs tad-diskrepanza fiskali sal-2020. Billi jersqu lejn din il-mira, l-Istati Membri 
għandhom jiksbu b’mod gradwali dħul ġdid mit-taxxa mingħajr ma jgħollu r-rati tat-taxxa fil-
livell ta’ diversi mijiet ta’ biljuni ta’ euro fis-sena.
Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jaġixxu fuq dawn il-ħames kwistjonijiet ewlenin li
ġejjin:
1. Ir-riforma tar-regoli tal-kontabilità u l-iżvelar tal-kontabilità korporattiva

2. L-ammeljorament u l-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar it-Tfaddil 
tal-Unjoni Ewropea

3. L-iżgurar ta’ Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva obbligatorja
4. L-introduzzjoni ta’ rappurtar minn kull pajjiż għall-kumpaniji transkonfinali

5. It-tisħiħ tar-regolamentazzjoni tar-reġistri tal-kumpaniji u tar-reġistri tat-trusts 
Dan għandu jinkludi ftehimiet adegwati fl-UE kollha ma’ pajjiżi ewlenin li mhux membri tal-
UE li attwalment qed jipprovdu pjattaformi għall-istituzzjonijiet finanzjarji li jiffaċilitaw l-
attivitajiet ta’ frodi u evażjoni tat-taxxa minn ġewwa l-UE, bħal pereżempju l-Isvizzera. 

Huwa ta’ importanza kbira li l-Kummissjoni tittratta ma’ pajjiżi li mhux membri tal-UE 
f’isem l-UE kollha mingħajr ma tħalli l-inizjattiva li pajjiżi individwali jiġu involuti fi 
ftehimiet bilaterali. Jiġifieri l-UE għandu tmexxi d-diskussjoni, fil-G20 u mbagħad fil-G8, 
dwar il-ġlieda kontra r-rifuġji fiskali.


