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Emendi 1
Joe Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emendi

1. Ifakkar li l-liberalizzazzjoni tal-
kummerċ ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw 
għandu jkollha l-għan li tippromwovi t-
tkabbir ekonomiku sostenibbli u l-iżvilupp 
ta' dawn il-pajjiżi; jinnota li t-tneħħija tad-
dazju doganali tikkawża telf sostanzjali ta' 
dħul doganali, u għalhekk għandha tkun 
amministrata aħjar u b’mod aktar 
progressiv sabiex tmur id f'id mal-
implimentazzjoni ta' riformi fiskali li 
jippermettu l-mobilizzazzjoni ta' dħul ta' 
kumpens (VAT, taxxa fuq il-proprjetà, 
taxxi fuq id-dħul);

1. Ifakkar li l-kummerċ ma' pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għandu jkollu l-għan li 
jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli u l-iżvilupp soċjali, ambjentali 
u ekonomiku responsabbli ta' dawn il-
pajjiżi; jinnota li t-tneħħija tad-dazju 
doganali tinvolvi telf sostanzjali ta' dħul 
doganali, u għalhekk għandha tkun 
rieżaminata u tmur id f'id mal-
implimentazzjoni ta' riformi fiskali fl-
interess tal-maġġoranza tal-popolazzjoni 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fosthom it-
tassazzjoni progressiva tad-dħul u taxxa 
fuq il-profitti korporattivi;

Or. en

Emendi 2
Syed Kamall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emendi

1. Ifakkar li l-liberalizzazzjoni tal-
kummerċ ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw 
għandu jkollha l-għan li tippromwovi t-
tkabbir ekonomiku sostenibbli u l-iżvilupp 
ta' dawn il-pajjiżi; jinnota li t-tneħħija tad-
dazju doganali tikkawża telf sostanzjali ta' 
dħul doganali, u għalhekk għandha tkun 
amministrata aħjar u b’mod aktar 
progressiv sabiex tmur id f'id mal-
implimentazzjoni ta' riformi fiskali li 
jippermettu l-mobilizzazzjoni ta' dħul ta' 
kumpens (VAT, taxxa fuq il-proprjetà, 

1. Ifakkar li l-liberalizzazzjoni tal-
kummerċ ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw 
għandha tippromwovi t-tkabbir 
ekonomiku sostenibbli li jkun ta’ 
benefiċċju reċiproku u l-iżvilupp ta' dawn 
il-pajjiżi; jinnota li t-tneħħija tad-dazju 
doganali mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw tiġi 
implimentata aħjar b'mod parallel mar-
riformi fiskali tagħhom filwaqt li jiġu 
mmobilizzati sorsi alternattivi ta' dħul 
għall-baġits pubbliċi tagħhom bi tpattija 
għan-nuqqas fid-dħul doganali (VAT, 
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taxxi fuq id-dħul); taxxa fuq il-proprjetà, taxxi fuq id-dħul);

Or. en

Emendi 3
Harlem Désir

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emendi

1. Ifakkar li l-liberalizzazzjoni tal-
kummerċ ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw 
għandu jkollha l-għan li tippromwovi t-
tkabbir ekonomiku sostenibbli u l-iżvilupp 
ta' dawn il-pajjiżi; jinnota li t-tneħħija tad-
dazju doganali tikkawża telf sostanzjali ta' 
dħul doganali, u għalhekk għandha tkun 
amministrata aħjar u b’mod aktar 
progressiv sabiex tmur id f'id mal-
implimentazzjoni ta' riformi fiskali li 
jippermettu l-mobilizzazzjoni ta' dħul ta' 
kumpens (VAT, taxxa fuq il-proprjetà, 
taxxi fuq id-dħul); 

1. Ifakkar li l-iżvilupp tal-kummerċ ma' 
pajjiżi li qed jiżviluppaw għandu jkollu l-
għan li jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli u l-iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi; 
jinnota li t-tneħħija tad-dazju doganali 
tikkawża telf sostanzjali ta' dħul doganali, 
u għalhekk għandha tkun amministrata 
aħjar u b’mod aktar progressiv sabiex tmur 
id f'id mal-implimentazzjoni ta' riformi 
fiskali li jippermettu l-mobilizzazzjoni ta' 
dħul ta' kumpens (VAT, taxxa fuq il-
proprjetà, taxxi fuq id-dħul);

Or. fr

Amendment 4
Syed Kamall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emendi

2. Jitlob l-implimentazzjoni sistematika, 
fil-qafas tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika 
(FSE), ta' miżuri li jappoġġaw ir-riformi 
fiskali, speċjalment fil-forma ta' għajnuna 
materjali (sistemi tal-informatika) u fir-
rigward tal-organizzazzjoni (taħriġ legali u 
fiskali tal-persunal tal-awtoritajiet tat-
taxxa); jenfasizza l-bżonn li jsir sforz 

2. Jitlob l-implimentazzjoni sistematika, 
fil-qafas tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika 
(FSE), ta' miżuri li jappoġġaw ir-riformi 
fiskali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
speċjalment fil-forma ta' għajnuna 
materjali (sistemi tal-informatika) u fir-
rigward tal-organizzazzjoni (taħriġ legali u 
fiskali tal-persunal tal-awtoritajiet tat-
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partikulari mal-pajjiżi Afrikani li 
għadhom ma jibbenefikawx minn 
għajnuna fit-tul fir-rigward tat-
tassazzjoni;

taxxa); jenfasizza l-bżonn li l-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw iżidu l-isforsi tagħhom stess 
fil-qasam tat-tassazzjoni, prinċipalment 
fir-rigward tal-ġbir tat-taxxi u l-ġlieda 
kontra l-evażjoni fiskali, li huma kruċjali 
biex tinkiseb politika fiskali soda;

Or. en

Emendi 5
Joe Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emendi

2. Jitlob l-implimentazzjoni sistematika, 
fil-qafas tal-Ftehim ta' Sħubija 
Ekonomika (FSE), ta' miżuri li 
jappoġġaw ir-riformi fiskali, speċjalment 
fil-forma ta' għajnuna materjali (sistemi 
tal-informatika) u fir-rigward tal-
organizzazzjoni (taħriġ legali u fiskali tal-
persunal tal-awtoritajiet tat-taxxa); 
jenfasizza l-bżonn li jsir sforz partikulari 
mal-pajjiżi Afrikani li għadhom ma 
jibbenefikawx minn għajnuna fit-tul fir-
rigward tat-tassazzjoni;

2. Jitlob għajnuna materjali sistematika
(sistemi tal-informatika) u fir-rigward tal-
organizzazzjoni (taħriġ legali u fiskali tal-
persunal tal-awtoritajiet tat-taxxa), jekk 
jiġu mitluba minn kwlunkwe pajjiż li qed 
jiżviluppa; jenfasizza l-bżonn li jsir sforz 
partikulari mal-pajjiżi Afrikani li għadhom 
ma jibbenefikawx minn għajnuna fit-tul fir-
rigward tat-tassazzjoni;

Or. en

Emendi 6
Marielle De Sarnez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emendi

2. Jitlob l-implimentazzjoni sistematika, 
fil-qafas tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika 
(FSE), ta' miżuri li jappoġġaw ir-riformi 
fiskali, speċjalment fil-forma ta' għajnuna 

2. Jitlob l-implimentazzjoni sistematika, 
fil-qafas tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika 
(FSE), ta' miżuri li jappoġġaw ir-riformi 
fiskali, speċjalment fil-forma ta' għajnuna 
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materjali (sistemi tal-informatika) u fir-
rigward tal-organizzazzjoni (taħriġ legali u 
fiskali tal-persunal tal-awtoritajiet tat-
taxxa); jenfasizza l-bżonn li jsir sforz 
partikulari mal-pajjiżi Afrikani li għadhom 
ma jibbenefikawx minn għajnuna fit-tul fir-
rigward tat-tassazzjoni;

materjali (sistemi tal-informatika) u fir-
rigward tal-organizzazzjoni (taħriġ legali u 
fiskali tal-persunal tal-awtoritajiet tat-
taxxa); jenfasizza l-bżonn li jsir sforz 
partikulari mal-pajjiżi Afrikani li għadhom 
ma jibbenefikawx minn għajnuna fit-tul fir-
rigward tat-tassazzjoni; ifakkar fil-bżonn li 
jittieħdu miżuri adegwati fil-livell 
Ewropew u f'dak internazzjonali kontra r-
rifuġji fiskali u t-trasferiment illegali ta' 
kapital, b'konformità mal-impenji 
meħuda b'mod partikulari mill-G20; 

Or. fr

Emendi 7
Syed Kamall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emendi

3. Itenni l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koerenza 
bejn il-politika ta' żvilupp u l-politika 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea; ifakkar li 
l-kriżi żiedet il-volatilità tal-prezzijiet tal-
materja prima, u kkawżat it-tnixxif tal-
flussi ta' kapital u għajnuna lejn il-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw; jenfasizza li, f'dan il-
kuntest, it-twaqqif ta' sistema fiskali 
effikaċi hija prijorità biex titnaqqas id-
dipendenza tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw
vis à vis l-għajnuna esterna u flussi 
finanzjarji esterni imprevedibbli oħrajn;

3. Itenni l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koerenza 
bejn il-politika ta' żvilupp u l-politika 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea; ifakkar li 
filwaqt li l-kriżi taf żiedet il-volatilità tal-
prezzijiet tal-materja prima, u kkawżat 
tnaqqis fil-flussi ta' kapital u għajnuna lejn 
il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, l-Unjoni 
Ewropea b'mod ġenerali, inklużi l-Istati 
Membri tagħha, għadha l-ikbar donatur 
ta' għajnuna għall-iżvilupp u fl-2009 
kienet responsabbli għal €49 biljun ta' din 
l-għajnuna, jiġifieri 56% tat-total dinji; 
jenfasizza li, f'dan il-kuntest, it-twaqqif ta' 
sistema fiskali effikaċi għandu jkun
prijorità għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw
biex titnaqqas id-dipendenza vis à vis l-
għajnuna esterna u flussi finanzjarji esterni 
imprevedibbli oħrajn;

Or. en
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Emendi 8
Joe Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emendi

3. Itenni l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koerenza 
bejn il-politika ta' żvilupp u l-politika 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea; ifakkar li 
l-kriżi żiedet il-volatilità tal-prezzijiet tal-
materja prima, u kkawżat it-tnixxif tal-
flussi ta' kapital u għajnuna lejn il-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw; jenfasizza li, f'dan il-
kuntest, it-twaqqif ta' sistema fiskali 
effikaċi hija prijorità biex titnaqqas id-
dipendenza tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
vis à vis l-għajnuna esterna u flussi 
finanzjarji esterni imprevedibbli oħrajn;

3. Itenni l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koerenza 
bejn il-politika ta' żvilupp u l-politika 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea; ifakkar li 
l-kriżi żiedet il-volatilità tal-prezzijiet tal-
materja prima, u kkawżat it-tnixxif tal-
flussi ta' kapital u għajnuna lejn il-pajjiżi li
qed jiżviluppaw; jenfasizza li, f'dan il-
kuntest, it-twaqqif ta' sistema fiskali 
effikaċi li teżenta lil dawk bi dħul baxx u 
li ma tiddiskriminax kontra dawk bi dħul 
medju hija prijorità biex titnaqqas id-
dipendenza tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
vis à vis l-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u flussi finanzjarji esterni 
imprevedibbli oħrajn;

Or. en

Emendi 9
Daniel Caspary

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emendi

3. Itenni l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koerenza 
bejn il-politika ta' żvilupp u l-politika 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea; ifakkar li 
l-kriżi żiedet il-volatilità tal-prezzijiet tal-
materja prima, u kkawżat it-tnixxif tal-
flussi ta' kapital u għajnuna lejn il-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw; jenfasizza li, f'dan il-
kuntest, it-twaqqif ta' sistema fiskali 
effikaċi hija prijorità biex titnaqqas id-
dipendenza tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
vis à vis l-għajnuna esterna u flussi 
finanzjarji esterni imprevedibbli oħrajn;

3. Itenni l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koerenza 
bejn il-politika ta' żvilupp u l-politika 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea; ifakkar li 
l-kriżi żiedet il-volatilità tal-prezzijiet tal-
materja prima, u dgħajfet il-flussi ta' 
kapital u għajnuna lejn il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; jenfasizza li, f'dan il-kuntest, 
it-twaqqif ta' sistema fiskali effikaċi hija 
prijorità biex titnaqqas id-dipendenza tal-
pajjiżi li qed jiżviluppaw vis à vis l-
għajnuna esterna u flussi finanzjarji esterni 
imprevedibbli oħrajn;
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Or. de

Emendi 10
Marielle De Sarnez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emendi

3a. Jenfasizza li d-dħul mit-taxxa 
m'għandux jitqies bħala alternattiva 
għall-għajnuna esterna iżda bħala parti 
integrali tad-dħul pubbliku li jiffaċilita l-
iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi;

Or. fr

Emendi 11
Harlem Désir

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emendi

3a. Ifakkar li l-evażjoni fiskali fir-rifuġji 
fiskali tirrappreżenta telf finanzjarju 
konsiderevoli għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, u li l-miżuri kontra r-rifuġji 
fiskali huma waħda mill-prijoritajiet tal-
UE bl-għan li tgħin b'mod effikaċi lill-
pajjiżi li qed jiżviluppaw jiksbu aċċess 
għad-dħul fiskali tagħhom;

Or. fr

Emendi 12
Harlem Désir

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emendi

3b. Iqis neċċessarju li l-OECD tfassal linji 
gwida ġodda dwar il-prezzijiet ta’ 
trasferiment, mezz essenzjali biex jiġi 
evitat li ċerti organizzazzjonijiet 
multinazzjonali jittrasferixxu l-profitti 
tagħhom lejn il-pajjiżi li għandhom l-
oktar sistemi fiskali favorevoli u 
ġġegħelhom iħallsu t-taxxi tagħhom fil-
pajjiżi – inklużi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
– fejn ikunu ġġeneraw il-profitti 
tagħhom;

Or. fr

Emendi 13
Syed Kamall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emendi

4. Jikkunsidra li hija essenzjali sistema ta' 
taxxa b’rata baxxa, ibbażata fuq it-twessigħ 
tal-bażi fiskali, u li tkun teskludi 
kwalunkwe eżenzjoni u preferenza fiskali 
diskrezzjonali, speċjalment fir-rigward tal-
industriji tal-estrazzjoni; jenfasizza l-
bżonn ta' inċentivi sabiex l-investituri jżidu 
l-involviment tagħhom fi proġetti li 
għandhom impatt lokali pożittiv fil-livell 
ekonomiku, soċjali, u ambjentali;

4. Jikkunsidra li sistema ta' taxxa b’rata 
baxxa, ibbażata fuq it-twessigħ tal-bażi 
fiskali, u li tippermetti eżenzjonijiet fiskali 
diskrezzjonali f'każijiet straordinarji, hija 
l-ewwel pass biex jitħeġġeġ ir-rispett 
għad-dixxiplina fiskali; jenfasizza l-bżonn 
ta' inċentivi sabiex l-investituri jżidu l-
involviment tagħhom fi proġetti li 
għandhom impatt lokali pożittiv fil-livell 
ekonomiku, soċjali, u ambjentali;

Or. en

Emendi 14
Joe Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emendi

4. Jikkunsidra li hija essenzjali sistema ta' 
taxxa b’rata baxxa, ibbażata fuq it-twessigħ 
tal-bażi fiskali, u li tkun teskludi 
kwalunkwe eżenzjoni u preferenza fiskali 
diskrezzjonali, speċjalment fir-rigward tal-
industriji tal-estrazzjoni; jenfasizza l-bżonn 
ta' inċentivi sabiex l-investituri jżidu l-
involviment tagħhom fi proġetti li 
għandhom impatt lokali pożittiv fil-livell 
ekonomiku, soċjali, u ambjentali;

4. Jikkunsidra li hija essenzjali sistema ta' 
taxxa b’rata baxxa għal dħul baxx u 
medju, ibbażata fuq it-twessigħ tal-bażi 
fiskali, u li tkun teskludi kwalunkwe 
eżenzjoni u preferenza fiskali 
diskrezzjonali, speċjalment fir-rigward tal-
industriji tal-estrazzjoni; jenfasizza l-bżonn 
ta' investiment pubbliku fi proġetti li 
għandhom impatt lokali pożittiv fil-livell 
ekonomiku, soċjali, u ambjentali;

Or. en

Emendi 15
Harlem Désir

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emendi

4. Jikkunsidra li hija essenzjali sistema ta' 
taxxa b’rata baxxa, ibbażata fuq it-twessigħ 
tal-bażi fiskali, u li tkun teskludi 
kwalunkwe eżenzjoni u preferenza fiskali 
diskrezzjonali, speċjalment fir-rigward tal-
industriji tal-estrazzjoni; jenfasizza l-bżonn 
ta' inċentivi sabiex l-investituri jżidu l-
involviment tagħhom fi proġetti li 
għandhom impatt lokali pożittiv fil-livell 
ekonomiku, soċjali, u ambjentali;

4. Jikkunsidra li hija essenzjali sistema ta' 
taxxa b’rata baxxa, ibbażata fuq it-twessigħ 
tal-bażi fiskali, u li tkun teskludi 
kwalunkwe eżenzjoni u preferenza fiskali 
diskrezzjonali, speċjalment fir-rigward tal-
industriji tal-estrazzjoni; jenfasizza l-bżonn 
ta' inċentivi sabiex l-investituri jżidu l-
involviment tagħhom fi proġetti li 
għandhom impatt lokali pożittiv fil-livell 
ekonomiku, soċjali, u ambjentali, filwaqt li 
jiġi evitat il-ħolqien ta' kwalunkwe 
opportunità għal xi forma ta' dumping 
fiskali;

Or. fr
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Emendi 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emendi

4a. Jinnota bi tħassib li Gvernijiet f'pajjiżi 
li qed jiżviluppaw, sabiex jattiraw l-
investiment barrani, ta' sikwit joffru 
eżenzjonijiet fiskali fuq firxa ta' għaxar 
snin jew iktar kif ukoll provvediment ta' 
servizzi pubbliċi bla ħlas; jistieden lill-
Kummissjoni tfassal mekkaniżmu ta' 
responsabilità bażika għall-ħlasijiet tat-
taxxi ta' investituri bbażati fl-UE fil-qafas 
tal-politika l-ġdida ta' investiment tal-UE 
u t-Trattati ta' Investiment Internazzjonali 
ma' pajjiżi terzi;

Or. en

Emendi 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emendi

4b. Iqis il-prattika mifruxa ta' kumpaniji 
barranin li jinvestu b'mod speċjali f'pajjiżi 
b'għadd kbir ta' riżorsi u jxaħħmu 
uffiċjali pubbliċi sabiex jiksbu liċenzji bi 
prezzijiet inqas minn dawk ġusti u 
eżenzjonijiet minn ħlasijiet fuq id-dħul, 
bħala l-fattur tal-akbar detriment għall-
iżvilupp ta' wħud mill-ifqar pajjiżi;
ifaħħar il-liġi l-ġdida tal-Istati Uniti ta' 
Lulju 2010 (l-Att Dodd-Frank dwar ir-
Riforma ta' Wall Street u l-Ħarsien tal-
Konsumatur) li ġġiegħel lill-kumpaniji 
kollha taż-żejt, tal-gass u tal-minjieri 
rreġistrati mas-Securities and Exchange 
Commission tal-Istati Uniti jippubblikaw 
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kemm iħallsu lil pajjiżi barranin u lill-
gvern tal-Istati Uniti; jistieden lill-
Kummissjoni tirrakkomanda skemi simili 
"ippubblika dak li tħallas" għall-Istati 
Membri tal-UE;

Or. en

Emendi 18
Joe Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emendi

5. Iqis li l-iżvilupp ta' sistema fiskali 
effikaċi għandu jkun wieħed mill-għanijiet 
tal-politika ġdida ta' investiment tal-UE fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jiġi 
stabbilit ambjent aħjar, aktar favorevoli 
għal investiment privat barrani u nazzjonali 
u biex jinħolqu l-kundizzjonijiet għal 
għajnuna internazzjonli aktar effikaċi; 
ifakkar li l-politika ta' investiment tal-UE 
għandha tinkoraġġixxi l-innovazzjoni, l-
effikaċità tas-servizzi pubbliċi, is-sħubijiet 
bejn il-pubbliku u l-privat u t-trasferiment 
tal-għarfien favur it-tkabbir;

5. Iqis li l-iżvilupp ta' sistema fiskali 
effikaċi li ma tiddiskriminax kontra d-
dħul baxx u medju u li għalhekk iddaħħal 
tassazzjoni progressiva u taxxi fuq il-
profitti korporattivi li għandhom jitħallsu 
fil-pajjiż fejn ikunu ġew akkumulati l-
profitti għandu jkun wieħed mill-għanijiet 
tal-politika ġdida ta' investiment tal-UE fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jiġi 
stabbilit ambjent aħjar, aktar favorevoli 
għal investiment pubbliku barrani u 
nazzjonali fl-interess tal-iżvilupp 
sostenibbli, it-trasferiment tal-għarfien u 
l-qerda tal-faqar u biex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għal għajnuna 
internazzjonli aktar effikaċi; 

Or. en

Emendi 19
Syed Kamall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emendi

5. Iqis li l-iżvilupp ta' sistema fiskali 5. Iqis li l-iżvilupp ta' sistema fiskali 
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effikaċi għandu jkun wieħed mill-għanijiet
tal-politika ġdida ta' investiment tal-UE fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jiġi 
stabbilit ambjent aħjar, aktar favorevoli 
għal investiment privat barrani u nazzjonali 
u biex jinħolqu l-kundizzjonijiet għal 
għajnuna internazzjonli aktar effikaċi; 
ifakkar li l-politika ta' investiment tal-UE 
għandha tinkoraġġixxi l-innovazzjoni, l-
effikaċità tas-servizzi pubbliċi, is-sħubijiet 
bejn il-pubbliku u l-privat u t-trasferiment 
tal-għarfien favur it-tkabbir;

effikaċi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw
għandu jkun is-sinsla tal-finanzi pubbliċi 
tagħhom; iqis li l-politika ġdida ta' 
investiment tal-UE fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għandha tikkontribwixxi
sabiex jiġi stabbilit ambjent aħjar, aktar 
favorevoli għal investiment privat barrani u 
nazzjonali u biex jinħolqu l-kundizzjonijiet 
għal għajnuna internazzjonli aktar effikaċi 
ifakkar li l-politika ta' investiment tal-UE 
għandha tiffoka fuq l-iżvilupp tal-SMEs, 
inkluż permezz tal-mikrokreditu, u
tinkoraġġixxi l-innovazzjoni, l-effikaċità 
tas-servizzi pubbliċi, is-sħubijiet bejn il-
pubbliku u l-privat u t-trasferiment tal-
għarfien favur it-tkabbir;

Or. en

Emendi 20
Marielle De Sarnez

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emendi

5a. Ifakkar li, filwaqt li l-impatt pożittiv 
tal-FSE se jinħass biss fuq perjodu twil, 
it-telf ta' dħul huwa konsegwenza 
immedjata tat-tnaqqis fit-tariffi doganali;

Or. fr

Emendi 21
Marielle De Sarnez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emendi

5b. Jenfasizza l-bżonn li jittieħdu l-miżuri 
neċessarji biex jikkontrobilanċjaw it-telf 
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ta' dħul li jirriżulta mis-sostituzzjoni ta' 
importazzjonijiet ta' prodotti Ewropej li 
huma eżentati minn tariffi doganali għal 
importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li 
jkunu ġew soġġetti għal tariffi doganali;

Or. fr

Emendi 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emendi

5a. Jinsab imħasseb dwar il-firxa u d-
daqs tat-trasferiment ta' kapital lejn 
rifuġji fiskali fejn huma involuti ċittadini 
bi dħul għoli ħafna u uffiċjali tal-gvern 
ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw; jistieden lill-
Istati Membri tal-OECD jirrakkomandaw 
miżuri ta' trasparenza addizzjonali għall-
banek u istituzzjonijiet finanzjarja fir-
rigward ta' kontijiet barranin; jistieden 
lill-Kummissjoni tirrispetta l-libertà 
regolatorja domestika fin-negozjati 
tagħha ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar 
il-Liberalizzazzjoni tas-Servizz 
Finanzjarju fi ħdan il-Ftehimiet ta' 
Kummerċ Ħieles, sabiex ikunu jistgħu 
jsiru kontrolli tal-kapital;     

Or. en

Emendi 23
Syed Kamall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emendi

6. jitlob il-ħolqien, fil-qafas tal-FSE, ta' 6. jitlob il-ħolqien, fil-qafas tal-FSE, ta' 
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mekkaniżmu ta' kontroll indipendenti biex 
jiġi evalwat l-impatt fiskali nett tat-tneħħija 
tad-dazju doganali u fl-istess ħin tal-
progress miksub fir-rigward tar-riformi 
fiskali f'kull pajjiż; jitlob l-introduzzjoni 
ta' klawsola li tipprovdi għal reviżjoni
globali obbligatorja tal-FSE kollha wara 
ħames snin u li tagħti lok għal modifiki 
eventwali tad-dispożizzjonijiet tal-ftehim 
skont il-bżonnijiet identifikati.

mekkaniżmu ta' kontroll indipendenti biex 
jiġi evalwat l-impatt fiskali nett tat-tneħħija 
tad-dazju doganali u fl-istess ħin tal-
progress miksub fir-rigward tar-riformi 
fiskali f'kull pajjiż; jitlob reviżjoni 
obbligatorja tal-progress ta' kull pajjiż 
individwali fl-implimentazzjoni tar-
riformi fiskali b'konformità mal-aħħar 
aġġornamenti tal-Mudell ta’ Konvenzjoni 
dwar it-Taxxa fuq id-Dħul u fuq il-
Kaptial tal-OECD. 

Or. en

Emendi 24
Daniel Caspary

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emendi

6. jitlob il-ħolqien, fil-qafas tal-FSE, ta' 
mekkaniżmu ta' kontroll indipendenti biex 
jiġi evalwat l-impatt fiskali nett tat-tneħħija 
tad-dazju doganali u fl-istess ħin tal-
progress miksub fir-rigward tar-riformi 
fiskali f'kull pajjiż; jitlob l-introduzzjoni 
ta' klawsola li tipprovdi għal reviżjoni 
globali obbligatorja tal-FSE kollha wara 
ħames snin u li tagħti lok għal modifiki 
eventwali tad-dispożizzjonijiet tal-ftehim 
skont il-bżonnijiet identifikati.

6. jitlob il-ħolqien, fil-qafas tal-FSE, ta' 
mekkaniżmu ta' kontroll indipendenti biex 
jiġi evalwat l-impatt fiskali nett tat-tneħħija 
tad-dazju doganali u fl-istess ħin tal-
progress miksub fir-rigward tar-riformi 
fiskali f'kull pajjiż.

Or. de

Emendi 25
Joe Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
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Abbozz ta' opinjoni Emendi

6. jitlob il-ħolqien, fil-qafas tal-FSE, ta' 
mekkaniżmu ta' kontroll indipendenti biex 
jiġi evalwat l-impatt fiskali nett tat-tneħħija 
tad-dazju doganali u fl-istess ħin tal-
progress miksub fir-rigward tar-riformi 
fiskali f'kull pajjiż; jitlob l-introduzzjoni ta' 
klawsola li tipprovdi għal reviżjoni globali 
obbligatorja tal-FSE kollha wara ħames
snin u li tagħti lok għal modifiki eventwali 
tad-dispożizzjonijiet tal-ftehim skont il-
bżonnijiet identifikati.

6. jitlob il-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' 
kontroll indipendenti biex jiġi evalwat l-
impatt fiskali nett tat-tneħħija tad-dazju 
doganali u fl-istess ħin tal-progress miksub 
fir-rigward tar-riformi fiskali f'kull pajjiż; 
jitlob l-introduzzjoni ta' klawsola li 
tipprovdi għal reviżjoni globali 
obbligatorja tal-FSE kollha wara tliet snin 
u li tagħti lok għal modifiki ta' kull ftehim 
fl-interess tal-qerda tal-faqar, l-iżvilpp 
sostenibbli u l-integrazzjoni reġjonali.  

Or. en

Emendi 26
Marielle De Sarnez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emendi

6. jitlob il-ħolqien, fil-qafas tal-FSE, ta' 
mekkaniżmu ta' kontroll indipendenti biex 
jiġi evalwat l-impatt fiskali nett tat-tneħħija 
tad-dazju doganali u fl-istess ħin tal-
progress miksub fir-rigward tar-riformi 
fiskali f'kull pajjiż; jitlob l-introduzzjoni ta' 
klawsola li tipprovdi għal reviżjoni globali 
obbligatorja tal-FSE kollha wara ħames 
snin u li tagħti lok għal modifiki eventwali 
tad-dispożizzjonijiet tal-ftehim skont il-
bżonnijiet identifikati.

6. jitlob il-ħolqien, fil-qafas tal-FSE, ta' 
mekkaniżmu ta' kontroll indipendenti biex 
jiġi evalwat l-impatt fiskali nett tat-tneħħija 
tad-dazju doganali u fl-istess ħin tal-
progress miksub fir-rigward tar-riformi 
fiskali pajjiż pajjiż; jitlob l-introduzzjoni ta' 
klawsola li tipprovdi għal reviżjoni globali 
obbligatorja tal-FSE kollha wara ħames 
snin u li tagħti lok għal modifiki eventwali 
tad-dispożizzjonijiet tal-ftehim skont il-
bżonnijiet identifikati.

Or. fr


