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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipproponi mod kif jista’ jittaffa l-effett fuq il-pajjiżi Ewropej tal-eżodu ta’ 
mħuħ. Huwa jindika li wieħed mir-riżultati possibbli tal-globalizzazzjoni huwa li r-residenti 
ta’ pajjiż A, li jkun investa fl-edukazzjoni u t-taħriġ tagħhom, sussegwentement imorru 
joqogħdu fil-pajjiż B, fejn il-ħiliet speċjalisti tagħhom jistgħu, pereżempju, jiksbu ritorn 
finanzjarju ikbar, u b’hekk il-pajjiż B ikun jista’ jibbenefika mill-investiment magħmul mill-
pajjiż A, waqt li l-pajjiż A jitlef dħul mit-taxxi, u jispiċċa b’inqas riżorsi sabiex jiddedika 
għall-edukazzjoni. Bl-għan li jinstab rimedju għall-problema, il-petizzjonant jirrakkomanda l-
introduzzjoni ta’ sistema ta’ taxxa ‘Pigovian’ imfassla sabiex tikkoreġi l-iżbilanċi tas-swieq 
maħluqa mill-ispejjeż soċjali, fi kliem ieħor sabiex jinstab rimedju għall-“effetti esterni” jew 
“l-esternalitajiet”. Il-petizzjonant juri dan permezz ta’ kalkolu tal-kampjun.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż, jissuġġerixxi kumpens finanzjarju għall-pajjiżi li huma 
affettwati minn “eżodu ta’ mħuħ”. Il-petizzjonant l-ewwel jiddeskrivi l-kwistjoni: pajjiż A 
jiddedika partijiet importanti mill-baġit tiegħu għall-edukazzjoni u t-taħriġ tal-popolazzjoni 
tiegħu. Madankollu, dawn ir-residenti sussegwentement imorru joqogħdu fil-pajjiż B fejn il-
ħiliet u l-kwalifiki tagħhom jistgħu jiksbu ritorn finanzjarju ikbar u b’hekk il-pajjiż B ikun 
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jista’ jibbenefika minn investimenti mill-pajjiż A minħabba l-ħlasijiet tat-taxxa fuq l-introjtu 
tal-immigranti. Il-petizzjonant jgħid li l-pajjiż B għalhekk ikun “opportunist” u jibbenefika 
mill-vantaġġi fl-ispiża (ħlas tat-taxxa iktar baxx minħabba spejjeż iktar baxxi għall-
edukazzjoni), li huma bbażati fuq l-effetti esterni. Bħala konsegwenza, il-pajjiż A mhux se 
jkun iktar jista’ jiffinanzja l-edukazzjoni u l-falliment tas-suq li jirriżulta minn dan joħloq 
ineffiċjenza. 

Il-petizzjonant jipprovdi għalhekk proposta biex jinstab rimedju għall-kwistjoni. Skont il-
petizzjonant, il-problema prinċipali tikkonsisti fil-fatt li t-taxxi fuq l-introjtu huma imposti fil-
pajjiż ta’ impjieg u mhux fil-pajjiż li pprovda l-edukazzjoni u t-taħriġ, u għalhekk il-bażi 
għall-introjtu għoli. Il-petizzjonant jissuġġerixxi li tiġi eliminata din l-esternalità billi tiġi 
introdotta t-taxxa Pigouvian li għandha tiġi imposta fuq ir-residenti kollha tal-pajjiż B li 
mbagħad jiġu trasferiti lill-pajjiż A. Il-petizzjonant jipprovdi wkoll għal formula dettaljata 
għall-kalkolu tal-ammonti neċessarji ta’ taxxa bħal din biex ikopru l-esternalitajiet.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

a) Definizzjoni tat-Taxxa Pigouvian

It-taxxa Pigouvian (miktuba wkoll Pigovian) hija taxxa applikata għal attività tas-suq li tkun 
qed tiġġenera esternalitajiet negattivi (spejjeż għal xi ħadd ieħor). It-taxxa hija maħsuba biex 
tikkoreġi riżultat ineffiċjenti tas-suq, u li tagħmel dan billi tiġi stabbilita f’livell ugwali għall-
esternalitajiet negattivi. Meta jkun hemm esternalitajiet negattivi, l-ispiża soċjali ta’ attività 
tas-suq ma tkunx koperta mill-ispiża privata tal-attività. F’każ bħal dan, l-eżitu tas-suq ma 
jkunx effiċjenti u jista’ jwassal għall-konsum żejjed tal-prodott. Eżempju msemmi ta’ spiss ta’ 
esternalità bħal din huwa t-tniġġis ambjentali.

It-Taxxa Pigouvian normalment tkun ibbażata fuq il-konsum jew l-użu tar-riżorsi, bħal 
pereżempju fir-rigward tat-tabakk jew kwistjonijiet ambjentali; it-taxxa Pigouvian 
normalment għalhekk għandha l-karatteristiċi ta’ taxxa indiretta (bħal pereżempju l-VAT jew 
id-dazji tas-sisa). Madankollu, huwa mifhum li t-Taxxa Pigouvian fil-kuntest ta’ kumpens 
għall-eżodu ta’ mħuħ tiġi imposta flimkien mat-taxxi fuq l-introjtu li jiġġeneraw l-ammont 
pre-ikkalkulat għall-kumpens li għandu jitħallas mill-pajjiż B lill-pajjiż A. L-użu tat-taxxa 
Pigouvian fil-kuntest deskritt għalhekk jikkorrispondi għal dak ta’ taxxa diretta. 

Għal raġunijiet ovvji mhuwiex konċepibbli li l-Istati Membri jintroduċu taxxa Pigouvian bħal 
din b’mod unilaterali, b’mod partikolari, peress li d-dħul minn din it-taxxa jiġi trasferit lejn 
Stat Membru ieħor. 

b) Nota ta’ analiżi 

Fl-istadju preżenti tal-iżvilupp tal-liġi tal-Unjoni hemm leġiżlazzjoni limitata fil-qasam tat-
tassazzjoni diretta, li taqa’ essenzjalment fil-kompetenza tal-Istati Membri. Huma liberi li 
jistrutturaw u jfasslu s-sistemi fiskali tagħhom skont il-bżonnijiet finanzjarji u l-objettivi tal-
politika tagħhom, biex jiddeterminaw ir-rabtiet meħtieġa għall-eżerċizzju tad-drittijiet fiskali 
tagħhom u biex jiddeċiedu x’għandu jkun intaxxat u b’liema rata. Fl-eżerċizzju ta’ dan il-
kompitu, madankollu, l-Istati Membri jridu jirrispettaw l-obbligi tagħhom skont it-Trattati tal-
UE. B’mod partikolari, l-Istati Membri mhumiex permessi li jiddiskriminaw abbażi tan-
nazzjonalità jew li joħolqu jew iżommu d-diskriminazzjoni kontra ċittadini ta’ Stati Membri, 
inklużi ċ-ċittadini tagħhom stess, li jeżerċitaw il-libertajiet tagħhom skont it-Trattati tal-UE. 
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Lanqas ma jistgħu japplikaw restrizzjonijiet mhux ġustifikati fuq dawn il-libertajiet.

Għalhekk, huwa dubjuż, jekk f’dan l-istadju taxxa Pigouvian bħal din tistax tiġi ġustifikata 
skont il-bażijiet eżistenti tat-trattat għal azzjoni leġiżlattiva.

Minn perspettiva prattika, ikun ukoll diffiċli li wieħed jimmaġina l-unanimità meħtieġa ta’ 
inizjattiva bħal din biex tiġi adottata mill-Kunsill. Ċertament hemm Stati Membri li minnhom 
bosta persuni kwalifikati jmorru joqogħdu fi Stati Membri oħra sabiex ifittxu impjiegi b’paga 
ogħla. Madankollu, l-istess pajjiżi li jirċievu dawn l-impjegati minn Stati Membri oħra 
jilmentaw dwar l-istess fenomeni li jitilfu persuni kwalifikati għax dawn imorru f’pajjiżi oħra, 
l-iktar pajjiżi li mhumiex fl-UE, bħall-Isvizzera, in-Norveġja u b’mod partikolari l-Istati Uniti 
tal-Amerika. Bħala definizzjoni, dawn il-pajjiżi ma jaqgħux taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
sistema bħal din ta’ kumpens tal-eżodu ta’ mħuħ. Dan jista’ jaffettwa ħażin il-kompetittività 
tal-kumpaniji stabbiliti fl-Unjoni Ewropea kollha, billi t-Taxxa Pigouvian iżżid l-ispiża tax-
xogħol bl-imponiment tat-taxxi addizzjonali.

Wieħed ikun jeħtieġ ukoll li jqis li s-sitwazzjoni tista’ tinbidel maż-żmien u l-Istati Membri li 
tradizzjonalment kienu pajjiżi ta’ “emigrazzjoni” jinbidlu f’pajjiżi ta’ “immigrazzjoni”. Barra 
minn hekk, għandhom jitqiesu wkoll it-trasferimenti ta’ flus lill-pajjiżi ta’ oriġini tal-
ħaddiema li spiss jirrappreżentaw sehem sinifikanti tal-PNG ta’ dawn il-pajjiżi. Barra minn 
hekk, fejn tali persuni kwalifikati jirritornaw fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom b’iktar edukazzjoni 
u esperjenza miksuba fil-pajjiż tal-impjieg, l-Istat Membru ta’ oriġini jkun jeħtieġ 
jikkumpensa għal dawn il-kwalifiki ulterjuri. 

Dawn il-kunsiderazzjonijiet juru li kumpens bħal dan għall-eżodu ta’ mħuħ iqajjem 
mistoqsijiet li jmorru lil hinn mill-osservazzjonijiet tal-petizzjonant.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni għalhekk tasal għall-konklużjoni li inizjattiva leġiżlattiva konformi mas-
suġġerimenti tal-petizzjonant tkun problematika kemm f’termini tal-bażi legali tagħha kif 
ukoll tal-possibbiltajiet tagħha ta’ qbil mill-Istati Membri.


