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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Josserva li, waqt li qed tkun ħaġa dejjem 

aktar kumplessa għad-ditti li joperaw 

b'mod transkonfinali biex jibqgħu 

konformi mad-diversi sistemi fiskali, il-

globalizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni 

għamluha aktar faċli għalihom li 

jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom permezz 

ta' ċentri finanzjarji offshore, u li joħolqu 

strutturi sofistikati sabiex inaqqsu l-

kontribuzzjoni fiskali globali tagħhom; 

jinsab imħasseb dwar il-fatt li, minħabba l-

kriżi ekonomika u tad-dejn u minħabba 

konsolidament baġitarju, il-biċċa l-kbira 

tal-Istati Membri naqqsu b'mod sinifikanti 

l-persunal amministrattiv tagħhom fil-

qasam tat-taxxa; jisħaq fuq il-fatt li l-

amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa 

għandu jkollhom biżżejjed riżorsi, inklużi 

riżorsi umani, biex joperaw b'mod effikaċi 

fil-prevenzjoni u l-identifikazzjoni ta' 

pjanifikazzjoni fiskali aggressiva, evażjoni 

tat-taxxa u evitar tat-taxxa, u fil-ġlieda 

kontrihom, peress li dawn jiġġeneraw 

erożjoni sostanzjali tal-bażi tat-taxxa 

tagħhom, u biex jiżguraw ġbir aħjar u aktar 

ġust tat-taxxa u l-kredibilità tas-sistema 

fiskali; josserva li ntwera minn studji li, fl-

amministrazzjonijiet fiskali, persunal 

kompetenti iġib konsiderevolment aktar 

dħul għall-istat minn kemm jiswih, peress 

li l-effikaċja tal-amministrazzjonijiet fiskali 

jkollha impatt pożittiv dirett fuq il-baġits 

3. Josserva li, waqt li qed tkun ħaġa dejjem 

aktar kumplessa għad-ditti li joperaw 

b'mod transkonfinali biex jibqgħu 

konformi mad-diversi sistemi fiskali, il-

globalizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni 

għamluha aktar faċli għalihom li 

jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom permezz 

ta' ċentri finanzjarji offshore, u li joħolqu 

strutturi sofistikati sabiex inaqqsu l-

kontribuzzjoni fiskali globali tagħhom; 

jinsab imħasseb dwar il-fatt li, minħabba l-

kriżi ekonomika u tad-dejn u minħabba 

konsolidament baġitarju, il-biċċa l-kbira 

tal-Istati Membri naqqsu b'mod sinifikanti 

l-persunal amministrattiv tagħhom fil-

qasam tat-taxxa; jisħaq fuq il-fatt li l-

amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa 

għandu jkollhom biżżejjed riżorsi, inklużi 

riżorsi umani, biex joperaw b'mod effikaċi 

fil-prevenzjoni u l-identifikazzjoni ta' 

ppjanar fiskali aggressiv, evażjoni tat-

taxxa u evitar tat-taxxa, u fil-ġlieda 

kontrihom, peress li dawn jiġġeneraw 

erożjoni sostanzjali tal-bażi tat-taxxa 

tagħhom, u biex jiżguraw ġbir aħjar u aktar 

ġust tat-taxxa u l-kredibilità tas-sistema 

fiskali; josserva li ntwera minn studji li, fl-

amministrazzjonijiet fiskali, persunal 

kompetenti iġib konsiderevolment aktar 

dħul għall-istat min-nefqiet relatati, peress 

li l-effikaċja tal-amministrazzjonijiet fiskali 

jkollha impatt pożittiv dirett fuq id-dħul 
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 95a. Jistieden lill-Istati Membri, 

speċjalment dawk li jirċievu għajnuna 

finanzjarja, biex jimplimentaw riformi 

strutturali, jiġġieldu l-frodi tat-taxxa u 

jinfurzaw azzjoni kontra l-ippjanar fiskali 

aggressiv; 

Or. en 
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135. Iqis li trasparenza akbar f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-attivitajiet tal-

kumpaniji multinazzjonali hija essenzjali 

biex jiġi garantit li l-amministrazzjonijiet 

tat-taxxa jkunu jistgħu jikkumbattu b'mod 

effikaċi l-BEPS; itenni f'dan is-sens il-

pożizzjoni tiegħu li l-kumpaniji 

multinazzjonali fis-setturi kollha jmisshom 

jiddivulgaw, b'mod ċar u komprensiv, fir-

rapporti finanzjarji tagħhom, imqassma 

għal kull Stat Membru u kull pajjiż terz 

fejn huma stabbiliti, firxa ta' informazzjoni 

aggregata, inkluż il-profitt jew it-telf qabel 

it-taxxa, it-taxxa fuq il-profitt jew it-telf, 

in-numru ta' impjegati, l-assi li jiddetjenu, 

l-informazzjoni bażika dwar id-

deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa (rapporti 

għal kull pajjiż); jissottolinja l-importanza 

li tali informazzjoni tkun għad-

dispożizzjoni tal-pubbliku, possibbilment 

fil-forma ta' reġistru ċentrali tal-UE; 

jissottolinja barra minn hekk li l-SMEs li 

mhumiex kumpaniji multinazzjonali 

għandhom ikunu eżenti minn tali obbligu; 

jistieden lill-Kunsill jadotta, sa tmiem l-

2015, il-pożizzjoni tal-Parlament kif 

ivvotat fid-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-

Azzjonisti f'Lulju 2015; jissottolinja li r-

rekwiżiti marbuta mat-trasparenza 

għandhom ikunu mfassla u implimentati 

b'tali mod li ma jirriżultawx fi żvantaġġ 

135. Iqis li trasparenza akbar f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-attivitajiet tal-

kumpaniji multinazzjonali hija essenzjali 

biex jiġi garantit li l-amministrazzjonijiet 

tat-taxxa jkunu jistgħu jikkumbattu b'mod 

effikaċi l-BEPS; itenni f'dan is-sens il-

pożizzjoni tiegħu li l-kumpaniji 

multinazzjonali fis-setturi kollha jmisshom 

jiddivulgaw, b'mod ċar u komprensiv, fir-

rapporti finanzjarji tagħhom, imqassma 

għal kull Stat Membru u kull pajjiż terz 

fejn huma stabbiliti, firxa ta' informazzjoni 

aggregata, inkluż il-profitt jew it-telf qabel 

it-taxxa, it-taxxa fuq il-profitt jew it-telf, 

in-numru ta' impjegati, l-assi li jiddetjenu, 

l-informazzjoni bażika dwar id-

deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa (rapporti 

għal kull pajjiż); jissottolinja l-importanza 

li tali informazzjoni tkun għad-

dispożizzjoni tal-pubbliku, possibbilment 

fil-forma ta' reġistru ċentrali tal-UE; 

jissottolinja barra minn hekk li l-SMEs u l-

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja li 

mhumiex kumpaniji multinazzjonali 

għandhom ikunu eżenti minn tali obbligu; 

jistieden lill-Kunsill jadotta, sa tmiem l-

2015, il-pożizzjoni tal-Parlament kif 

ivvotat fid-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-

Azzjonisti f'Lulju 2015; jissottolinja li r-

rekwiżiti marbuta mat-trasparenza 

għandhom ikunu mfassla u implimentati 
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kompetittiv fil-konfront tal-impriżi tal-UE; 

Or. en 

 

 


