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Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi l-investigazzjonijiet li twettqu mill-

Kumitat TAXE żvelaw li l-prattika tad-

deċiżjonijiet tat-taxxa ma sseħħx 

esklussivament fil-Lussemburgu iżda hija 

komuni madwar l-Unjoni; billi l-prattika 

tad-deċiżjonijiet tat-taxxa tista' tintuża 

leġittimament biex tipprovdi ċ-ċertezza 

tad-dritt neċessarja għan-negozju u biex 

tnaqqas ir-riskju finanzjarju għal ditti 

onesti, iżda madankollu hija miftuħa għal 

abbuż potenzjali u evitar tat-taxxa u tista', 

peress li tipprovdi ċertezza tad-dritt lill-

atturi magħżula biss, toħloq ċertu grad ta' 

inugwaljanza bejn il-kumpaniji li jkunu 

ngħataw deċiżjonijiet u l-kumpaniji li ma 

jużawx tali deċiżjonijiet; 

E. billi l-investigazzjonijiet li twettqu mill-

Kumitat TAXE żvelaw li l-prattika tad-

deċiżjonijiet tat-taxxa ma sseħħx 

esklussivament fil-Lussemburgu iżda hija 

komuni madwar l-Unjoni; billi l-Kumitat 

TAXE, filwaqt li stabbilixxi li kien hemm 

bosta ksur tad-dritt tal-Unjoni fl-oqsma 

tal-iskambju ta’ informazzjoni dwar 

kwistjonijiet fiskali, l-għajnuna fiskali 

mill-istat u l-prinċipju ta’ kooperazzjoni 

sinċiera u leali, xorta waħda kien għadu 

mhux kapaċi jindirizza bis-sħiħ il-

kwistjoni tar-responsabbiltà politika 

minħabba nuqqas ta’ kooperazzjoni min-

naħa tal-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Istati 

Membri; billi l-prattika tad-deċiżjonijiet 

tat-taxxa tista' tintuża leġittimament biex 

tipprovdi ċ-ċertezza tad-dritt neċessarja 

għan-negozju u biex tnaqqas ir-riskju 

finanzjarju għal ditti onesti, iżda 

madankollu hija miftuħa għal abbuż 

potenzjali u evitar tat-taxxa u tista', peress 

li tipprovdi ċertezza tad-dritt lill-atturi 

magħżula biss, toħloq ċertu grad ta' 

inugwaljanza bejn il-kumpaniji li jkunu 

ngħataw deċiżjonijiet u l-kumpaniji li ma 

jużawx tali deċiżjonijiet; 
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Premessa H 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi, b'xi eċċezzjonijiet ta' min 

ifaħħarhom, il-mexxejja politiċi nazzjonali 

ma indirizzawx il-problema tal-evitar tat-

taxxa fit-tassazzjoni korporattiva b'mod 

opportun biżżejjed; 

H. billi, b'xi eċċezzjonijiet ta' min 

ifaħħarhom, il-mexxejja politiċi nazzjonali 

ma indirizzawx il-problema tal-evitar tat-

taxxa fit-tassazzjoni korporattiva b'mod 

opportun biżżejjed; billi ċerti Stati Membri 

bħal-Lussemburgu, taħt it-tmexxija tal-

President attwali tal-Kummissjoni Jean 

Claude Juncker, u n-Netherlands bil-

President tal-Eurogrupp, Jeroen 

Dijsselbloem, bħala Ministru tal-Finanzi, 

ostakolaw b’mod attiv – kif intwera minn 

stabbilimenti ewlenin tal-midja – il-

progress dwar prattiki dwar it-taxxa 

dannużi bħalma huma s-sistemi ta' 

inċentivi tat-taxxa favur il-privattivi fil-

fora tal-Kunsill; 
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Anness – Rakkomandazzjoni A3 – inċiż 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Dawn in-notifiki mill-Istati Membri 

għandu jkollhom analiżi ta' 

riperkursjoni tal-impatt materjali tal-

miżuri tat-taxxi ġodda fuq Stati 

Membri oħra u pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, biex jappoġġjaw l-

azzjoni tal-Grupp tal-Kodiċi ta' 

Kondotta fl-identifikazzjoni ta' 

prattiki fiskali ta' ħsara. 

 

 Dawn in-notifiki mill-Istati Membri 

għandu jkollhom analiżi ta' 

riperkursjoni tal-impatt materjali tal-

miżuri tat-taxxi ġodda fuq Stati 

Membri oħra u pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, biex jappoġġjaw l-

azzjoni tal-Grupp tal-Kodiċi ta' 

Kondotta fl-identifikazzjoni ta' prattiki 

fiskali ta' ħsara. Dawn l-analiżi 

għandhom jiġu ppubblikati sabiex il-

partijiet interessati mis-setturi 

governattivi, nongovernattivi u 

akkademiċi jkunu jistgħu jagħmlu 

tqabbil internazzjonali, abbażi tal-

evidenza kollha disponibbli, tar-

reġimi fiskali u l-impatt materjali 

transkonfinali tagħhom. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness – Rakkomandazzjoni A7 – inċiż 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Tali ħarsien għandu jkun koerenti 

mas-sistema legali ġenerali u għandu 

jkun effettiv kontra prosekuzzjonijiet 

legali, penali ekonomiċi u 

diskriminazzjonijiet mhux ġustifikati; 

 Tali ħarsien għandu jkun koerenti 

mas-sistema legali ġenerali u għandu 

jkun effettiv kontra prosekuzzjonijiet 

legali, penali ekonomiċi u 

diskriminazzjonijiet mhux ġustifikati; 

Il-protezzjoni tal-informaturi 

m’għandhiex tiddgħajjef 

b’definizzjoni vaga jew wiesgħa wisq 

ta’ sigrieti kummerċjali, li 

tippermetti li l-korporazzjonijiet jew 

l-istituzzjonijiet isikktu 

arbitrarjament lill-informaturi billi 

jagħmlu referenza għall-protezzjoni 

allegata ta’ tali sigrieti; 
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Annex – Recommendation B3 – Introductory phrase 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Il-Parlament Ewropew jistieden lill-

Kummissjoni Ewropea biex tkompli 

tipprovdi gwida lill-Istati Membri dwar kif 

għandhom jitħaddmu r-reġimi ta' sistema 

ta' inċentivi tat-taxxa favur il-privattivi, 

f'konformità mal-"approċċ nexus 

modifikat" sabiex ikun żgurat li dawn ma 

jkunux ta' ħsara.  

Il-Parlament Ewropew jistieden lill-

Kummissjoni Ewropea biex tkompli 

tipprovdi gwida lill-Istati Membri dwar 

reġim preferenzjali tat-taxx bħalma huma 

s-sistemi ta' inċentivi tat-taxxa favur il-

privattivi.  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Din il-gwida għandha tagħmilha ċara li 

r-reġimi preferenzjali, bħas-sistema ta' 

inċentivi tat-taxxa favur il-privattivi, 

għandhom ikunu bbażati fuq l-

"approċċ nexus modifikat" kif definit 

fl-Azzjoni 5 tal-OECD dwar il-BEPS, 

li jfisser li għandu jkun hemm rabta 

diretta bejn il-benefiċċji tat-taxxa u l-

attivitajiet ta' riċerka u żvilupp 

sottostanti.  

 Din il-gwida għandha tagħmilha ċara 

li r-reġimi preferenzjali, bħas-sistema 

ta' inċentivi tat-taxxa favur il-

privattivi, għandhom jitneħħew 

minħabba li, skont ir-rapport tal-

Kumitat TAXE, l-ispejjeż tar-riċerka 

u l-iżvilupp diġà huma deduċibbli 

mit-taxxa skont is-sistemi tat-taxxa 

nazzjonali anki mingħajr is-sistemi 

ta' inċentivi tat-taxxa favur il-

privattivi. Il-Kummissjoni stess sabet 

fi studju dwar l-inċentivi għar-

riċerka u l-iżvilupp li “jidher aktar 

probabbli li s-sistemi ta' inċentivi tat-

taxxa favur il-privattivi, jillokalizzaw 

mill-ġdid l-introjtu korporattiv milli 

jqanqlu l-innovazzjoni”
1 
u d-

diffikultà li tkun identifikata l-

kontribuzzjoni eżatta tal-attivitajiet 

speċifiċi ta’ riċerka għall-profitti tal-

kumpaniji tagħmel dawn l-iskemi, 

intrinsikament suġġetti għal 

attivitajiet tal-BEPS.  

_________ 

1 
 "A study on R&D Tax incentives" 

(Studju dwar l-Inċentivi Fiskali għar-

Riċerka u l-Iżvilupp), Dokumenti dwar it-

Tassazzjoni, Dokument ta’ Ħidma 



 

AM\1081293MT.doc  PE573.386v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Nru 52-2014, Kummissjoni Ewropea 

Or. en 



 

AM\1081293MT.doc  PE573.386v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.12.2015 A8-0349/23 

Emenda  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Indaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-

Kumpaniji 

2015/2010(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness – Rakkomandazzjoni C3 – Frażi introduttorja 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Il-Parlament Ewropew jistieden lill-

Kummissjoni Ewropea biex tressaq 

proposta għal katalgu ta' kontromiżuri li l-

Unjoni u l-Istati Membri għandhom 

japplikaw bħala azzjonisti u finanzjaturi ta' 

korpi pubbliċi, banek u programmi ta' 

finanzjament, li għandhom jiġu applikati 

lill-kumpaniji li jużaw rifuġji fiskali sabiex 

jimplimentaw skemi ta' ppjanar aggressiv 

tat-taxxa u għalhekk ma jkunux 

jikkonformaw mal-istandards ta' 

governanza tajba fil-qasam tat-taxxa tal-

Unjoni. 

Il-Parlament Ewropew jistieden lill-

Kummissjoni Ewropea biex tressaq 

proposta għal katalgu ta' kontromiżuri li l-

Unjoni u l-Istati Membri għandhom 

japplikaw bħala azzjonisti u finanzjaturi ta' 

korpi pubbliċi, banek u programmi ta' 

finanzjament, li għandhom jiġu applikati 

lill-kumpaniji li jużaw, jagħtu konsulenza 

jew jiffaċilitaw l-użu ta’ rifuġji fiskali 

sabiex jimplimentaw skemi ta' ppjanar 

aggressiv tat-taxxa u għalhekk ma jkunux 

jikkonformaw mal-istandards ta' 

governanza tajba fil-qasam tat-taxxa tal-

Unjoni. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  o f’każijiet ta’ użu ripetut jew 

promozzjoni ta’ rifuġji fiskali, multi u l-

irtirar tal-liċenzji tan-negozju, b’mod 

partikolari għad-ditti ta’ konsulenza 

fiskali u l-fornituri tas-servizzi finanzjarji. 

Or. en 

 

 


