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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi arkitettura ta' suq miftuħ fil-
kummerċ u l-ikklirjar li tippermetti 
kompetizzjoni ġenwina fost l-infrastrutturi 
tas-suq hija kruċjali għall-preservazzjoni u 
t-tisħiħ tar-reżiljenza tas-swieq kapitali tal-
UE, l-inċentivar ta' innovazzjonijiet 
immexxija mis-suq, u għaldaqstant tikseb 
eżiti aħjar għall-pensjonanti, in-negozji u l-
investituri;

J. billi arkitettura ta' suq miftuħ fil-
kummerċ u l-ikklirjar li tippermetti 
kompetizzjoni ġenwina fost l-infrastrutturi 
tas-suq hija kruċjali għall-preservazzjoni u 
t-tisħiħ tar-reżiljenza tas-swieq kapitali tal-
UE, l-inċentivar ta' innovazzjonijiet 
immexxija mis-suq, u għaldaqstant il-ksib 
ta' eżiti aħjar għall-pensjonanti, in-negozji 
u l-investituri; billi l-ħtieġa għal struttura 
ta' suq miftuħ jeħtieġ li tkun ibbilanċjata 
kontra kunsiderazzjonijiet ta' stabbiltà 
finanzjarja;
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12. Jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni ta' 
Qafas Temporanju għal miżuri ta' għajnuna 
mill-Istat, stabbilit b'reazzjoni għall-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jappoġġjaw lil kumpaniji 
matul il-pandemija, u l-emendi biex dan 
jittawwal fiż-żmien u jitkabbar; jappoġġja 
ż-żamma ta' miżuri eċċezzjonali sakemm l-
irkupru jibqa' għaddej, iżda jenfasizza li l-
Qafas huwa strument temporanju; jisħaq li 
r-restawr ta' kompetizzjoni effettiva fuq 
terminu medju u twil huwa kruċjali biex 
jiġi żgurat li l-irkupru jkun rapidu u 
konsistenti; jinnota d-differenzi sostanzjali 
bejn l-Istati Membri rigward l-ispazju 
fiskali disponibbli tagħhom għall-għoti ta' 
għajnuna mill-Istat;

12. Jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni ta' 
Qafas Temporanju għal miżuri ta' għajnuna 
mill-Istat, stabbilit b'reazzjoni għall-kriżi 
tal-COVID-19 sabiex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jappoġġjaw lil kumpaniji 
matul il-pandemija, u l-emendi biex dan 
jittawwal fiż-żmien u jitkabbar; jappoġġja 
ż-żamma ta' miżuri eċċezzjonali sakemm 
jibqa' ġġustifikat minħabba s-sitwazzjoni 
epidemjoloġika, iżda jissottolinja li l-Qafas 
huwa strument temporanju; jisħaq li r-
restawr ta' kompetizzjoni effettiva fuq 
terminu medju u twil huwa kruċjali biex 
jiġi żgurat li l-irkupru jkun rapidu u 
konsistenti; jenfasizza li l-miżuri ta' 
appoġġ għandhom isiru aktar immirati 
hekk kif l-irkupru javvanza; jinnota d-
differenzi sostanzjali bejn l-Istati Membri 
rigward l-ispazju fiskali disponibbli 
tagħhom għall-għoti ta' għajnuna mill-Istat;
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83. Jinnota li t-tassazzjoni hija b'mod 
predominanti kompetenza nazzjonali, li 
tiddependi mill-fehmiet politiċi u l-
azzjonijiet tal-gvernijiet u l-parlamenti, u 
hija bbażata fuq politiki fiskali u 
aspirazzjonijiet politiċi fir-rigward tal-
finanzi pubbliċi; jilqa' l-viġilanza tal-
Kummissjoni fl-infurzar tar-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat fil-qasam tat-
tassazzjoni; itenni li l-għajnuna fiskali 
selettiva mill-Istat tista' toħloq 
kundizzjonijiet mhux ekwi fis-suq intern u 
li l-ippjanar aggressiv tat-taxxa ma 
jagħmilx ħsara biss lill-kompetizzjoni 
ekwa iżda jdgħajjef ukoll il-funzjonament 
xieraq tas-sistemi soċjali b'mod ġenerali; 
jenfasizza l-importanza tar-riforma tas-
sistema ta' tassazzjoni attwali sabiex jiġi 
żgurat li t-taxxi jitħallsu fejn jinħoloq il-
valur; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-
rigward, teżamina mill-ġdid il-linji gwida 
tagħha dwar l-għajnuna mill-Istat bil-għan 
li tivvaluta liema miżuri ta' għajnuna fiskali 
mill-Istat ifixklu l-kompetizzjoni;

83. Jinnota li t-tassazzjoni hija b'mod 
predominanti kompetenza nazzjonali, li 
tiddependi mill-fehmiet politiċi u l-
azzjonijiet tal-gvernijiet u l-parlamenti, u 
hija bbażata fuq politiki fiskali u 
aspirazzjonijiet politiċi fir-rigward tal-
finanzi pubbliċi; jilqa' l-viġilanza tal-
Kummissjoni fl-infurzar tar-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat fil-qasam tat-
tassazzjoni; itenni li l-għajnuna fiskali 
selettiva mill-Istat tista' toħloq 
kundizzjonijiet mhux ekwi fis-suq intern u 
li l-ippjanar aggressiv tat-taxxa ma 
jagħmilx ħsara biss lill-kompetizzjoni 
ekwa iżda jdgħajjef ukoll il-funzjonament 
xieraq tas-sistemi soċjali b'mod ġenerali; 
jenfasizza l-importanza tar-riforma tas-
sistema ta' tassazzjoni attwali sabiex jiġi 
żgurat li t-taxxi jitħallsu fejn jinħoloq il-
valur; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-
rigward, teżamina mill-ġdid il-linji gwida 
tagħha dwar l-għajnuna mill-Istat bil-għan 
li tivvaluta liema miżuri ta' għajnuna fiskali 
mill-Istat ifixklu l-kompetizzjoni; jinnota 
bi tħassib li l-Qorti Ġenerali ħassret 
deċiżjonijiet ta' profil għoli dwar l-
għajnuna mill-Istat fil-qasam tat-
tassazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni 
tħejji deċiżjonijiet bħal dawn b'aktar 
reqqa sabiex irieġu quddiem qorti tal-
ġustizzja;
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