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Dikjarazzjoni bil-miktub, skont ir-Regola 136 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament 
Ewropew, dwar il-ħtieġa għal imġiba responsabbli tal-kumpaniji fir-rigward tal-
investiment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw1

1. Reċentement, il-Kummissjoni ħabbret proposta għal Pjan ta' Investiment Estern Ewropew 
(EIP), li għandha l-għan li tħeġġeġ l-investiment fl-Afrika u fil-Viċinat tal-UE u li 
tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.

2. L-objettivi tal-EIP iwasslu għat-twettiq tal-impenji tal-Aġenda ta' Addis dwar il-
Finanzjament għall-Iżvilupp, li titlob li jiġu pprovduti garanziji li l-kumpaniji kollha, 
inklużi l-kumpaniji multinazzjonali jħallsu t-taxxa lill-gvernijiet tal-pajjiżi fejn isseħħ l-
attività ekonomika u jinħoloq il-valur.

3. Skont il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD), li 
l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jitilfu madwar USD 100 biljun fis-sena fi dħul minħabba l-
evitar tat-taxxa minn impriżi multinazzjonali u, abbażi tar-Rapport tal-Global Financial 
Integrity, il-flussi finanzjarji illeċiti mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jirrappreżentaw 
madwar USD 1 triljun.

4. Il-Kummissjoni hija għaldaqstant mistiedna, fil-kuntest tal-Koerenza tal-Politiki għall-
Iżvilupp, biex jirrifletti dwar kundizzjonijiet għall-impriżi multinazzjonali li jinvestu 
f'pajjiżi li qed jiżviluppaw mfassla biex jiżguraw li l-imġiba responsabbli tat-taxxa fuq il-
kumpaniji tiġi applikata.

5. Il-Kummissjoni hija mitluba wkoll tikkunsidra alternattivi dwar kif l-oqfsa ta' sħubija jew 
fondi għall-ħtiġijiet ta' pajjiżi terzi, inkluż dawk stabbiliti, jistgħu jikkostitwixxu dħul 
assenjat intern li jista' jerġa' jintuża għall-għan inizjali tagħha.

6. Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, qed tintbagħat lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.

1 Skont l-Artikolu 136(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, meta dikjarazzjoni tkun iffirmata minn 
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, din għandha tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji 
tagħha u tintbagħat lid-destinatarji, mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.


