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SUGGESTIONS

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin u lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitati responsabbli, biex 
jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom:

1. Ifakkar fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar l-implimentazzjoni u s-
sorveljanza tad-dispożizzjonijiet rigward id-drittijiet taċ-ċittadini fil-Ftehim dwar il-
Ħruġ1 u tat-12 ta' Frar 2020 dwar il-mandat propost għan-negozjati għal sħubija ġdida 
mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq2; jieħu nota tal-fatt li n-negozjati 
dwar ir-relazzjoni futura għadhom fi stadju bikri ħafna, u jissottolinja l-impatt qawwi li 
l-kriżi tal-coronavirus kellha fuq dan il-proċess u fuq il-kalendarju tiegħu;

2. Jisħaq fuq il-fatt li l-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, inkluż il-Protokoll 
dwar l-Irlanda ta' Fuq, li jiggarantixxi l-assenza ta' fruntiera fiżika fuq il-gżira tal-
Irlanda, hija rekwiżit preliminari għas-sħubija l-ġdida bejn l-UE u r-Renju Unit, kif 
ukoll element bażiku tagħha; jesprimi tħassib dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Gvern tar-
Renju Unit li jixhdu nuqqas ta' rieda politika li jonora bis-sħiħ l-impenji tiegħu fl-
ambitu tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, partikolarment rigward il-kontrolli fil-fruntieri fil-
Baħar Irlandiż; jinnota li, fil-Kumitat Konġunt, ma ngħatat l-ebda garanzija konkreta 
fir-rigward ta' din il-kwistjoni; jissottolinja l-fatt li, f'dawn in-negozjati, il-fiduċja 
reċiproka bejn il-partijiet hija essenzjali;

3. Jinnota li l-UE u r-Renju Unit ser jibqgħu ġirien viċini u ser jibqgħu jikkondividu bosta 
interessi; jaċċentwa l-livell ta' integrazzjoni u ta' interdipendenza konsiderevoli tal-
ekonomiji tal-UE u tar-Renju Unit; ifakkar li, issa li ħareġ mill-UE, ir-Renju Unit jibqa' 
wieħed mill-eqreb alleati tal-UE, sieħeb tan-NATO kif ukoll sieħeb kummerċjali 
importanti; jinsisti, għalhekk, li kwalunkwe ftehim dwar relazzjoni ġdida bejn l-UE u r-
Renju Unit irid iqis l-istatus tar-Renju Unit bħala pajjiż terz, ikun koerenti u jirrifletti l-
prossimità ġeografika taż-żewġ partijiet kif ukoll il-livell għoli ta' interkonnessjoni taż-
żewġ ekonomiji; ifakkar li d-Dikjarazzjoni Politika, li hija bbażata fuq r-relazzjoni 
unika eżistenti, isservi ta' bażi għal sħubija ambizzjuża, mifruxa, profonda u flessibbli;

4. Jilqa' pożittivament il-fatt li l-Kummissjoni ppreżentat u ppubblikat proposta leġiżlattiva 
komprensiva għal sħubija ġdida, li sostanzjalment hija konsistenti mal-mandat ta' 
negozjar tal-Parlament u mar-riżoluzzjoni tiegħu; iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżomm it-
trasparenza tagħha fil-konfront tal-koleġiżlaturi, tas-settur tas-servizzi finanzjarji u tal-
konsumaturi, u jiddispjaċih ferm għall-fatt li l-Gvern tar-Renju Unit irrifjuta li jaċċetta 
l-istess livell ta' trasparenza; jisħaq fuq il-fatt li ċ-ċarezza u ċ-ċertezza huma kruċjali 
biex jinżammu l-kontinwità tal-attivitajiet kummerċjali u l-forniment mingħajr intoppi 
ta' servizzi għall-konsumaturi u biex tiġi evitata l-volatilità tas-suq;

5. Jinnota d-diverġenzi sostanzjali li jeżistu bejn iż-żewġ partijiet f'dan l-istadju inizjali 
tan-negozjati, inkluż rigward l-portata u l-arkitettura ġuridika tat-test li jrid jiġi 
negozjat; jesprimi tħassib qawwi dwar il-portata limitata tas-sħubija futura kif prevista 
mill-Gvern tar-Renju Unit, u jenfasizza li l-proposti tar-Renju Unit ma jissodisfawx l-

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0006.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0033.
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impenji tiegħu skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ u d-Dikjarazzjoni Politika;

6. Jemmen li ż-żewġ partijiet, għal raġunijiet tal-prossimità ġeografika u tal-
interdipendenza ekonomika attwali tar-Renju Unit mal-UE, għandhom interess komuni 
li jistabbilixxu sħubija ekonomika ġdida ambizzjuża u affidabbli li tkopri l-ikbar numru 
ta' setturi possibbli; jissottolinja li, fi kwalunkwe każ, iridu jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ekwivalenti u jiġu salvagwardati l-istandards tal-UE bil-għan li tiġi evitata "ġirja 'l isfel" 
u l-ħolqien ta' vantaġġi inġusti li jmorru kontra l-kompetizzjoni permezz tat-twaqqigħ 
tal-livelli ta' protezzjoni jew minħabba diverġenzi regolatorji oħrajn; jaċċentwa li l-
proċeduri ta' akkwist pubbliku għandhom jibqgħu miftuħa reċiprokament bħala rekwiżit 
preliminari għal kundizzjonijiet ekwivalenti reali bejn il-Partijiet; iqis li kull qafas ġdid 
għandu jissalvagwardja l-kompetizzjoni ġusta, id-drittijiet tal-ħaddiema, l-istabilità 
finanzjarja tal-UE, il-protezzjoni tal-investitur u tal-konsumatur, it-trasparenza fil-
promozzjoni u fl-appoġġ mogħti lill-industriji tal-għarfien, l-integrità tas-suq uniku u l-
impenji meħuda fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li jiggarantixxu li l-livell ta' 
protezzjoni u tal-istandards attwali ma jitnawwarx; jisħaq li l-qafas li jirriżulta jrid ikun 
ċar u trasparenti u li ma għandux jimponi piż sproporzjonat fuq l-mikroimpriżi u l-
impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs); jistieden lill-partijiet jipproteġu il-ħtiġijiet u l-
interessi ta' dawk l-impriżi fil-ftehim futur, speċjalment fir-rigward tal-faċilitazzjoni tal-
aċċess għas-suq, inkluż, iżda mhux limitat għal dawn, il-kompatibilità tal-istandards 
tekniċi u s-semplifikazzjoni tal-proċeduri doganali; jinnota, b'mod partikolari, il-
possibilità ta' tgħawwiġ tal-ekonomija fiż-żoni tal-fruntiera fl-Irlanda minħabba n-
nuqqas ta' firxa sħiħa ta' dispożizzjonijiet li joħolqu kundizzjonijiet ekwivalenti, 
partikolarment rigward l-istandards tax-xogħol u dawk soċjali; jissottolinja l-importanza 
li tinżamm kooperazzjoni mill-qrib u strutturata fi kwistjonijiet regolatorji u ta' 
superviżjoni, kemm fil-livell politiku kif ukoll f'dak tekniku, fir-rispett tar-reġim 
regolatorju tal-UE u tal-awtonomija tagħha fit-teħid ta' deċiżjonijiet;

7. Jemmen li s-sħubija futura trid tiżgura livell għoli ta' protezzjoni ambjentali, tax-xogħol 
u soċjali u ma għandhiex iddgħajjef inizjattivi futuri biex dan il-livell ta' protezzjoni 
jiżdied; jappoġġa, f'dan il-kuntest, il-klawżola ta' nonregressjoni tal-livell ta' protezzjoni 
tal-klima u jħeġġeġ liż-żewġ partijiet iżidu l-miżuri u jikkooperaw fil-kwistjonijiet 
relatati mal-produzzjoni u l-konsum sostenibbli, bis-saħħa tal-promozzjoni tal-
ekonomija ċirkolari u tat-trawwim ta' tkabbir ekoloġiku u soċjali inklużiv; jilqa' 
pożittivament l-impenn tal-partijiet li jiksbu l-objettiv ta' newtralità klimatika fis-setturi 
kollha tal-ekonomija sal-2050 u li jallinjaw il-politiki tagħhom mal-objettivi stabbiliti 
fl-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU (SDGs) u fil-Ftehim ta' Pariġi; jappella għal 
djalogu politiku regolari biex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi 
u tal-SDGs;

8. Jappella għal garanziji sodi u komprensivi fl-oqsma tal-kompetizzjoni, il-kontroll tal-
għajnuna mill-Istat, l-impriżi statali, l-antitrust, u l-kontroll tal-fużjonijiet biex jiġu 
żgurati u infurzati kundizzjonijiet ekwivalenti bejn l-ekonomiji tar-Renju Unit u tal-UE 
u jiġu evitati u pprojbiti l-kompetizzjoni inġusta u t-tgħawwiġ tal-kummerċ; jisħaq fuq 
il-ħtieġa li jiġu rispettati l-istandards komuni ta' livell għoli fil-liġi tal-kompetizzjoni u 
tal-kontroll tal-għajnuna mill-Istat; jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li tiġi żgurata l-protezzjoni 
tal-investitur u tal-konsumatur, l-integrità tas-suq intern u l-allinjament tar-Renju Unit 
mar-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat; jappella għal infurzar 
effettiv u l-attwazzjoni ta' miżuri korrettivi kif indikat fit-Trattati tal-UE;
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9. Huwa tal-fehma li, fil-kuntest tas-servizzi finanzjarji, id-djalogu fil-qasam regolatorju u 
superviżorju mar-Renju Unit għandu jitwettaq fuq bażi ta' djalogu regolatorju volontarju 
fost dawk li jfasslu l-politika, ir-regolaturi u s-superviżuri, bil-għan li jitrawwem 
allinjament regolatorju u jiġu kondiviżi t-tħassib u l-aħjar prattiki fil-qasam tas-
superviżjoni, anki għal dak li għandu x'jaqsam mas-servizzi innovattivi l-ġodda u dwar 
il-kwistjonijiet ta' interess reċiproku; huwa tal-fehma li l-ftehim futur għandu jinkludi 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej u l-awtoritajiet superviżorji tar-Renju Unit biex jingħataw notifiki regolari 
dwar it-tibdiliet tal-qafas ġuridiku u l-implimentazzjoni tiegħu; jirrikonoxxi l-fatt li l-
ekosistema finanzjarja tal-UE għandha interkonnessjoni qawwija mas-servizzi mogħtija 
mill-banek u mill-infrastrutturi tas-suq b'sede fir-Renju Unit; jemmen li għandhom isiru 
sforzi biex jinżamm livell tajjeb ta' kooperazzjoni, jiġu garantiti kundizzjonijiet 
ekwivalenti u tiġi limitata d-diverġenza tar-Renju Unit dwar is-servizzi finanzjarji biex 
b'hekk jinżammu l-integrità tas-swieq tal-kapital u l-aċċess għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji tal-UE għal infrastrutturi tas-suq adegwati fir-Renju Unit;

10. Ifakkar li d-drittijiet ta' passaportar, li huma bbażati fuq ir-rikonoxximent reċiproku, 
regoli prudenzjali armonizzati u l-konverġenza superviżorja fis-suq intern, ser jieqfu 
japplikaw bejn l-UE u r-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni, peress li r-Renju 
Unit ser isir pajjiż terz; jissottolinja li, minn hemm 'il quddiem, l-aċċess għas-suq 
finanzjarju Ewropew irid ikun ibbażat fuq il-qafas ta' ekwivalenza awtonomu tal-UE; 
ifakkar, madankollu, fil-portata limitata tad-deċiżjonijiet fil-qasam tal-ekwivalenza; 
jisħaq fuq il-fatt li jistgħu jiġu stabbiliti u miżmuma miżuri u rekwiżiti speċifiċi 
addizzjonali, għal raġunijiet prudenzjali u biex tiġi salvagwardata l-istabilità finanzjarja; 
jissottolinja li kwalunkwe sħubija futura mar-Renju Unit għandha tinkludi 
konċessjonijiet prudenzjali sodi bil-għan li jiġu garantiti ġuridikament id-drittijiet taż-
żewġ partijiet li jirregolaw fl-interess pubbliku;

11. Jaċċentwa l-fatt li l-leġiżlazzjoni tal-UE tipprevedi l-possibilità li r-regoli ta' pajjiżi terzi 
jitqiesu ekwivalenti abbażi ta' analiżi proporzjonali u bbażata fuq ir-riskju; jisħaq fuq il-
fatt li l-eżamijiet ta' ekwivalenza huma proċess tekniku li għandu jkun ibbażat fuq 
kriterji ċari, oġġettivi u trasparenti; ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu fir-rapport dwar ir-
relazzjonijiet bejn l-UE u l-pajjiżi terzi rigward ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni 
tas-servizzi finanzjarji u, skont liema d-deċiżjonijiet ta' ekwivalenza fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji għandhom jiġu soġġetti għal atti delegati; jinnota, f'dan ir-rigward, li 
l-Kummissjoni se twettaq valutazzjoni tal-ekwivalenza tar-regolamenti finanzjarji tar-
Renju Unit u li l-ekwivalenza tista' tingħata biss jekk ir-reġim regolatorju u superviżorju 
u l-istandards ikunu għal kollox ekwivalenti ma' dawk tal-UE, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwivalenti; jilqa' pożittivament l-impenn meħud mill-partijiet fid-
Dikjarazzjoni Politika li tiddefinixxi l-Qafas għar-Relazzjoni Futura bejn l-UE u r-
Renju Unit, bil-għan il-valutazzjonijiet ta' ekwivalenza jiġu konklużi sal-aħħar ta' 
Ġunju 2020; iħeġġeġ liż-żewġ partijiet ikomplu bl-isforzi tagħhom biex jilħqu dan l-
objettiv; jemmen li jekk ir-Renju Unit jingħata l-ekwivalenza, għandhom isiru sforzi 
biex din tinżamm, iżda jfakkar li l-UE tista' tirtira unilateralment l-istatus ta' 
ekwivalenza fi kwalunkwe ħin;

12. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-tibdiliet introdotti permezz tar-Regolament 2019/2033 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 dwar ir-rekwiżiti 
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prudenzjali tad-ditti tal-investiment3 għall-qafas ta' ekwivalenza għad-ditti tal-
investiment jirrikjedi li l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq "timmonitorja l-
iżviluppi regolatorji u superviżorji, il-prattiki ta' infurzar u żviluppi oħra fis-suq 
rilevanti f'pajjiżi terzi"; jinnota li tali dispożizzjonijiet jistgħu jservu bħala mudell ta' 
bażi għal reġim ta' monitoraġġ effikaċi;

13. Ifakkar li ammont sostanzjali ta' derivati iddenominati f'euro huma kklerjati fir-Renju 
Unit, u dan potenzjalment jista' jkollu implikazzjonijiet fuq l-istabilità finanzjarja għall-
Unjoni Ewropea; jilqa' pożittivament r-reġim superviżorju l-ġdid introdott permezz tar-
Regolament 2019/2099 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2019 fir-
rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' CCPs u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi4; jistieden lill-Kumitat 
Superviżorju tal-Kontropartijiet Ċentrali (CCPs), li għadu kemm ġie stabbilit, juża l-
poteri mogħtija lilu permezz ta' dan ir-regolament biex jissalvagwardja l-istabilità 
finanzjarja fl-UE u jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra approċċ simili għal oqsma 
oħra stabbiliti fir-Renju Unit għall-kummerċjalizzazzjoni, l-ikklerjar jew għas-
sottoskrizzjoni ta' strumenti finanzjarji iddenominati f'euro;

14. Itenni l-importanza li jiġi żgurat qafas ta' kooperazzjoni rapida u ta' skambju ta' 
informazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit, biex jiġi evitat, identifikat u kkastigat il-ħasil 
tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u biex jinżammu kundizzjonijiet ekwivalenti; 
jappella lill-partijiet biex fil-ftehim ta' sħubija futur jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT), kif ukoll 
mekkaniżmu għall-iskambju ta' informazzjoni; ifakkar li, fid-Dikjarazzjoni Politika, l-
UE u r-Renju Unit ħadu impenn li jmorru lil hinn mill-istandards tat-Task Force ta' 
Azzjoni Finanzjarja dwar l-AML/CFT fir-rigward tat-trasparenza ta' sjieda benefiċjarja 
u li jtemmu l-anonimat assoċjat mal-użu ta' muniti virtwali, inkluż bl-użu ta' kontrolli 
tad-diliġenza dovuta tal-klijent; jissottolinja li r-Renju Unit għandu jirrispetta l-
istandards internazzjonali u jkompli jikkonforma mar-regoli tal-UE u mal-istandards 
tagħha li qed jevolvu fil-qasam tal-ħasil tal-flus, li f'ċerti każijiet jistabbilixxu standards 
ta' protezzjoni ogħla u iktar trasparenti mill-istandards internazzjonali attwali; ifakkar l-
UE għandha lista ta' pajjiżi terzi b'nuqqasijiet strateġiċi fl-oqfsa tagħhom kontra l-ħasil 
tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u jħeġġeġ lir-Renju Unit, u lit-territorji extra-
Ewropej tiegħu, jimpenjaw ruħhom biex ikomplu jżommu mal-qafas tal-UE dwar l-
AML/CFT wara l-perjodu ta' tranżizzjoni;

15. Jilqa' pożittivament ir-rekwiżiti elenkati fl-Artikolu LAW.AML.130 u fl-
Artikolu LAW.AML.131 tal-abbozz ta' test tal-Kummissjoni dwar il-Ftehim dwar is-
Sħubija l-Ġdida mar-Renju Unit tat-18 ta' Marzu 20205 fir-rigward tat-trasparenza tas-
sjieda benefiċjarja għall-entitajiet ġuridiċi u għall-arranġamenti ġuridiċi; ifakkar fl-
importanza assoluta għaż-żewġ partijiet li jiżguraw li l-informazzjoni inkluża fir-reġistri 
ċentrali tkun disponibbli skont l-istess standards, kif deskritt fid-
Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 
dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-
finanzjament tat-terroriżmu6, speċjalment b'kunsiderazzjoni tal-premessa 42 tagħha 

3 ĠU L 314, 5.12.2019, p. 1.
4 ĠU L 322, 12.12.2019, p. 1.
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 
6 ĠU L 156, 19.6.2018, p. 43.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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dwar il-kunċett ta' interess leġittimu;

16. Jappella liż-żewġ partijiet biex fil-ftehim għal sħubija ġdida jinkludu dispożizzjonijiet 
speċifiċi dwar is-superviżjoni tal-entitajiet finanzjarji u mhux finanzjarji marbuta 
b'obbligu, fil-kuntest tal-qafas kontra l-ħasil tal-flus; ifakkar fil-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni intitolata "Fit-triq lejn implimentazzjoni aħjar tal-qafas tal-UE dwar il-
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu" (COM/2019/0360) u 
fir-rapport tagħha dwar il-valutazzjoni tal-każijiet reċenti ta' allegat ħasil tal-flus li 
jinvolvu istituzzjonijiet ta' kreditu tal-UE, li kkonkludiet li s-superviżjoni tal-UE kontra 
l-ħasil tal-flus kellha nuqqasijiet konsiderevoli;

17. Jemmen li l-moviment liberu taċ-ċittadini tal-UE – inklużi l-ħaddiema fruntalieri futuri 
– u l-moviment liberu tas-servizzi fuq il-gżira tal-Irlanda huma importanti sabiex tiġi 
limitata l-ħsara lill-ekonomija tal-gżira kollha u li din il-kwistjoni għandha tkun koperta 
fil-ftehim futur;

18. Jirrakkomanda li, fid-dawl taż-żieda fid-diġitalizzazzjoni tal-kummerċ, li tinkludi s-
servizzi, il-partijiet jaqblu li bħala parti mill-qafas ta' governanza tas-sħubija l-ġdida, 
ikun hemm dispożizzjonijiet biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ diġitali, jiġu indirizzati 
ostakli inġustifikati għall-kummerċ b'mezzi elettroniċi, u jiġi żgurat ambjent online 
miftuħ, sikur u affidabbli għan-negozji u l-konsumaturi; jisħaq fuq il-fatt li dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jiffaċilitaw il-flussi neċessarji ta' data, soġġetti għal 
eċċezzjonijiet minħabba objettivi leġittimi ta' politika pubblika, mingħajr ma jiġu 
kompromessi r-regoli ta' protezzjoni tad-data personali tal-UE, u għandhom ikunu 
soġġetti għal kontroll ġudizzjarju xieraq;

19. Jenfasizza li, bil-għan li jiġi ffaċilitat il-kummerċ transfruntier, huma meħtieġa 
investimenti sinifikanti fil-faċilitajiet ta' kontroll doganali fil-punti ta' tranżitu komuni, u 
l-ftehim futur għandu jipprevedi mekkaniżmi komprensivi ta' kooperazzjoni doganali;

20. Iqis li kwalunkwe ftehim futur għandu jipprevedi mekkaniżmi ċari li jiżguraw l-
implimentazzjoni, l-infurzar u r-riżoluzzjoni tat-tilwim effikaċi tal-leġiżlazzjoni fl-
oqsma msemmija hawn fuq; jilqa' pożittivament il-fatt li, fl-abbozz ta' ftehim ġuridiku 
ppreżentat mill-Kummissjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha tkun 
kompetenti biex tagħti deċiżjonijiet preliminari vinkolanti dwar l-interpretazzjoni ta' 
kunċett tad-dritt tal-UE jew dwar kwistjoni ta' interpretazzjoni ta' dispożizzjoni tad-dritt 
tal-UE;

21. Jistieden lill-UE u lir-Renju Unit juru impenn qawwi biex jiżguraw, inkluż fit-territorji 
extra-Ewropej tar-Renju Unit, fiż-Żoni ta' Bażi Sovrana u d-Dipendenzi tal-Kuruna 
tiegħu, konformità ma' governanza fiskali tajba bi qbil mal-istandards internazzjonali u 
Ewropej attwali u li qegħdin jevolvu, b'mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam 
mal-iskambju ta' informazzjoni dwar it-taxxa, it-trasparenza fiskali, it-tassazzjoni ġusta, 
il-miżuri kontra l-evitar tat-taxxa u dwar l-istandards tal-OECD kontra l-erożjoni tal-
bażi u trasferiment tal-profitt ; jappella, barra minn hekk, lill-partijiet jirrispettaw l-
istandards tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja;

22. Jappella lill-partijiet jagħtu prijorità lill-ġlieda kkoordinata kontra l-evażjoni tat-taxxa u 
l-evitar tat-taxxa; jappella lill-partijiet jindirizzaw il-prattiki dwar it-taxxa dannużi billi 
jfittxu li jdaħħlu fis-seħħ atti ta' kooperazzjoni fl-ambitu tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE 
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dwar it-tassazzjoni tal-intrapriżi; jaċċentwa, f'dan ir-rigward, ir-rapport tal-Kummissjoni 
għall-pajjiż dwar ir-Renju Unit, bħala parti mill-proċess tas-Semestru Ewropew 2020, li 
juri li r-reġim tat-taxxa tar-Renju Unit ibbażat fuq id-dividendi u n-numru għoli ta' 
trattati tat-taxxa bilaterali tar-Renju Unit, huma fatturi li jistgħu jintużaw minn 
kumpaniji biex jinvolvu ruħhom fi ppjanar aggressiv tat-taxxa; jinnota li, skont il-
Kummissjoni, ir-Renju Unit huwa kklassifikat f'pożizzjoni għolja fir-rigward tal-
indikaturi li jidentifikaw pajjiż bħala wieħed li għandu aspetti li jistgħu jintużaw minn 
kumpaniji għal finijiet ta' evitar t-taxxa; jappella biex il-ftehim futur jindirizza b'mod 
speċifiku din il-kwistjoni u jistabbilixxi kif ir-Renju Unit ser jirrimedja din is-
sitwazzjoni fil-futur; jinnota li fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni, ir-Renju Unit ser 
jibda jitqies bħala pajjiż terz u li ser jkollu jiġi kkontrollat mill-Grupp dwar il-Kodiċi 
tal-Kondotta (Tassazzjoni tal-Intrapriżi) skont il-kriterji stabbiliti għal-lista tal-UE ta' 
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx; jappella lill-partijiet jiggarantixxu kooperazzjoni 
amministrattiva sħiħa biex tiġi żgurata konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-VAT u 
mal-protezzjoni u l-irkupru tad-dħul mill-VAT;

23. Jilqa' pożittivament l-impenn mir-Renju Unit biex iżomm l-implimentazzjoni tad-
Direttiva DAC 67; jappella lill-partijiet jiggarantixxu li jibqgħu fis-seħħ id-
dispożizzjonijiet inklużi fid-direttivi differenti li jipprevedu l-iskambju obbligatorju 
awtomatiku ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (DAC8, DAC 29, DAC 310, 
DAC 411, DAC 512) dwar l-introjtu, il-kontijiet finanzjarji, id-deċiżjonijiet tat-taxxa, ir-
rapporti pajjiż b'pajjiż u s-sjieda benefiċjarja; jirrakkomanda lill-partijiet jistabbilixxu 
pjattaforma ddedikata dwar iż-żamma tal-kooperazzjoni amministrattiva bil-għan li 
jitkompla l-iskambju ta' informazzjoni u l-koordinament tal-proposti futuri għall-
iskambju ta' informazzjoni, kif jiġri għall-pjattaformi online;

24. Jistieden lill-partijiet jiżguraw li l-politiki tat-taxxa rispettivi tagħhom jappoġġaw il-ksib 
tal-objettivi deskritti fil-Ftehim ta' Pariġi u jistieden lill-partijiet jikkooperaw fil-qafas 
ta' Mekkaniżmu tal-UE ta' Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntiera (CBA), b'mod 
partikolari biex jevitaw kwalunkwe forma ta' tassazzjoni doppja filwaqt li jiġu ssodisfati 
l-objettivi ambjentali ta' CBA tal-UE;

25. Ifakkar li, skont l-Artikolu 132 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-Kumitat Konġunt jista' 
jadotta deċiżjoni li testendi l-perjodu ta' tranżizzjoni; jemmen li l-possibilità ta' 
estensjoni tal-perjodu ta' tranżizzjoni jisħoqqilha kunsiderazzjoni serja, fid-dawl tad-
diverġenzi li fadal u l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19, bil-għan li jiġi vverifikat jekk 
hemmx bżonn ta' iktar żmien biex jiġu konklużi n-negozjati dwar sħubija komprensiva 
futura, filwaqt li jiġu ssalvagwardati d-drittijiet taċ-ċittadini, iċ-ċertezza tad-dritt u l-
istabilità ekonomika u finanzjarja; itenni l-pożizzjoni tiegħu li meta titqies il-
kumplessità tan-negozjati u ż-żmien limitat, jeżisti r-riskju reali ta' effett ta' "preċipizju" 
f'setturi ekonomiċi li fihom il-miżuri ta' kontinġenza jew il-qafas internazzjonali jistgħu 
ma joffrux qafas ġuridiku suffiċjenti biex jipprevjenu tfixkil serju; jemmen li huwa fl-
interess reċiproku tal-UE u tar-Renju Unit li r-relazzjoni futura tagħhom tiġi stabbilita 

7 Id-Direttiva (UE) 2018/822 tal-25 ta' Mejju 2018 (ĠU L 139, 5.6.2018, p. 1).
8 Id-Direttiva 2011/16/UE tal-15 ta' Frar 2011 (ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1).
9 Id-Direttiva 2014/107/UE tad-9 ta' Diċembru 2014 (ĠU L 359, 16.12.2014, p. 1).
10 Id-Direttiva (UE) 2015/2376 tat-8 ta' Diċembru 2015 (ĠU L 332, 18.12.2015, p. 1).
11 Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/881 tal-25 ta' Mejju 2016 (ĠU L 146, 3.6.2016, p. 8).
12 Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/2258 tas-6 ta' Diċembru 2016 (ĠU L 342, 16.12.2016, p. 1).
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b'mod ordnat;

26. Ifakkar li l-likwidità tas-suq tal-bonds tal-Istati Membri u l-likwidità tal-iskambju ta' 
valuti nazzjonali ta' Stati Membri mhux membri taż-żona tal-euro, kienu qed jagħmlu 
affidament fuq l-infrastruttura offruta mill-banek ta' investiment fir-Renju Unit; jinnota 
li, billi f'ħafna ordinamenti ġuridiċi tal-UE huwa pprojbit in-negozjar primarju ta' bonds 
tal-Istat, huwa importanti ħafna li din il-kwistjoni, li ssemmiet iktar kmieni, titqies 
b'mod xieraq fin-negozjati dwar sħubija ġdida bejn l-UE u r-Renju Unit;

27. Iqis li l-Brexit jista' jagħti impetu ġdid biex jitkompla l-proġett tal-Unjoni tas-Swieq tal-
Kapital, li jista' jgħin biex il-kreditu jiġi dirett lejn l-ekonomija reali, b'mod partikolari 
għall-SMEs, biex b'hekk ikun hemm iktar qsim tar-riskju privat, jitnaqqas il-bżonn ta' 
kondiviżjoni tar-riskju pubbliku u biex il-finanzjament jiġi kkomplementat permezz tal-
banek.
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