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18.11.2015 A8-0317/3 

Amendamentul  3 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ab (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ab. întrucât Președintele Juncker a jucat 

un rol important în acest scandal, dat 

fiind faptul că a deținut mult timp 

funcțiile de prim-ministru și ministru al 

finanțelor în Luxemburg, dezvoltând 

aceste practici dăunătoare în interesul 

propriei sale țări și privând, în același 

timp, alte state membre de resurse fiscale 

substanțiale, în pofida obligației de 

cooperare loială, ce incumbă fiecăruia 

dintre aceste state în virtutea tratatelor; 

întrucât, în timpul audierii sale din 17 

septembrie 2015, el a evitat, de asemenea, 

orice dezbatere reală cu privire la 

responsabilitatea sa, privând, astfel, 

Parlamentul de o mărturie esențială și 

împiedicând Comisia TAXE să își 

îndeplinească mandatul în mod 

corespunzător; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Amendamentul  4 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât introducerea pieței unice 

europene s-a dovedit foarte utilă pentru 

economiile naționale, crescând 

competitivitatea și atractivitatea acestora 

în cadrul unei economii globalizate și 

întrucât convergența fiscală dintre statele 

membre va avea, în cele din urmă, același 

efect; 

eliminat 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Amendamentul  5 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 107 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

107. invită Comisia să analizeze condițiile 

pentru înființarea, pe termen lung, a unui 

sistem de verificare centralizat de tip 

„clearing house” la nivelul UE, prin care 

deciziile fiscale să fie analizate în mod 

sistematic de către Comisie cu scopul de a 

crește nivelul de certitudine, coerență, 

uniformitate și transparență al sistemului, 

și de a verifica dacă aceste decizii au un 

efect nociv asupra altor state membre; 

eliminat 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Amendamentul  6 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 132 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

132. ia act de faptul că normele în vigoare 

privind controlul ajutorului de stat încearcă 

să abordeze practicile necompetitive prin 

recuperarea foloaselor necuvenite acordate 

societăților; invită Comisia să evalueze 

posibilitatea de a modifica normele în 

vigoare pentru a permite ca sumele 

recuperate în urma unei încălcări a 

legislației UE privind ajutoarele de stat să 

fie returnate statelor membre care au 

suferit o erodare a bazei lor impozabile și 

nu statului membru care a acordat un ajutor 

de stat ilegal de natură fiscală, așa cum este 

cazul în prezent, sau să fie alocate 

bugetului UE; invită Comisia să modifice 

normele în vigoare pentru a garanta 

posibilitatea de a adopta sancțiuni 

împotriva țărilor și societăților vizate în caz 

de încălcare a normelor privind ajutoarele 

de stat; 

132. ia act de faptul că normele în vigoare 

privind controlul ajutorului de stat încearcă 

să abordeze practicile necompetitive prin 

recuperarea foloaselor necuvenite acordate 

societăților; invită Comisia să evalueze 

posibilitatea de a modifica normele în 

vigoare pentru a permite ca sumele 

recuperate în urma unei încălcări a 

legislației UE privind ajutoarele de stat să 

fie returnate statelor membre care au 

suferit o erodare a bazei lor impozabile și 

nu statului membru care a acordat un ajutor 

de stat ilegal de natură fiscală, așa cum este 

cazul în prezent; invită Comisia să 

modifice normele în vigoare pentru a 

garanta posibilitatea de a adopta sancțiuni 

împotriva țărilor și societăților vizate în caz 

de încălcare a normelor privind ajutoarele 

de stat; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Amendamentul  7 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 149 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

149. subliniază, în special, că este necesar 

să se asigure că fluxurile financiare care ies 

din țară sunt impozitate cel puțin o dată, de 

pildă prin impunerea unui impozit reținut 

la sursă sau a unor măsuri echivalente, 

pentru a se evita ca profiturile să 

părăsească teritoriul UE fără a fi 

impozitate, și invită Comisia să prezinte o 

propunere legislativă în acest sens, de 

exemplu prin revizuirea Directivei privind 

societățile-mamă și filialele acestora și a 

Directivei privind dobânzile și redevențele; 

insistă că ar trebui instituit un sistem pentru 

a asigura obligativitatea prezentării unui 

document de confirmare către autoritățile 

fiscale naționale și transmiterea acestuia 

către Comisie, pentru a certifica această 

operațiune, protejând astfel piața internă și 

menținând legătura dintre locul în care sunt 

generate profiturile și valoarea economică 

și locul în care sunt impozitate acestea; 

subliniază că un astfel de sistem ar trebui 

să fie conceput cu atenție, pentru a evita 

dubla impunere și litigiile; invită Comisia, 

sprijinind în același timp promovarea de 

către OCDE a unei abordări multilaterale 

a chestiunilor fiscale menite să 

raționalizeze acordurile fiscale 

internaționale și să asigure impozitarea 

profiturilor în locul în care se creează 

valoarea – să consolideze rolul UE pe 

149. subliniază, în special, că este necesar 

să se asigure că fluxurile financiare care ies 

din țară sunt impozitate cel puțin o dată, de 

pildă prin impunerea unui impozit reținut 

la sursă sau a unor măsuri echivalente, 

pentru a se evita ca profiturile să 

părăsească teritoriul UE fără a fi 

impozitate, și invită Comisia să prezinte o 

propunere legislativă în acest sens, de 

exemplu prin revizuirea Directivei privind 

societățile-mamă și filialele acestora și a 

Directivei privind dobânzile și redevențele; 

insistă că ar trebui instituit un sistem pentru 

a asigura obligativitatea prezentării unui 

document de confirmare către autoritățile 

fiscale naționale și transmiterea acestuia 

către Comisie, pentru a certifica această 

operațiune, protejând astfel piața internă și 

menținând legătura dintre locul în care sunt 

generate profiturile și valoarea economică 

și locul în care sunt impozitate acestea; 

subliniază că un astfel de sistem ar trebui 

să fie conceput cu atenție, pentru a evita 

dubla impunere și litigiile și pentru a 

combate practicile constând în alegerea 

celui mai avantajos tratat; invită statele 

membre să insereze imediat în tratatele lor 

fiscale clauze de prevenire a abuzurilor, în 

conformitate cu propunerile privind BEPS; 
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scena internațională adoptând o poziție 

unitară la nivelul tuturor statelor membre 

și să lucreze la elaborarea unui cadru 

comun al UE pentru tratatele bilaterale 

privind aspectele fiscale și să înlocuiască 

treptat numărul imens de tratate bilaterale 

individuale în domeniul fiscal cu tratate 

încheiate între UE și jurisdicții din țări 

terțe; subliniază că aceasta ar fi soluția 

imediată pentru a combate practicile 

constând în alegerea celui mai avantajos 

tratat; invită, între timp, statele membre să 

insereze imediat în tratatele lor fiscale 

clauze de prevenire a abuzurilor, în 

conformitate cu propunerile privind BEPS; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Amendamentul  8 

Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 170 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

170. subliniază, în cele din urmă, că regula 

unanimității din cadrul Consiliului, care 

conferă fiecărui stat membru drept de veto, 

nu încurajează ieșirea dintr-o situație de 

status quo și găsirea unei soluții axate în 

mai mare măsură pe cooperare; invită 

Comisia să nu se abțină de la a recurge, 

atunci când este cazul, la articolul 116 din 

TFUE, care stipulează următoarele: „În 

cazul în care Comisia constată că o 

neconcordanță între actele cu putere de 

lege și actele administrative ale diferitelor 

state membre denaturează condițiile de 

concurență pe piața internă și provoacă din 

acest motiv o denaturare care trebuie 

eliminată, Comisia se consultă cu statele 

membre în cauză. În cazul în care prin 

această consultare nu se ajunge la 

eliminarea denaturării în cauză, 

Parlamentul European și Consiliul, 

hotărând în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară, adoptă directivele 

utile. [...]”; 

170. subliniază, în cele din urmă, că regula 

unanimității din cadrul Consiliului, prin 

faptul că conferă fiecărui stat membru 

drept de veto în materie de impozitare, 

reprezintă un element necesar, ce ține de 

suveranitatea statelor membre; invită 

Comisia să se abțină de la a recurge, în 

toate cazurile, dar în special în materie de 

impozitare, la articolul 116 din TFUE, care 

stipulează următoarele: „În cazul în care 

Comisia constată că o neconcordanță între 

actele cu putere de lege și actele 

administrative ale diferitelor state membre 

denaturează condițiile de concurență pe 

piața internă și provoacă din acest motiv o 

denaturare care trebuie eliminată, Comisia 

se consultă cu statele membre în cauză. În 

cazul în care prin această consultare nu se 

ajunge la eliminarea denaturării în cauză, 

Parlamentul European și Consiliul, 

hotărând în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară, adoptă directivele 

utile. [...]”; 

Or. en 

 

 


