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Amendamentul 3
Bernard Monot
în numele Grupului ENL
Raport
A8-0349/2015
Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer
Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a
societăților
2015/2010(INL)
Propunere de rezoluție
Considerentul A
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

A. întrucât un consorțiu de jurnaliști,
Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de
Investigație (ICIJ), care a realizat o anchetă
privind deciziile fiscale și alte practici
dăunătoare din Luxembourg (LuxLeaks), a
dezvăluit în noiembrie 2014 faptul că
aproape 340 de societăți multinaționale au
ajuns la înțelegeri secrete cu Luxemburgul,
pe baza cărora multe dintre ele au reușit săși reducă impozitele globale datorate la
minimum, în detrimentul interesului public
al Uniunii, generând o activitate economică
redusă sau chiar nicio activitate economică
în Luxemburg;

A. întrucât un consorțiu de jurnaliști,
Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de
Investigație (ICIJ), care a realizat o anchetă
privind deciziile fiscale și alte practici
dăunătoare din Luxembourg (LuxLeaks), a
dezvăluit în noiembrie 2014 faptul că
aproape 340 de societăți multinaționale au
ajuns la înțelegeri secrete cu Luxemburgul,
în timpul mandatului lui Jean-Claude
Juncker, pe baza cărora multe dintre ele au
reușit să-și reducă impozitele globale
datorate la minimum, în detrimentul
interesului public al Uniunii, generând o
activitate economică redusă sau chiar nicio
activitate economică în Luxemburg;
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Amendamentul 4
Bernard Monot
în numele Grupului ENL
Raport
A8-0349/2015
Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer
Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a
societăților
2015/2010(INL)
Propunere de rezoluție
Punctul 28
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

28. invită Comisia să nu se abțină de la
aplicarea articolului 116 din TFUE care
reprezintă temeiul juridic pentru ca
Parlamentul și Consiliul să acționeze
conform procedurii legislative ordinare
pentru a pune capăt practicilor care duc la
denaturarea concurenței pe piața internă,
cum ar fi concurența fiscală, aplicate de
statele membre prin luarea unor decizii
fiscale lipsite de transparență și de
echitate;

28. invită Comisia să nu se abțină de la
aplicarea articolului 116 din TFUE care
reprezintă temeiul juridic pentru ca
Parlamentul și Consiliul să acționeze
conform procedurii legislative ordinare
pentru a pune capăt practicilor care duc la
denaturarea concurenței pe piața internă,
deoarece ar reprezenta o provocare
puternică pentru suveranitatea statelor
membre;
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