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9.12.2015 A8-0349/11 

Amendamentul  11 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 

Anexa I – punctul 7 – liniuța 1 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - să instituie un fond european comun 

pentru avertizorii de integritate, finanțat 

din bani recuperați, pentru a se asigura 

faptul că avertizorii de integritate primesc 

ajutor financiar adecvat pentru 

divulgarea unui secret de interes public; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Amendamentul  12 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 

Anexa I - subtitlul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Recomandarea A8: Norme noi de 

reglementare a firmelor de consultanță 

fiscală 

Parlamentul European solicită Comisiei 

să prezinte o propunere legislativă prin 

care: 

• să elaboreze un cod etic de conduită 

european cu caracter obligatoriu aplicabil 

tuturor firmelor care furnizează consiliere 

în domeniul fiscal care își desfășoară 

activitatea pe piața unică pentru a preveni 

practicile de planificare fiscală agresivă; 

• să adopte o definiție clară a conflictelor 

de interese și politici solide de prevenire a 

situațiilor în care actorii expuși riscului 

de astfel de conflicte de interese să fie 

membri activi ai vreunui organism 

specializat sau de consultanță; 

• să solicite societăților care în prezent 

furnizează atât servicii de audit, cât și 

servicii de conformitate fiscală să separe 

aceste funcții prin separarea obligatorie 

în societăți distincte;  

• să impună sancțiuni concrete 

consilierilor individuali și firmelor de 

consultanță care nu se supun normelor 

noului cod de conduită, care să varieze de 

la amenzi la reachitarea veniturilor 
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fiscale pierdute prin retragerea licenței de 

funcționare în cadrul pieței unice; pentru 

toate măsurile de mai sus, Comisia ar 

trebui să clarifice ce sancțiuni se vor 

aplica statelor membre sau firmelor în caz 

de neconformitate; 

• să introducă dispoziții prin care să se 

solicite ca strategia de planificare fiscală 

să fie discutată și aprobată de acționarii 

societăților; 

 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Amendamentul  13 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 

Anexa I - punctul 8 - subpunctul 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Comisia ar trebui să de abțină de la 

divizarea părților comune și consolidate 

ale bazei fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) și să prezinte, până 

în iunie 2016, o propunere legislativă 

unică pentru baza fiscală comună 

consolidată a societăților (CCCTB) la 

nivelul întregii Uniuni; 

Or. en 

 

 


