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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 AR – punctul (i) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(i) întrucât creșterea transparenței cu 

privire la activitățile marilor companii 

multinaționale, și în special cu privire la 

profiturile realizate, la impozitele pe profit 

plătite, la subvențiile primite și la 

restituirea impozitelor, precum și cu privire 

la numărul de angajați și la activele 

deținute este esențială pentru asigurarea 

faptului că administrațiile fiscale abordează 

BEPS în mod eficient; întrucât trebuie să se 

ajungă la un echilibru adecvat între 

transparență, protecția datelor personale și 

protecția informațiilor sensibile din punct 

de vedere comercial, ținând seama totodată 

de impactul asupra societăților mai mici; 

întrucât o formă de bază pe care această 

transparență o poate lua este raportarea 

defalcată pe țări; întrucât toate propunerile 

Uniunii privind raportarea defalcată pe țări 

ar trebui, în primul rând, să se bazeze pe 

modelul stabilit de OCDE; întrucât 

Uniunea poate merge dincolo de orientările 

OCDE și poate face raportările defalcate pe 

țări obligatorii și publice, iar Parlamentul 

European a votat în favoarea publicării în 

întregime a rapoartelor defalcate pe țări în 

amendamentele sale adoptate la 8 iulie 

2015
3
 referitoare la propunerea de revizuire 

a Directivei privind drepturile acționarilor; 

întrucât Comisia Europeană a realizat o 

consultare pe această temă în perioada 17 

(i) întrucât creșterea transparenței cu 

privire la activitățile marilor companii 

multinaționale, și în special cu privire la 

profiturile realizate, la impozitele pe profit 

plătite, la subvențiile primite și la 

restituirea impozitelor, precum și cu privire 

la numărul de angajați și la activele 

deținute este esențială pentru asigurarea 

faptului că administrațiile fiscale abordează 

BEPS în mod eficient; întrucât trebuie să se 

ajungă la un echilibru adecvat între 

transparență, protecția datelor personale și 

protecția informațiilor sensibile din punct 

de vedere comercial, ținând seama totodată 

de impactul asupra societăților mai mici; 

întrucât o formă de bază pe care această 

transparență o poate lua este raportarea 

defalcată pe țări; subliniază că cerințele în 

materie de transparență ar trebui 

elaborate și puse în aplicare astfel încât 

societățile din UE să nu sufere de un 

dezavantaj concurențial; întrucât toate 

propunerile Uniunii privind raportarea 

defalcată pe țări ar trebui, în primul rând, 

să se bazeze pe modelul stabilit de OCDE; 

întrucât Uniunea poate merge dincolo de 

orientările OCDE și poate face raportările 

defalcate pe țări obligatorii și publice, iar 

Parlamentul European a votat în favoarea 

publicării în întregime a rapoartelor 

defalcate pe țări în amendamentele sale la 
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iunie-9 septembrie 2015 pentru a analiza 

diferitele posibilități de realizare a 

raportării defalcate pe țări
4
; întrucât 88% 

dintre cei care au răspuns public la 

respectiva consultare au afirmat că sprijină 

divulgarea publică de către întreprinderi a 

informațiilor fiscale; 

__________________ 
3
 Texte adoptate, 8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

mandatul de negociere adoptate la 8 iulie 

2015
3
 referitoare la propunerea de revizuire 

a Directivei privind drepturile acționarilor; 

întrucât Comisia Europeană a realizat o 

consultare pe această temă în perioada 17 

iunie-9 septembrie 2015 pentru a analiza 

diferitele posibilități de realizare a 

raportării defalcate pe țări
4
; întrucât 88% 

dintre cei care au răspuns public la 

respectiva consultare au afirmat că sprijină 

divulgarea publică de către întreprinderi a 

informațiilor fiscale; întrucât pentru 

IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare 

medie ar trebui să se acorde derogări 

privind această obligație;  

__________________ 
3 
Texte adoptate, 8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Amendamentul  15 

Luděk Niedermayer 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexă – Recomandarea A1 – paragraf introductiv 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Parlamentul European solicită încă o dată 

Comisiei Europene să ia toate măsurile 

necesare pentru a introduce, până în primul 

trimestru al anului 2016, raportarea 

cuprinzătoare și publică, defalcată pe țări 

(CBC-R) pentru companiile multinaționale 

din toate sectoarele.  

Parlamentul European solicită încă o dată 

Comisiei Europene să ia toate măsurile 

necesare pentru a introduce, până în primul 

trimestru al anului 2016, raportarea 

cuprinzătoare și publică, defalcată pe țări 

(CBC-R) pentru companiile multinaționale 

din toate sectoarele și subliniază încă o 

dată că IMM-urile și întreprinderile cu 

capitalizare medie care nu sunt companii 

multinaționale ar trebui să fie scutite de 

această obligație;  

Or. en 
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Amendamentul  16 

Luděk Niedermayer 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexă – Recomandarea A1 – a doua liniuță – punct nou după al doilea punct 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 o impactul cerințelor privind creșterea 

transparenței asupra poziției 

concurențiale a societăților din UE față 

de concurenții din afara UE;  

Or. en 

 

 


