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9.12.2015 A8-0349/17 

Amendamentul  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 

E. întrucât anchetele realizate de Comisia 

TAXE au evidențiat faptul că practica 

privind deciziile fiscale nu se regăsește 

numai în Luxemburg, ci este o practică 

comună în întreaga Uniune; întrucât 

practica privind deciziile fiscale poate fi 

folosită în mod legitim pentru a asigura 

certitudinea juridică necesară pentru 

societăți și a reduce riscurile financiare 

pentru firmele oneste, dar poate fi folosită 

și în mod abuziv sau în scopul eludării 

fiscale și ar putea, oferind certitudine 

juridică numai anumitor actori, să creeze 

un anumit grad de inegalitate între 

întreprinderile cărora le-au fost acordate 

decizii și întreprinderile care nu 

beneficiază de astfel de decizii; 

E. întrucât anchetele realizate de Comisia 

TAXE au evidențiat faptul că practica 

privind deciziile fiscale nu se regăsește 

numai în Luxemburg, ci este o practică 

comună în întreaga Uniune; întrucât 

Comisia TAXE, constatând importantele 

încălcări ale legislației Uniunii ce au avut 

loc în domeniul schimburilor de 

informații fiscale, înlesniri fiscale și al 

principiului cooperării loiale și de bună 

credință, nu a fost totuși în măsură să 

adreseze cu adevărat problema 

responsabilității politice, din cauza lipsei 

cooperării Comisiei, a Consiliului și a 

statelor membre; întrucât practica privind 

deciziile fiscale poate fi folosită în mod 

legitim pentru a asigura certitudinea 

juridică necesară pentru societăți și a 

reduce riscurile financiare pentru firmele 

oneste, dar poate fi folosită și în mod 

abuziv sau în scopul eludării fiscale și ar 

putea, oferind certitudine juridică numai 

anumitor actori, să creeze un anumit grad 

de inegalitate între întreprinderile cărora le-

au fost acordate decizii și întreprinderile 

care nu beneficiază de astfel de decizii; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Amendamentul  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât, cu câteva excepții lăudabile, 

liderii politici la nivel național nu au fost 

suficient de deschiși în abordarea 

problemei evitării plății impozitelor în 

cadrul sistemului de impozitare a 

întreprinderilor; 

H. întrucât, cu câteva excepții lăudabile, 

liderii politici la nivel național nu au fost 

suficient de deschiși în abordarea 

problemei evitării plății impozitelor în 

cadrul sistemului de impozitare a 

întreprinderilor; întrucât anumite state 

membre, precum Luxemburg, sub 

conducerea actualului președinte al 

Comisiei, Jean-Claude Juncker, și Țările 

de Jos, cu actualul președinte al 

Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, ca 

ministru de finanțe, au obstrucționat în 

mod activ, după cum anumite dezvăluiri 

din presă par să indice, progresele în 

limitarea practicilor fiscale dăunătoare 

(cum ar fi regimurile fiscale favorabile 

pentru brevete) în dezbaterile Consiliului; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Amendamentul  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 A3 – prima liniuță 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aceste notificări ale statelor membre 

trebuie să conțină o analiză detaliată a 

tuturor repercusiunilor noilor măsuri 

fiscale asupra altor state membre și 

asupra țărilor în curs de dezvoltare, 

cu scopul de a sprijini acțiunile 

întreprinse de Grupul de lucru pentru 

codul de conduită în vederea 

identificării practicilor fiscale 

dăunătoare. 

 

 Aceste notificări ale statelor membre 

trebuie să conțină o analiză detaliată a 

tuturor repercusiunilor noilor măsuri 

fiscale asupra altor state membre și 

asupra țărilor în curs de dezvoltare, cu 

scopul de a sprijini acțiunile 

întreprinse de Grupul de lucru pentru 

codul de conduită în vederea 

identificării practicilor fiscale 

dăunătoare. Aceste analize ar trebui 

publicate, pentru a permite 

reprezentanților guvernamentali, 

academici și ai societății civile să 

procedeze la o comparație 

internațională, în baza dovezilor 

existente, a regimurilor fiscale și a 

impactului lor efectiv la nivel 

transfrontalier.  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Amendamentul  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 A7 – a treia liniuță 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  această protecție ar trebui să fie 

asigurată în conformitate cu întregul 

sistem juridic și aplicată împotriva 

urmăririlor penale, a sancțiunilor 

economice și a discriminărilor 

nejustificate; 

 această protecție ar trebui să fie 

asigurată în conformitate cu întregul 

sistem juridic și aplicată împotriva 

urmăririlor penale, a sancțiunilor 

economice și a discriminărilor 

nejustificate; Protecția avertizorilor 

de integritate nu ar trebui periclitată 

de o definiție prea vagă sau 

imprecisă a sectorului comercial, 

care să permită întreprinderilor să îi 

reducă pe aceștia la tăcere, invocând 

caracterul sensibil al acestor secrete; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Amendamentul  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 B3 – paragraf introductiv 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Parlamentul European invită Comisia 

Europeană să furnizeze în continuare 

orientări statelor membre cu privire la 

punerea în aplicare a regimurilor fiscale 

favorabile brevetelor, în conformitate cu 

„abordarea bazată pe conexiune în 

varianta sa modificată”, pentru a asigura 

faptul că aceste regimuri nu sunt 

dăunătoare.  

Parlamentul European invită Comisia 

Europeană să furnizeze în continuare 

orientări statelor membre cu privire la 

regimurile fiscale preferențiale precum 

cele favorabile brevetelor.  

Or. en 



 

AM\1081293RO.doc  PE573.386v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

9.12.2015 A8-0349/22 

Amendamentul  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 B3 – prima liniuță 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 

 Aceste orientări ar trebui să clarifice 

faptul că regimurile preferențiale, cum 

ar fi regimurile fiscale favorabile 

brevetelor, trebuie să aibă drept 

fundament „abordarea bazată pe 

conexiune în varianta sa modificată”, 

astfel cum este definită în acțiunea 5 

din planul OCDE privind BEPS, ceea 

ce înseamnă că trebuie să existe o 

legătură directă între beneficiile 

fiscale și activitățile de cercetare și 

dezvoltare desfășurate.  

 Aceste orientări ar trebui să clarifice 

faptul că regimurile preferențiale, cum 

ar fi regimurile fiscale favorabile 

brevetelor, ar trebui eliminate treptat, 

dat fiind că, conform raportului 

comisiei TAXE, costurile de cercetare 

și dezvoltare pot fi oricum deduse din 

veniturile impozabile conform 

regimurilor fiscale naționale, chiar și 

fără existența regimurilor fiscale 

favorabile brevetelor. Însăși Comisia 

constată într-un studiu privind 

stimulentele în favoarea cercetării și 

dezvoltării că „regimurile fiscale 

favorabile brevetelor par mai 

degrabă să contribuie la transferarea 

veniturilor întreprinderilor decât să 

stimuleze inovarea” iar dificultățile 

întâmpinate în identificarea 

contribuția exactă a activităților de 

cercetare specifice la profiturile 

realizate de întreprinderi transformă 

astfel de mecanisme în mecanisme 

intrinsec asimilabile activităților de 

erodare a bazei impozabile și de 

transfer al profiturilor.  

_________ 
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„A study on R&D Tax incentives, 

Taxation paper”, Document de lucru nr. 

52-2014”, Comisia Europeană. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Amendamentul  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 C3 – paragraf introductiv 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Parlamentul European invită Comisia 

Europeană să prezinte o propunere care să 

stabilească un catalog de contramăsuri pe 

care Uniunea și statele membre ar trebui să 

le aplice în calitate de acționari și de 

finanțatori ai organismelor publice, ai 

băncilor și ai programelor de finanțare în 

raport cu societățile care utilizează 

paradisurile fiscale în scopul de a institui 

sisteme de planificare fiscală agresivă și, 

prin urmare, care nu respectă standardele 

Uniunii în materie de bună guvernanță în 

domeniul fiscal. 

Parlamentul European invită Comisia 

Europeană să prezinte o propunere care să 

stabilească un catalog de contramăsuri pe 

care Uniunea și statele membre ar trebui să 

le aplice în calitate de acționari și de 

finanțatori ai organismelor publice, ai 

băncilor și ai programelor de finanțare în 

raport cu societățile care utilizează 

paradisurile fiscale, oferă consultanță cu 

privire la acestea sau le facilitează uzul, în 

scopul de a institui sisteme de planificare 

fiscală agresivă și, prin urmare, care nu 

respectă standardele Uniunii în materie de 

bună guvernanță în domeniul fiscal. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Amendamentul  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 C3 – a doua liniuță – punctul 8 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  o în cazurile de uz repetat sau promovare 

a paradisurilor fiscale, sancțiuni 

pecuniare și retragerea autorizației de 

funcționare, îndeosebi pentru firmele de 

consultanță fiscală și pentru furnizorii de 

servicii financiare. 

Or. en 

 

 


