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28.6.2017 A8-0227/71 

Amendamentul  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În ultimii ani, provocarea pe care o 

reprezintă evaziunea fiscală în rândul 

întreprinderilor s-a agravat considerabil, 

devenind un subiect de îngrijorare major 
în Uniune și la nivel mondial. În 

concluziile sale din 18 decembrie 2014, 

Consiliului European a recunoscut nevoia 

urgentă de intensificare a eforturilor de 

combatere a evaziunii fiscale, atât la nivel 

mondial, cât și la nivelul Uniunii. În 

comunicările sale intitulate „Programul de 

lucru al Comisiei pentru 2016 – 

Circumstanțe excepționale, acțiuni pe 

măsură”16 și „Programul de lucru al 

Comisiei pentru 2015 - Un nou început”17, 

Comisia a identificat drept o prioritate 

necesitatea de a trece la un sistem în care 

țara în care sunt generate profiturile este și 

țara de impozitare. De asemenea, Comisia 

a identificat drept o prioritate necesitatea 

de a răspunde apelului lansat de societățile 

noastre în favoarea echității și a 

transparenței fiscale. 

(1) În ultimii ani, în special după 

dezvăluirile privind diversele scandaluri 

fiscale, evaziunea fiscală în rândul 

întreprinderilor s-a aflat pe ordinea de zi și 

a generat cereri ferme și justificate pentru 

ca guvernele, atât la nivel național, cât și 

în cadrul cooperării internaționale, să 

adopte măsuri practice și eficiente pentru 

a pune capăt acestui fenomen. În 

concluziile sale din 18 decembrie 2014, 

Consiliului European a recunoscut nevoia 

urgentă de intensificare a eforturilor de 

combatere a evaziunii fiscale, atât la nivel 

mondial, cât și la nivelul Uniunii. În 

comunicările sale intitulate „Programul de 

lucru al Comisiei pentru 2016 – 

Circumstanțe excepționale, acțiuni pe 

măsură”16 și „Programul de lucru al 

Comisiei pentru 2015 - Un nou început”17, 

Comisia a identificat drept o prioritate 

necesitatea de a trece la un sistem în care 

țara în care sunt generate profiturile este și 

țara de impozitare. De asemenea, Comisia 

a identificat drept o prioritate necesitatea 

de a răspunde apelului lansat de societățile 

noastre în favoarea echității și a 
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transparenței fiscale. În pofida tuturor 

intențiilor exprimate, există totuși o 

nevoie urgentă de acțiune. 

__________________ __________________ 

16COM(2015) 610 final din 27 octombrie 

2015. 

16COM(2015) 610 final din 27 octombrie 

2015. 

17COM(2014) 910 final din 16 decembrie 

2014. 

17COM(2014) 910 final din 16 decembrie 

2014. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/72 

Amendamentul  72 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 

Sylikiotis, Katerina Konecna 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Publicul ar trebui să fie în măsură 

să examineze toate activitățile unui grup 

atunci când acesta posedă anumite unități 

în cadrul Uniunii. Pentru grupurile care 

desfășoară activități în Uniune numai prin 

intermediul unor filiale sau sucursale, 

filialele și sucursalele ar trebui să publice și 

să facă accesibil raportul întreprinderii-

mamă de cel mai înalt rang. Cu toate 

acestea, din motive de proporționalitate și 

eficacitate, obligația de a publica și de a 

face accesibil raportul nu ar trebui să se 

aplice decât filialelor mari și mijlocii 

stabilite în Uniune sau sucursalelor de 

dimensiuni comparabile înființate într-un 

stat membru. Prin urmare, domeniul de 

aplicare al Directivei 2013/34/UE ar trebui 

extins în consecință pentru a include 

sucursalele înființate într-un stat membru 

de către o întreprindere care este stabilită în 

afara Uniunii. 

(6) Publicul ar trebui să fie în măsură 

să examineze toate activitățile unui grup 

atunci când acesta posedă anumite unități 

în cadrul statelor membre ale Uniunii 

Europene. Pentru grupurile care desfășoară 

activități în statele membre ale Uniunii 

Europene numai prin intermediul unor 

filiale sau sucursale, filialele și sucursalele 

ar trebui să publice, de asemenea, și să 

facă accesibil un raport. Obligația de a 

publica și de a face accesibil raportul ar 

trebui să se aplice tuturor filialelor 

stabilite în statele membre sau tuturor 

sucursalelor înființate într-un stat membru. 

Prin urmare, domeniul de aplicare al 

Directivei 2013/34/UE ar trebui extins în 

consecință pentru a include sucursalele 

înființate într-un stat membru de către o 

întreprindere care este stabilită în afara 

Uniunii și care are o cifră de afaceri netă 

consolidată care depășește 40 de milioane 

EUR. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/73 

Amendamentul  73 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a asigura un nivel de 

detaliere care să le permită cetățenilor să 

evalueze mai bine modul în care 

întreprinderile multinaționale contribuie la 

prosperitate în fiecare stat membru, 

informațiile ar trebui defalcate pe stat 

membru. În plus, informațiile privind 

operațiunile întreprinderilor 

multinaționale ar trebui, de asemenea, 

prezentate cu un nivel ridicat de detaliere 

în ceea ce privește anumite jurisdicții 

fiscale care ridică probleme deosebite. 

Pentru toate celelalte operațiuni din țările 

terțe, informațiile ar trebui furnizate într-

o formă agregată. 

(9) Pentru a asigura un nivel de 

detaliere care să le permită cetățenilor să 

evalueze mai bine modul în care 

întreprinderile multinaționale contribuie la 

prosperitate în fiecare stat membru, 

informațiile ar trebui defalcate pe 

jurisdicție, în mod dezagregat, indiferent 

dacă activitatea economică are loc într-un 

stat membru sau nu. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/74 

Amendamentul  74 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Katerina Konecna 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a stabili anumite jurisdicții 

fiscale pentru care ar trebui prezentat un 

nivel ridicat de detaliere, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 

290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

în ceea ce privește întocmirea unei liste 

comune la nivelul Uniunii a acestor 

jurisdicții fiscale. Această listă ar trebui 

elaborată pe baza anumitor criterii, 

identificate pe baza anexei 1 la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European și Consiliu privind o strategie 

externă pentru impozitarea eficace [COM 

(2016) 24 final]. Este deosebit de 

importantă efectuarea de către Comisie a 

unor consultări adecvate în cursul 

lucrărilor pregătitoare, inclusiv la nivel de 

experți, și desfășurarea acestor consultări 

în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare, care a fost aprobat de 

Parlamentul European, Consiliu și 

Comisie și a cărui semnătură oficială 

urmează să aibă loc. În special, pentru a 

asigura participarea egală la pregătirea 

actelor delegate, Parlamentul European și 

eliminat 
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Consiliul primesc toate documentele 

simultan cu experții din statele membre, 

iar experții lor au acces în mod sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale 

Comisiei care se ocupă de pregătirea 

actelor delegate. 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/75 

Amendamentul  75 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48b – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre impun întreprinderilor-

mamă de cel mai înalt rang care intră sub 

incidența legislațiilor lor naționale și a 

căror cifră de afaceri consolidată netă 

depășește 750 000 000 EUR, precum și 

întreprinderilor care intră sub incidența 

legislațiilor lor naționale, care nu sunt 

întreprinderi afiliate și a căror cifră de 

afaceri netă depășește 750 000 000 EUR 
să întocmească și să publice anual un 

raport privind informațiile referitoare la 

impozitul pe profit. 

Statele membre impun întreprinderilor-

mamă de cel mai înalt rang ale grupurilor 

mari definite la articolul 3 alineatul (7), 

care intră sub incidența legislațiilor lor 

naționale, și întreprinderilor mari definite 

la articolul 3 alineatul (4), care intră sub 

incidența legislațiilor lor naționale, care nu 

sunt întreprinderi afiliate, să întocmească și 

să publice anual un raport privind 

informațiile referitoare la impozitul pe 

profit. 

Or. en 

 

 


