
AM\1180184RO.docx PE637.644v01-00

RO Unită în diversitate RO

20.3.2019 A8-0170/13

Amendamentul 13
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 306

Propunerea de rezoluție Amendamentul

306. ia act cu îngrijorare de faptul că 
țările terțe pot abroga regimurile fiscale 
neconforme, dar le înlocuiesc cu altele noi, 
care pot fi dăunătoare pentru UE; 
subliniază că acest lucru ar putea fi valabil 
în special în cazul Elveției; invită Consiliul 
să reevalueze în mod corespunzător Elveția 
și orice altă țară terță147 care introduce 
modificări legislative similare148;

_______________
147 Inclusiv Andorra, Liechtenstein și San 
Marino.
148 Audierea TAX3 privind relațiile cu 
Elveția în materie fiscală și lupta împotriva 
spălării banilor, 1 octombrie 2018, și 
schimbul de opinii cu Fabrizia Lapecorella, 
președinta Grupului de lucru pentru codul 
de conduită privind impozitarea 
întreprinderilor, 10 octombrie 2018.

306. ia act cu îngrijorare de faptul că 
țările terțe pot abroga regimurile fiscale 
neconforme, dar le înlocuiesc cu altele noi, 
care pot fi dăunătoare pentru UE; 
subliniază că acest lucru ar putea fi valabil 
în special în cazul Elveției; invită Consiliul 
să reevalueze în mod corespunzător Elveția 
și orice altă țară terță147 care introduce 
modificări legislative similare148;

_______________
147 Inclusiv Andorra și Liechtenstein
148 Audierea TAX3 privind relațiile cu 
Elveția în materie fiscală și lupta împotriva 
spălării banilor, 1 octombrie 2018, și 
schimbul de opinii cu Fabrizia Lapecorella, 
președinta Grupului de lucru pentru codul 
de conduită privind impozitarea 
întreprinderilor, 10 octombrie 2018.
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20.3.2019 A8-0170/14

Amendamentul 14
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 307 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 307a. salută lista revizuită a UE din 12 
martie 20191a; salută publicarea evaluării 
detaliate a angajamentelor și reformelor 
jurisdicțiilor enumerate în anexa II la 
prima publicare a listei UE la 5 decembrie 
2017; salută faptul că jurisdicțiile 
enumerate anterior în anexa II datorită 
angajamentelor asumate în 2017 
figurează acum în anexa I datorită 
faptului că reformele nu au fost puse în 
aplicare până la sfârșitul anului 2018 sau 
în termenul convenit;
_________________
1a Lista revizuită a UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale – 
Concluziile Consiliului 7441/19 din 12 
martie 2019.
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20.3.2019 A8-0170/15

Amendamentul 15
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 312

Propunerea de rezoluție Amendamentul

312. reamintește că Comisia a criticat 
șapte state membre151 – Belgia, Cipru, 
Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Malta și 
Țările de Jos – pentru deficiențele din 
cadrul sistemelor lor fiscale, care 
facilitează planificarea fiscală agresivă, 
afirmând că subminează integritatea pieței 
unice europene; consideră că aceste 
jurisdicții pot fi considerate, de asemenea, 
ca facilitând planificarea fiscală agresivă la 
nivel mondial;

_____________
151 Raport de țară Belgia 2018; Raport de 
țară Cipru 2018; Raport de țară Irlanda 
2018; Raport de țară Luxemburg 2018; 
Raport de țară Malta 2018; Raport de țară 
Țările de Jos 2018; Raport de țară Ungaria 
2018.

312. reamintește că Comisia a criticat 
șapte state membre151 – Belgia, Cipru, 
Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Malta și 
Țările de Jos – pentru deficiențele din 
cadrul sistemelor lor fiscale, care 
facilitează planificarea fiscală agresivă, 
afirmând că subminează integritatea pieței 
unice europene; consideră că aceste 
jurisdicții pot fi considerate, de asemenea, 
ca facilitând planificarea fiscală agresivă la 
nivel mondial; subliniază că măsurile 
luate de unele dintre statele membre 
menționate mai sus pentru a-și îmbunătăți 
sistemele de impozitare în urma criticilor 
Comisiei au fost recunoscute de 
aceasta151a;
_____________
151 Raport de țară - Belgia 2018; Raport de 
țară - Cipru 2018; Raport de țară - Irlanda 
2018; Raport de țară - Luxemburg 2018; 
Raport de țară - Malta 2018; Raport de țară 
- Țările de Jos 2018; Raport de țară - 
Ungaria 2018.
151a Raport de țară - Belgia 2018; Raport 
de țară - Cipru 2019; Raport de țară - 
Ungaria 2019; Raport de țară - Irlanda 
2019; Raport de țară - Luxemburg 2019; 
Raport de țară - Malta 2019; Raport de 
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țară - Țările de Jos 2019;
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20.3.2019 A8-0170/16

Amendamentul 16
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 313

Propunerea de rezoluție Amendamentul

313. așteaptă cu interes revizuirea 
preconizată a listei UE în primul 
trimestru din 2019; solicită Consiliului să 
publice o evaluare detaliată a 
angajamentelor de reformă asumate în mod 
voluntar de jurisdicțiile enumerate în anexa 
II la prima publicare a listei UE la 5 
decembrie 2017; solicită ca jurisdicțiile 
enumerate în anexa II datorită 
angajamentelor asumate în 2017 să fie 
enumerate în anexa I dacă reformele 
preconizate nu au fost puse în aplicare 
până la sfârșitul anului 2018 sau în 
termenul convenit;

313. solicită Consiliului să publice o 
evaluare detaliată a angajamentelor de 
reformă asumate în mod voluntar de 
jurisdicțiile enumerate în anexa II la prima 
publicare a listei UE la 5 decembrie 2017;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/17

Amendamentul 17
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
în numele Grupului PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
în numele Grupului S&D

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 320

Propunerea de rezoluție Amendamentul

320. invită instituțiile financiare 
europene153 să ia în considerare aplicarea 
unei obligații sporite și consolidate de 
diligență pentru fiecare proiect în parte în 
cazul jurisdicțiilor enumerate în anexa II a 
listei UE, pentru a evita ca fondurile UE să 
fie investite în entități din țări terțe care nu 
respectă standardele fiscale ale UE sau să 
fie canalizate către astfel de entități; ia act 
de comunicarea BEI privind noua sa 
politică privind jurisdicțiile neconforme și 
solicită ca această politică să fie actualizată 
periodic și să includă cerințe sporite de 
transparență în conformitate cu standardele 
UE;

_______________
153 Banca Europeană de Investiții și Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare.

320. invită instituțiile financiare 
europene153 să ia în considerare aplicarea 
unei obligații sporite și consolidate de 
diligență pentru fiecare proiect în parte în 
cazul jurisdicțiilor enumerate în anexa II a 
listei UE, pentru a evita ca fondurile UE să 
fie investite în entități din țări terțe care nu 
respectă standardele fiscale ale UE sau să 
fie canalizate către astfel de entități; ia act 
de aprobarea de către BEI a politicii sale 
revizuite privind jurisdicțiile slab 
reglementate, netransparente și 
necooperante și privind buna guvernanță 
fiscală și solicită ca această politică să fie 
actualizată periodic și să includă cerințe 
sporite de transparență în conformitate cu 
standardele UE; îndeamnă BEI să publice 
această politică imediat ce este adoptată; 
solicită să se aplice condiții echitabile și 
același nivel de standarde pentru toate 
instituțiile financiare europene;
_______________
153 Banca Europeană de Investiții și Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare.

Or. en



AM\1180184RO.docx PE637.644v01-00

RO Unită în diversitate RO


