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20.3.2019 A8-0170/24

Amendamentul 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
în numele Grupului Verts/ALE

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 55 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 55a. solicită Comisiei să publice o 
propunere care să oblige statele membre 
să se asigure că operatorii economici care 
participă la procedurile de achiziții 
publice respectă un nivel minim de 
transparență în ceea ce privește 
impozitele, în special sistemul public de 
raportare pentru fiecare țară în parte și 
structuri de proprietate transparente;
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20.3.2019 A8-0170/25

Amendamentul 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
în numele Grupului Verts/ALE

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 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. salută pachetul privind fiscalitatea 
digitală, adoptat de Comisie la 21 martie 
2018; regretă, cu toate acestea, lipsa de 
progrese la Consiliu și incapacitatea sa de 
a ajunge la un acord cu privire la acest 
pachet al Comisiei; este preocupat de 
faptul că, în schimb, Consiliul ia în 
considerare o propunere mult mai puțin 
ambițioasă decât propunerea inițială și 
poziția ulterioară a Parlamentului 
adoptată la 13 decembrie 201853; invită 
Consiliul să adopte rapid aceste 
propuneri;
____________
52 Concluziile Consiliului Afaceri 
Economice și Financiare, 4 decembrie 
2018
53 Rezoluția legislativă a Parlamentului 
European din 13 decembrie 2018 
referitoare la propunerea de directivă a 
Consiliului privind un sistem comun de 
impozitare a serviciilor digitale pentru 
veniturile rezultate din furnizarea 
anumitor servicii digitale, Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0523.

69. salută pachetul privind fiscalitatea 
digitală, adoptat de Comisie la 21 martie 
2018; regretă totuși faptul că Consiliul a 
decis să nu adopte propunerile și, în 
schimb, să își concentreze eforturile 
exclusiv la nivelul OCDE; solicită 
Consiliului să acorde un mandat Comisiei 
pentru a negocia tratate fiscale cu țări 
terțe în numele UE pentru realizarea unui 
mediu fiscal cuprinzător la nivel mondial 
și să alinieze noua definiție a prezenței 
digitale substanțiale în toate tratatele 
fiscale, odată ce o definiție comună va fi 
convenită;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Amendamentul 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
în numele Grupului Verts/ALE

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 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. invită statele membre care doresc 
să ia în considerare introducerea unei taxe 
digitale să facă acest lucru în cadrul 
cooperării consolidate, în cazul în care 
Consiliul nu poate ajunge la un acord cu 
privire la impozitul pe serviciile digitale;

71. invită Comisia să inițieze o 
propunere în temeiul articolului 116 din 
TFUE privind introducerea unei taxe 
digitale, dat fiind că sunt întrunite 
condițiile (anume lipsa unui acord în 
Consiliu și denaturarea concurenței) 
după reuniunea ECOFIN din 12 martie 
2019, și că numeroase state membre au 
anunțat măsuri fiscale naționale în 
domeniul digital;

Or. en



AM\1180250RO.docx PE637.644v01-00

RO Unită în diversitate RO

20.3.2019 A8-0170/27

Amendamentul 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
în numele Grupului Verts/ALE

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 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. ia act de faptul că ratele nominale 
ale impozitului pe profit au scăzut la 
nivelul UE de la o medie de 32 % în 2000 
la 21,9 % în 201856, ceea ce reprezintă o 
scădere cu 32 %; este preocupat de 
implicațiile acestei competiții asupra 
sustenabilității sistemelor fiscale și de 
potențialele efecte de propagare în alte țări; 
observă că primul proiect privind BEPS 
desfășurat sub egida G20/OCDE nu a atins 
acest fenomen; salută intenția ca, până în 
202057, în cadrul cuprinzător privind 
BEPS, să se examineze, „fără prejudecăți”, 
drepturile de impozitare care ar consolida 
capacitatea jurisdicțiilor de a impozita 
profiturile în cazul în care cealaltă 
jurisdicție cu drepturi de impozitare aplică 
o rată scăzută a impozitului efectiv pentru 
profiturile respective, ceea ce se traduce 
printr-o impozitare efectivă minimă; ia act 
de faptul că, astfel cum se menționează în 
Cadrul cuprinzător privind BEPS, 
activitatea curentă sub egida OCDE nu 
vizează să schimbe faptul că țările sau 
jurisdicțiile au în continuare libertatea de a-
și stabili propriile rate de impozitare sau de 
a nu impozita deloc profitul 
întreprinderilor58;

____________
56 Tendințele în materie de fiscalitate din 

75. constată că, deși inițiativele 
multilaterale recente s-au concentrat pe 
practicile de evitare a obligațiilor fiscale, 
concurența în domeniul fiscal (scăderea 
ratelor nominale de impozitare și 
proliferarea regimurilor fiscale speciale) 
este un aspect și mai îngrijorător, care 
atrage pierderi și mai importante la 
bugetele publice1a; constată că unele 
estimări recente sugerează că o pierdere 
globală de venituri cauzată de practici de 
evitare a obligațiilor fiscale de până la 10 
% din veniturile generate de impozitele 
aplicate societăților multinaționale ar fi 
echivalentă cu o reducere a ratei 
nominale de impozit de circa 2,5 %1b; ia 
act de faptul că ratele nominale ale 
impozitului pe profit au scăzut la nivelul 
UE de la o medie de 32 % în 2000 la 21,9 
% în 201856, ceea ce reprezintă o scădere 
cu 32 %; este preocupat de implicațiile 
acestei competiții asupra sustenabilității 
sistemelor fiscale și de potențialele efecte 
de propagare în alte țări; observă că primul 
proiect privind BEPS desfășurat sub egida 
G20/OCDE nu a atins acest fenomen; 
salută intenția ca, până în 202057, în cadrul 
cuprinzător privind BEPS, să se 
examineze, „fără prejudecăți”, drepturile 
de impozitare care ar consolida capacitatea 
jurisdicțiilor de a impozita profiturile în 
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Uniunea Europeană, Tabelul 3: Cele mai 
mari rate statutare ale impozitului pe 
profitul întreprinderilor (inclusiv 
suprataxele), 1995-2018, Comisia 
Europeană, 2018.
57 Abordarea provocărilor fiscale legate de 
digitalizarea economiei - Notă de politică, 
astfel cum a fost aprobată prin cadrul 
cuprinzător privind BEPS la 23 ianuarie 
2019.
58 Ibid.

cazul în care cealaltă jurisdicție cu drepturi 
de impozitare aplică o rată scăzută a 
impozitului efectiv pentru profiturile 
respective, ceea ce se traduce printr-o 
impozitare efectivă minimă; ia act de faptul 
că, astfel cum se menționează în Cadrul 
cuprinzător privind BEPS, activitatea 
curentă sub egida OCDE nu vizează să 
schimbe faptul că țările sau jurisdicțiile au 
în continuare libertatea de a-și stabili 
propriile rate de impozitare sau de a nu 
impozita deloc profitul întreprinderilor58;

______________
1a Fondul Monetar Internațional, 2019, 
„Corporate Taxation in the Global 
Economy” („Impozitarea marilor societăți 
în economia globală”), Document de 
politică nr. 19/007 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1b Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, 2015, Măsurarea 
și monitorizarea BEPS: Acțiunea 11 - 
Raport final, Paris 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56 Tendințele în materie de fiscalitate din 
Uniunea Europeană, Tabelul 4: Cele mai 
mari rate statutare ale impozitului pe 
profitul întreprinderilor (inclusiv 
suprataxele), 1995-2018, Comisia 
Europeană, 2018.
57 Abordarea provocărilor fiscale legate de 
digitalizarea economiei - Notă de politică, 
astfel cum a fost aprobată prin cadrul 
cuprinzător privind BEPS la 23 ianuarie 
2019.
58 Ibid.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

Amendamentul 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
în numele Grupului Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 79

Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. invită Comisia să evalueze 
fenomenul reducerii ratelor nominale de 
impozitare și impactul acestui fenomen 
asupra ratelor efective de impozitare din 
UE și să propună soluții, atât în cadrul 
UE, cât și față de țările terțe, după caz, 
inclusiv norme stricte de combatere a 
abuzurilor, măsuri defensive, cum ar fi 
norme mai stricte privind societățile străine 
controlate și o recomandare de modificare 
a tratatelor fiscale;

79. invită Comisia să evalueze 
fenomenul reducerii ratelor nominale de 
impozitare și impactul acestui fenomen 
asupra ratelor efective de impozitare din 
UE și să propună un pachet legislativ în 
consecință, inclusiv norme stricte de 
combatere a abuzurilor, măsuri defensive, 
cum ar fi norme mai stricte privind 
societățile străine controlate sau norme 
privind includerea venitului, în plus față 
de o recomandare de modificare a tratatelor 
fiscale pentru a asigura astfel un nivel 
minim de impunere efectivă;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Amendamentul 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
în numele Grupului Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 79 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 79a. consideră că o coordonare globală 
a bazei de impozitare ca urmare a 
proiectului OCDE/BEPS ar trebui să fie 
însoțită de o mai bună coordonare a 
ratelor de impozitare pentru 
îmbunătățirea eficienței; invită statele 
membre să conlucreze cu Comisia pentru 
a identifica un nivel just de impunere 
efectivă minimă la nivelul UE și pentru a 
promova un astfel de standard la nivel 
mondial; consideră că acest nivel de 
impunere nu ar trebui să fie inferior unei 
rate de 18 % aplicate profiturilor nete ale 
marilor societăți;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Amendamentul 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
în numele Grupului Verts/ALE

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 117 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 117a. își exprimă regretul cu privire la 
faptul că Comisia nu recurge la normele 
privind ajutorul de stat și împotriva acelor 
măsuri fiscale care denaturează în mod 
grav concurența, și că aplică respectivele 
norme doar în anumite cazuri cu trăsături 
specifice pentru a determina statul în 
chestiune să își modifice practicile; invită 
Comisia să depună toate eforturile pentru 
a recupera ajutoarele de stat necuvenite, 
inclusiv pentru acele societăți menționate 
în scandalul Luxleaks, pentru a restaura 
o concurență loială; invită totodată 
Comisia să asigure în continuare 
asistență statelor membre și operatorilor 
economici cu privire la aplicarea 
normelor privind ajutorul de stat și ce 
înseamnă acesta pentru practicile de 
planificare fiscală ale societăților;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Amendamentul 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
în numele Grupului Verts/ALE

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 117 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 117b. solicită reformarea dreptului 
concurenței pentru a lărgi domeniul de 
aplicare a normelor privind ajutorul de 
stat astfel încât acestea să aibă o incidență 
mai accentuată asupra ajutorului de stat 
sub formă fiscală acordat societăților 
multinaționale, inclusiv în ceea ce 
privește deciziile fiscale;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Amendamentul 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
în numele Grupului Verts/ALE

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 120 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 120a. recomandă ca orice entitate care 
înființează o structură offshore să 
transmită autorităților competente 
motivele legitime care stau la baza unei 
astfel de decizii pentru a garanta că 
conturile offshore nu sunt utilizate în 
scopul spălării banilor sau al evaziunii 
fiscale;

Or. en



AM\1180250RO.docx PE637.644v01-00

RO Unită în diversitate RO

20.3.2019 A8-0170/33

Amendamentul 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
în numele Grupului Verts/ALE

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 199 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 199a. invită Comisia să prezinte o 
propunere pentru eliminarea treptată de 
urgență a sistemului de porturi libere din 
Europa;

Or. en


