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20.3.2019 A8-0170/44

Amendamentul 44
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 355

Propunerea de rezoluție Amendamentul

355. consideră că Uniunea ar trebui să 
conducă prin exemplu și solicită Comisiei 
să se asigure că intermediarii care 
promovează planificarea fiscală agresivă și 
evaziunea fiscală nu joacă niciun rol în 
orientarea sau consilierea instituțiilor 
Uniunii care elaborează politicile privind 
aceste chestiuni;

355. consideră că Uniunea ar trebui să 
conducă prin exemplu și solicită Comisiei 
și statelor membre să se asigure că 
intermediarii care promovează planificarea 
fiscală agresivă și evaziunea fiscală nu 
joacă niciodată niciun rol în orientarea sau 
consilierea, plătită sau neplătită, a 
instituțiilor Uniunii care elaborează 
politicile de combatere a evaziunii fiscale 
și a evitării obligațiilor fiscale;
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20.3.2019 A8-0170/45

Amendamentul 45
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 370

Propunerea de rezoluție Amendamentul

370. salută propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind protecția persoanelor care 
raportează încălcări ale dreptului Uniunii și 
solicită încheierea rapidă a negocierilor 
interinstituționale; solicită ca textul final 
să fie echilibrat și să se evite crearea unei 
sarcini administrative excesive pentru 
IMM-uri;

370. salută rezultatul negocierilor 
interinstituționale dintre Parlamentul 
European și Consiliu privind protecția 
persoanelor care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii și solicită statelor 
membre să adopte noile standarde cât mai 
curând posibil pentru a proteja avertizorii 
prin măsuri precum canale de raportare 
clare, confidențialitate, protecție juridică 
și sancțiuni pentru cei care încearcă să 
persecute avertizorii;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/46

Amendamentul 46
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 377 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 377a. solicită Comisiei să înființeze cât 
mai curând un sistem de sprijin financiar 
pentru jurnalismul de investigație, posibil 
sub forma unei linii bugetare permanente 
și dedicate sprijinirii jurnalismului de 
investigație independent și de calitate în 
noul cadru financiar multianual;
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20.3.2019 A8-0170/47

Amendamentul 47
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 380

Propunerea de rezoluție Amendamentul

380. încurajează autoritățile slovace să 
continue investigarea asasinării lui 
Ján Kuciak și a Martinei Kušnírová și 
să identifice instigatorii reali ai 
acestor asasinate; solicită 
autorităților slovace să ancheteze 
integral cazurile de evaziune fiscală, 
fraudă cu TVA și spălare de bani de 
mare amploare dezvăluite de 
investigațiile lui Ján Kuciak;

380. salută acuzațiile aduse de 
autoritățile slovace împotriva 
presupusului instigator la 
asasinarea lui Ján Kuciak și a 
Martinei Kušnírová, precum și 
împotriva presupușilor autori ai 
asasinatelor; încurajează 
autoritățile slovace să continue 
investigarea asasinatelor și să se 
asigure că toate aspectele cazului 
sunt investigate pe deplin, inclusiv 
eventualele legături politice cu 
crimele; solicită autorităților slovace 
să ancheteze integral cazurile de 
evaziune fiscală, fraudă cu TVA și 
spălare de bani de mare amploare 
dezvăluite de investigațiile lui Ján 
Kuciak;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Amendamentul 48
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 387

Propunerea de rezoluție Amendamentul

387. reamintește că impozitarea este în 
continuare o competență a statelor 
membre și că Parlamentul 
European are competențe limitate în 
acest domeniu;

387. regretă faptul că Parlamentul 
European are competențe limitate în 
materie de impozitare, cu privire la 
care este, în mare parte, doar 
consultat, nefiind colegislator; 
reamintește, cu toate acestea, că 
politicile fiscale ar trebui să fie în 
conformitate cu tratatele și 
competențele UE și că, pentru a 
asigura o concurență echitabilă, 
Comisia are competența de a 
sancționa statele membre care 
furnizează ajutoare fiscale ilegale în 
domeniul impozitării directe, așa 
cum a confirmat recent Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene1a;

_____________

1a 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2019-
02/cp190014en.pdf 

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/49

Amendamentul 49
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 407

Propunerea de rezoluție Amendamentul

407. invită din nou Comisia să aplice, 
după caz, procedura prevăzută la articolul 
116 din TFUE, care permite modificarea 
cerinței privind unanimitatea în cazurile în 
care Comisia constată că o diferență dintre 
actele cu putere de lege și actele 
administrative din statele membre 
denaturează condițiile de concurență de pe 
piața internă;

407. invită din nou Comisia să aplice, 
după caz, procedura prevăzută la articolul 
116 din TFUE, care permite modificarea 
cerinței privind unanimitatea în cazurile în 
care Comisia constată că o diferență dintre 
actele cu putere de lege și actele 
administrative din statele membre 
denaturează condițiile de concurență de pe 
piața internă; își reafirmă opinia potrivit 
căreia această procedură ar putea fi 
aplicată și bazei fiscale consolidate 
comune a societăților din UE;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Amendamentul 50
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 410

Propunerea de rezoluție Amendamentul

410. consideră că lucrările comisiilor 
TAXE, TAX2, PANA și TAX3 ar trebui să 
continue în următoarea legislatură, în 
cadrul unei structuri permanente a 
Parlamentului, de exemplu o subcomisie a 
Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare (ECON), pentru a facilita 
participarea diferitelor comisii;

410. consideră că lucrările comisiilor 
TAXE, TAX2, PANA și TAX3 ar trebui să 
continue în următoarea legislatură, în 
cadrul unei structuri permanente a 
Parlamentului sub forma unei subcomisii a 
Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare (ECON), astfel încât să se 
permită participarea diferitelor comisii;

Or. en


