
 

AM\1141406RO.docx  PE614.273v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

6.12.2017 B8-0660/13 

Amendamentul  13 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de recomandare B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

în numele Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a 

administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, 

evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală 

Proiect de recomandare adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de 

bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală 

Propunere de recomandare 

Punctul 153 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

 153a. subliniază că UE ar trebui să-și 

renegocieze acordul comercial, cel 

economic și alte acorduri bilaterale 

pertinente cu Elveția pentru a le adapta la 

politica UE de combatere a fraudelor 

fiscale, la legislația UE de combatere a 

spălării banilor și la legislația UE de 

combatere a finanțării terorismului, astfel 

încât să fie eliminate lacunele grave din 

sistemul de supraveghere elvețian care 

permite existența în continuare a unei 

politici a secretului bancar, iar crearea de 

structuri offshore peste tot în lume, 

frauda fiscală și evaziunea fiscală nu 

constituie infracțiuni, supravegherea fiind 

totodată slabă, entitățile care sunt supuse 

obligației de raportare neavând un sistem 

adecvat de autoreglementare, iar 

avertizorii fiind supuși unei urmăriri 

penale și intimidări agresive; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/14 

Amendamentul  14 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de recomandare B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

în numele Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a 

administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, 

evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală 

Proiect de recomandare adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de 

bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală 

Propunere de recomandare 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

 25a. observă că, potrivit celor mai 

recente date privind investițiile străine 

directe publicate de Organizația pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică 

(OCDE), Luxemburgul și Țările de Jos 

înregistrează împreună mai multe 

investiții din străinătate decât SUA, marea 

majoritate a acestora fiind investiții în 

entități cu scop special care nu au o 

activitate economică considerabilă, iar 

Irlanda înregistrează investiții din 

străinătate mai mari decât Germania sau 

Franța; subliniază că, potrivit Biroului 

Național de Statistică, investițiile străine 

în Malta se ridică la 1 474% față de 

dimensiunea economiei acestei țări; 

observă că, potrivit cercetărilor efectuate 

de Universitatea din Amsterdam, din toate 

investițiile realizate de societăți care au 

ajuns în paradisuri fiscale, 23% au 

tranzitat prin Țările de Jos; consideră că 

aceste date demonstrează clar că unele 

state membre facilitează activități excesiv 

de intense de transfer al profiturilor în 

detrimentul altor state membre; invită, 

prin urmare, Comisia să considere 

Luxemburgul, Țările de Jos, Irlanda și 

Malta drept paradisuri fiscale pe teritoriul 
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UE; 

Or. en 

 

 


