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6.12.2017 B8-0660/48 

Amendamentul  48 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 33 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  33a. solicită ca raportarea publică 

pentru fiecare țară în parte realizată de 

întreprinderile multinaționale să aibă 

caracter universal și să includă cel puțin 

țările în care întreprinderile își desfășoară 

activitatea, denumirea (denumirile) sub 

care își desfășoară activitatea în 

respectivele țări, performanțele lor 

financiare din fiecare țară, obligațiile lor 

fiscale în fiecare țară, veniturile, 

angajații, nivelurile de salarizare și 

costurile, valoarea contabilă netă a 

activelor fixe din fiecare țară și activele 

nete și brute din fiecare țară; 

Or. en 



 

AM\1141473RO.docx  PE614.273v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

6.12.2017 B8-0660/49 

Amendamentul  49 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 39 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  39a. ia act de faptul că evaluările de 

impact privind o bază fiscală (consolidată) 

comună a societăților - C(C)CTB - au fost 

realizate pe baza unor date incomplete, 

dat fiind că administrațiile fiscale vor 

avea în curând acces la informații mai 

precise și complete în urma punerii în 

aplicare de către statele membre a 

raportării pentru fiecare țară în parte; ia 

act totodată de faptul că a merge mai 

departe fără o analiză corespunzătoare ar 

fi un act extrem de iresponsabil; 

subliniază, de asemenea, că o evaluare de 

impact realizată pe baza unor date de 

înaltă calitate ar permite luarea unei 

decizii în cunoștință de cauză privind 

efectuarea unei alegeri între diferitele 

formule de repartizare, întrucât unele 

studii au arătat că ar trebui evaluată o 

alternativă bazată numai pe venituri și 

angajați;1 

 ----------------------------------------------------------------- 

1 Alex Cobham, Petr Janský, Chris Jones și 

Yama Temouri, „Assessing the impact of the 
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C(C)CTB: European tax base shifts under a 

range of policy scenarios” (Evaluarea 

impactului C(C)CTB: schimbările de baze 

impozabile în UE în cadrul mai multor 

scenarii politice), noiembrie 2017. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/50 

Amendamentul  50 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-

Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 39 b (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  39b. ia act cu îngrijorare de faptul că 

consolidarea pierderilor ar avea drept 

rezultat scăderi considerabile ale bazelor 

fiscale ale societăților în întreaga UE și 

nu ar avea probabil beneficii 

comparabile, în special dacă nu se trece 

în același timp la impozitarea unitară la 

nivel mondial;1  

 ------------------------------ 

1 Ibid. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/51 

Amendamentul  51 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 45 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

45. consideră că, în continuarea 

propunerilor privind baza de impozitare 

comună a întreprinderilor și baza de 

impozitare consolidată comună a 

întreprinderilor, este esențial ca baza 

contabilă să fie coerentă atunci când se 

calculează baza de impozitare în cadrul 

unui grup – în caz contrar, arbitrajul 

contabil va înlocui pur și simplu fraudele 

fiscale actuale; 

45. consideră că, în ceea ce privește 

propunerile privind baza de impozitare 

comună a întreprinderilor și baza de 

impozitare consolidată comună a 

întreprinderilor, în cazul în care se 

realizează agregarea fără a se ține seama 

de diferențele dintre normele contabile ale 

statelor membre, în cele din urmă 

inconsecvențele în ceea ce privește baza 

de impozitare din UE ar ajunge să fie 

exploatate de către cei care încearcă să 

obțină avantaje de pe urma arbitrajului de 

reglementare; consideră că, din acest 

motiv, „baza de impozitare consolidată” 

ar trebui să însemne veniturile impozabile 

nete consolidate ale membrilor grupului 

corporativ, calculate în funcție de o bază 

contabilă coerentă aplicabilă tuturor 

membrilor grupului, în conformitate cu 

Directiva 2016/xx/UE;1 

 ------------------------------ 

1 Richard Murphy, „Aggregation v 

Consolidation: The risk hidden within the 

CCCTB” (Agregare vs consolidare: riscul 
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ascuns al CCCTB), septembrie 2017. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/52 

Amendamentul  52 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu 

Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara 

Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 49 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  49a. îndeamnă Comisia și toate statele 

membre să garanteze că se pune capăt 

practicii de inversiune fiscală, o practică 

prin care o corporație multinațională este 

cumpărată de o societate mai mică 

localizată într-un paradis fiscal și adoptă 

domiciliul legal al acesteia din urmă, 

astfel încât să își transfere sediul social și 

să reducă sarcina fiscală globală a 

întreprinderii combinate, un proces care 

este urmat de scindarea nerezonabilă a 

profiturilor prin realizarea de plăți 

deductibile în paradisul fiscal (sub formă 

de împrumuturi, redevențe și servicii, de 

exemplu), care au ca obiectiv evitarea 

impozitelor pe profiturile interne ale 

respectivei corporații multinaționale; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/53 

Amendamentul  53 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu 

Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara 

Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 88 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  88a. ia act de faptul că orice încălcare a 

DCSB ar trebui sancționată și că 

încălcările grave, repetate și sistematice 

ar trebui să atragă sancțiuni severe, cum 

ar fi retragerea autorizațiilor de 

funcționare a societăților comerciale, 

potrivit poziției Parlamentului în 

revizuirea celei de-a patra DCSB; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/54 

Amendamentul  54 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marie-Christine 

Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 142 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  142a. ia act de faptul că rețelele de firme 

de servicii profesionale ar trebui să fie 

obligate să solicite o autorizație unică de a 

furniza servicii de audit și de fiscalitate de 

orice fel în statele membre, și că toate 

schemele fiscale abuzive promovate de 

firme și care au un impact asupra 

veniturilor fiscale ale unui stat membru 

ar trebui raportate, fie că sunt vândute pe 

teritoriul Uniunii sau în afara acesteia de 

către un membru al rețelei;1 

 -------------------------------- 

1 Richard Murphy și Saila Naomi Stausholm, 

„The Big 4, a study on opacity” (The Big 4, 

un studiu despre opacitate), iulie 2017. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/55 

Amendamentul  55 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marie-Christine 

Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 143 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  143a. remarcă faptul că toate firmele de 

audit ar trebui să fie separate în totalitate 

de cele care prestează orice alte tipuri de 

servicii; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/56 

Amendamentul  56 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu 

Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara 

Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 170 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  170a. invită UE să ia în considerare 

faptul că impozitarea în statul de 

reședință impusă țărilor care importă 

capital (țările în curs de dezvoltare), în 

cazul în care se folosește modelul de 

convenție fiscală al OCDE, este, în 

general, în detrimentul colectării 

impozitelor în țările respective; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/57 

Amendamentul  57 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu 

Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara 

Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 186 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  186a. reamintește importanța elaborării 

de instrumente pentru a interzice orice 

formă de represalii, indiferent dacă este 

vorba despre acțiuni active de concediere 

sau despre măsuri pasive, și pentru a 

garanta că astfel de represalii sunt 

pedepsite în consecință; îndeamnă statele 

membre să nu incrimineze acțiunile de 

dezvăluire a unor informații cu privire la 

un fapt ilegal, ilicit sau care pune în 

pericol interesul public ori aduce un 

prejudiciu interesului public; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/58 

Amendamentul  58 

Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Miguel 

Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 26 a (nou) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

  26a. subliniază că Oxfam a publicat 

recent o listă în care patru state membre 

sunt clasificate ca paradisuri fiscale, în 

timp ce pe lista paradisurilor fiscale a 

Consiliului nu apare niciun stat membru; 

solicită Consiliului să își reexamineze 

criteriile și să întocmească o listă a 

jurisdicțiilor UE considerate 

necooperante în scopuri fiscale; invită 

statele membre să adere la principiile 

justiției fiscale și să sprijine toate 

măsurile necesare pentru prevenirea 

evitării sarcinilor fiscale și a evaziunii 

fiscale pe teritoriile lor; 

Or. en 

 

 


