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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază că, în general, costurile totale 
generate de evaziunea fiscală în UE sunt 
mai ridicate decât totalul bugetelor de 
sănătate din Uniune și că, dacă evaziunea 
fiscală ar putea fi oprită, toate deficitele 
UE ar putea fi acoperite în doar 8,8 ani*;

subliniază că, potrivit estimărilor elaborate 
de Comisie, aproape 1 000 de miliarde 
EUR se pierd în fiecare an din cauza 
evaziunii și a fraudei fiscale în UE; 
subliniază că, în general, costurile totale 
generate de evaziunea fiscală în UE sunt 
mai ridicate decât totalul bugetelor de 
sănătate din Uniune și că, dacă evaziunea 
fiscală ar putea fi oprită, toate deficitele 
UE ar putea fi acoperite în doar 8,8 ani1;

Or. en

Amendamentul 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază că, în general, costurile totale 
generate de evaziunea fiscală în UE sunt 
mai ridicate decât totalul bugetelor de 
sănătate din Uniune și că, dacă evaziunea 
fiscală ar putea fi oprită, toate deficitele 
UE ar putea fi acoperite în doar 8,8 ani*;

atrage atenția asupra faptului că, în general, 
costurile totale generate de evaziunea și 
frauda fiscală în UE sunt mai ridicate 
decât totalul bugetelor de sănătate din 
Uniune și că, dacă evaziunea și frauda 
fiscală ar putea fi oprite, toate deficitele 
UE ar putea fi acoperite în doar 8,8 ani2;

                                               
1 Closing the European Tax Gap, respectiv „Stoparea prejudiciilor fiscale din Europa”, un raport de Richard 

Murphy FCA, director al Tax Research UK, pentru Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și 
Democraților din Parlamentul European.

2 Closing the European Tax Gap, respectiv „Stoparea prejudiciilor fiscale din Europa”, un raport de Richard 
Murphy FCA, director al Tax Research UK, pentru Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților 
din Parlamentul European.



PE506.067v01-00 4/20 AM\927988RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 3
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. accentuează faptul că un sistem de 
impozitare transparent și simplu permite 
desființarea obstacolelor birocratice și 
administrative și, astfel, reducerea 
costurilor de colectare a impozitelor; 

Or. de

Amendamentul 4
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. constată că desființarea privilegiilor 
fiscale poate genera reforme 
cuprinzătoare care să conducă la un 
sistem de impozitare simplu, ușor de 
înțeles și echitabil;

Or. de

Amendamentul 5
Jan Mulder

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că definiția paradisurilor fiscale 
nu mai este actuală și că metodele (semi-) 
legale de evitare sau de reducere a 
obligațiilor fiscale devin din ce în ce mai 
frecvente în statele membre: de exemplu, 
transferurile pe teritoriul și înafara 
Țărilor de Jos prin intermediul așa 
numitelor societăți „cutie poștală” sunt 
estimate la 8 000 de miliarde EUR într-un 
singur an;

2. constată că definiția paradisurilor fiscale 
nu mai este actuală și că metodele (semi-) 
legale de evitare sau de reducere a 
obligațiilor fiscale devin din ce în ce mai 
frecvente în statele membre;

Or. en

Amendamentul 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că definiția paradisurilor fiscale 
nu mai este actuală și că metodele (semi-) 
legale de evitare sau de reducere a 
obligațiilor fiscale devin din ce în ce mai 
frecvente în statele membre: de exemplu, 
transferurile pe teritoriul și înafara Țărilor 
de Jos prin intermediul așa numitelor 
societăți „cutie poștală” sunt estimate la 
8 000 de miliarde EUR într-un singur an;

2. constată că definiția paradisurilor fiscale 
nu mai este actuală și că metodele (semi-) 
legale de evitare sau de reducere a 
obligațiilor fiscale devin din ce în ce mai 
frecvente în statele membre: de exemplu, 
transferurile pe teritoriul și în afara Țărilor 
de Jos prin intermediul așa numitelor 
societăți „cutie poștală” sunt estimate la 
8 000 miliarde EUR într-un singur an, cu 
toate că Parlamentul Țărilor de Jos a 
adoptat recent o rezoluție1 prin care 
condamnă calificarea Țărilor de Jos ca 
paradis fiscal; 

Or. en

                                               
1 Rezoluția Van Vliet nr. 35 (25087)



PE506.067v01-00 6/20 AM\927988RO.doc

RO

Amendamentul 7
Marta Andreasen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că definiția paradisurilor 
fiscale nu mai este actuală și că metodele 
(semi-) legale de evitare sau de reducere a 
obligațiilor fiscale devin din ce în ce mai 
frecvente în statele membre: de exemplu, 
transferurile pe teritoriul și înafara Țărilor 
de Jos prin intermediul așa numitelor 
societăți „cutie poștală” sunt estimate la
8 000 de miliarde EUR într-un singur an;

2. constată că metodele legale de evitare 
sau de reducere a obligațiilor fiscale devin 
din ce în ce mai frecvente în statele 
membre, fiind o consecință directă și voită 
a funcționării pieței unice: de exemplu, se 
afirmă că transferurile pe teritoriul și 
înafara Țărilor de Jos prin intermediul așa 
numitelor societăți „cutie poștală” sunt de
8 000 de miliarde EUR într-un singur an;

Or. en

Amendamentul 8
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că evaziunea fiscală la scară 
mare practicată de companiile mari are un 
efect devastator asupra disciplinei de plată 
a taxelor atât a companiilor mai mici, cât și 
a persoanelor fizice, întrucât evaziunea 
fiscală pare să fie norma acceptată; 

3. subliniază că evaziunea fiscală la scară 
mare practicată de companiile mari are un 
efect devastator asupra disciplinei de plată 
a taxelor atât a companiilor mai mici, cât și 
a persoanelor fizice, întrucât evaziunea 
fiscală pare să fie norma acceptată; 
subliniază că evaziunea și frauda fiscală 
sunt facilitate de sisteme de impozitare 
complexe și netransparente și că o 
legislație fiscală opacă oferă societăților și 
persoanelor fizice oportunități de a-și 
reduce fiscalitatea în detrimentul altora, 
printr-o interpretare flexibilă a legilor 
fiscale;

Or. de
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Amendamentul 9
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că evaziunea fiscală la scară 
mare practicată de companiile mari are un 
efect devastator asupra disciplinei de plată 
a taxelor atât a companiilor mai mici, cât și 
a persoanelor fizice, întrucât evaziunea 
fiscală pare să fie norma acceptată;

3. subliniază că evaziunea fiscală la scară 
mare practicată de companiile mari are un 
efect devastator asupra disciplinei de plată 
a taxelor atât a companiilor mai mici, cât și 
a persoanelor fizice, întrucât evaziunea
fiscală pare să fie norma acceptată și, ca 
urmare a cestui fapt, printre altele, sunt 
introduse sarcini fiscale suplimentare 
pentru persoane fizice și întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că evaziunea fiscală la scară 
mare practicată de companiile mari are un 
efect devastator asupra disciplinei de plată 
a taxelor atât a companiilor mai mici, cât și 
a persoanelor fizice, întrucât evaziunea 
fiscală pare să fie norma acceptată;

3. subliniază că evaziunea și frauda fiscală 
la scară mare practicate de companiile
mari au un efect devastator asupra 
disciplinei de plată a taxelor atât a 
companiilor mai mici, cât și a persoanelor 
fizice, întrucât evaziunea și frauda fiscală 
par să fie norma acceptată;

Or. en

Amendamentul 11
Marta Andreasen

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că evaziunea fiscală la scară 
mare practicată de companiile mari are un 
efect devastator asupra disciplinei de plată 
a taxelor atât a companiilor mai mici, cât 
și a persoanelor fizice, întrucât evaziunea 
fiscală pare să fie norma acceptată;

3. constată că evaziunea fiscală practicată 
de companiile mari poate avea efecte 
dăunătoare asupra disciplinei de plată a 
taxelor atât a IMM-urilor, cât și a 
persoanelor fizice, care au mai puține 
posibilități de a beneficia de facilitățile 
disponibile și poate contribui la 
perceperea evaziunii fiscale ca opțiune 
acceptabilă pentru IMM-uri și persoanele 
fizice;

Or. en

Amendamentul 12
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că societățile care folosesc 
evaziunea fiscală ca strategie de afaceri 
(multe dintre ele fiind mai mici și mai 
flexibile) dobândesc un avantaj competitiv 
inechitabil față de companiile deschise 
care nu pot folosi practici similare și, 
astfel, în cele din urmă subminează 
competitivitatea statelor membre;

Or. en

Amendamentul 13
Monica Luisa Macovei

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă că sume imense plătite Uniunii 4. regretă că doar 9,7% din sumele imense 
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de către cele mai mari companii 
producătoare de tutun pe baza acordurilor 
nu au fost utilizate pentru măsuri sau 
programe anti-fraudă, ci au fost 
„confiscate în proporție de 90%” de către 
statele membre, care le-au adăugat, sub 
formă de venit, la bugetele lor respective;

plătite Uniunii de către cele mai mari 
companii producătoare de tutun pe baza 
acordurilor sunt utilizate pentru măsuri sau 
programe anti-fraudă, în timp ce restul de 
90,3% sunt adăugate de către statele 
membre, sub formă de venit, la bugetele lor 
respective, fără a fi alocate în mod clar 
unor programe sau activități destinate 
combaterii fraudei;

Or. en

Amendamentul 14
Marta Andreasen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă că sume imense plătite Uniunii 
de către cele mai mari companii 
producătoare de tutun pe baza acordurilor 
nu au fost utilizate pentru măsuri sau 
programe anti-fraudă, ci au fost 
„confiscate în proporție de 90%” de către 
statele membre, care le-au adăugat, sub 
formă de venit, la bugetele lor respective;

4. constată că sumele plătite Uniunii de 
către cele mai mari companii producătoare 
de tutun pe baza acordurilor au fost 
restituite destul de corect și în mare parte 
statelor membre și ar putea contribui într-
o anumită măsură la reducerea deficitului 
acestora;

Or. en

Amendamentul 15
Marta Andreasen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că evaziunea fiscală în 
materie de TVA are un efect direct atât 
asupra economiilor statelor membre, cât și 
asupra bugetului UE; reamintește că, 
potrivit Curții de Conturi, „evaziunea în 

5. constată, totuși, că, întrucât TVA este o 
„resursă proprie”, evaziunea fiscală în 
materie de TVA are în mod cert un efect 
direct atât asupra economiilor statelor 
membre, cât și asupra bugetului UE; 
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materie de TVA afectează interesele 
financiare ale statelor membre și are un 
impact asupra bugetului UE întrucât 
conduce la colectarea unei sume mai mici 
în contul resurselor proprii bazate pe TVA.
Această pierdere este compensată prin 
resursele proprii bazate pe VNB, având ca 
efect distorsionarea contribuțiilor 
individuale ale statelor membre la bugetul 
UE. Mai mult, frauda fiscală subminează 
buna funcționare a pieței interne și 
constituie un obstacol în calea unei 
concurențe loiale*;

reamintește că, potrivit Curții de Conturi, 
„evaziunea în materie de TVA afectează 
interesele financiare ale statelor membre.
are un impact asupra bugetului UE întrucât 
conduce la colectarea unei sume mai mici 
în contul resurselor proprii bazate pe TVA.
Această pierdere este compensată prin 
resursele proprii bazate pe VNB, având ca 
efect distorsionarea contribuțiilor 
individuale ale statelor membre la bugetul 
UE. Mai mult, frauda fiscală subminează 
buna funcționare a pieței interne și 
constituie un obstacol în calea unei 
concurențe loiale”1;

Or. en

Amendamentul 16
Jan Mulder

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată faptul că, de la introducerea sa, 
modelul de colectare a TVA a rămas 
neschimbat; subliniază că acest model este 
învechit, având în vedere multiplele 
schimbări care au avut loc în sfera 
economică și tehnologică, conducând astfel 
la pierderi substanțiale de taxe vamale, 
TVA și accize;

7. constată faptul că, de la introducerea sa, 
modelul de colectare a TVA a rămas 
neschimbat; subliniază că acest model este 
învechit, având în vedere multiplele 
schimbări care au avut loc în sfera 
economică și tehnologică, conducând astfel 
la pierderi substanțiale în materie de TVA;

Or. en

Amendamentul 17
Marta Andreasen

Proiect de aviz
Punctul 7

                                               
1 Raportul special al Curții de Conturi nr. 13/2011, p. 11, punctul 5.
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată faptul că, de la introducerea sa, 
modelul de colectare a TVA a rămas 
neschimbat; subliniază că acest model este
învechit, având în vedere multiplele 
schimbări care au avut loc în sfera 
economică și tehnologică, conducând 
astfel la pierderi substanțiale de taxe 
vamale, TVA și accize;

7. constată faptul că, de la introducerea sa, 
modelul de colectare a TVA a rămas în 
mare măsură neschimbat; constată că 
acest model poate fi învechit, având în 
vedere multiplele schimbări care au avut 
loc în sfera economică și tehnologică;
consideră că ar trebui examinate alte 
posibilități mai echitabile și cu costuri de 
conformitate mai scăzute;

Or. en

Amendamentul 18
Monica Luisa Macovei

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că deficiențele în 
cooperarea transfrontalieră dintre 
administrațiile fiscale ale statelor membre 
slăbesc punerea corectă în aplicare a 
cadrului normativ european în ceea ce 
privește TVA-ul, facilitează fraudele și 
crima organizată și conduc la pierderi 
semnificative, precum cele constatate ca 
urmare a aplicării eterogene a regimului 
vamal 42; regretă lipsa de consecvență în 
prelucrarea numerelor de identificare 
TVA la nivel vamal; este de părere că un 
Număr european de identificare fiscală ar 
duce la o mai mare transparență și 
uniformitate în gestionarea regimului 
vamal 42; prin urmare, solicită Comisiei 
să lanseze cât mai curând o evaluare de 
impact pe această temă;

Or. en
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Amendamentul 19
Marta Andreasen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă blocarea de către Consiliu a 
două inițiative importante menite să 
combată frauda în materie de TVA, și 
anume Propunerea de directivă a 
Consiliului de modificare a Directivei 
2006/112/CE privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată în ceea ce 
privește un mecanism de reacție rapidă 
împotriva fraudelor în materie de TVA 
(COM(2012)0428) și Propunerea de 
directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2006/112/CE cu privire la 
aplicarea opțională și temporară a 
mecanismului de taxare inversă în legătură 
cu furnizarea anumitor bunuri și servicii 
care prezintă risc de fraudă 
(COM(2009)0511);

8. constată blocarea de către Consiliu a 
două inițiative importante menite să 
combată frauda în materie de TVA, și 
anume Propunerea de directivă a 
Consiliului de modificare a Directivei 
2006/112/CE privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată în ceea ce 
privește un mecanism de reacție rapidă 
împotriva fraudelor în materie de TVA 
(COM(2012)0428) și Propunerea de 
directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2006/112/CE cu privire la 
aplicarea opțională și temporară a 
mecanismului de taxare inversă în legătură 
cu furnizarea anumitor bunuri și servicii 
care prezintă risc de fraudă 
(COM(2009)0511);

Or. en

Amendamentul 20
Marta Andreasen

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că buna funcționare a 
sistemului vamal are consecințe directe 
pentru calcularea TVA; este profund 
îngrijorată de faptul că controalele vamale 
de pe teritoriul UE nu funcționează
corespunzător, ducând la pierderi 
semnificative în materie de TVA*; 

9. constată că buna funcționare a 
sistemului vamal are consecințe directe 
pentru calcularea TVA își exprimă 
îngrijorarea față de faptul că controalele 
vamale de pe teritoriul UE pot să nu 
funcționeze corespunzător, ducând la 
pierderi semnificative în materie de TVA1; 

                                               
1 În Raportul său special nr. 13/2011, Curtea de Conturi a constatat că doar aplicarea procedurii vamale 42 a 
reprezentat în 2009 pierderi extrapolate de aproximativ 2 200 de milioane EUR în șapte state membre auditate de 
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consideră inacceptabil faptul că în cele mai 
multe state membre autoritățile fiscale nu 
au acces direct la informațiile vamale, 
verificarea încrucișată automată cu 
informațiile fiscale nefiind, așadar, 
posibilă; subliniază faptul că crima 
organiză este conștientă de slăbiciunile 
sistemului actual;

consideră inacceptabil faptul că în cele mai 
multe state membre autoritățile fiscale nu 
au acces direct la informațiile vamale, 
verificarea încrucișată automată cu 
informațiile fiscale nefiind, așadar, 
posibilă; subliniază faptul că crima 
organiză este conștientă de slăbiciunile 
sistemului actual;

Or. en

Amendamentul 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. este de acord cu concluziile raportului 
OCDE intitulat „Addressing base erosion 
and profit shifting”1cu privire la 
necesitatea de a reinterpreta conceptul de 
sediu permanent ca bază principală 
pentru impozitare; ca principiu general, 
consideră că impozitarea ar trebui să aibă 
loc acolo unde au loc activitățile 
economice generatoare de venituri 
(principiul „proveniența averii”);

Or. en

Amendamentul 22
Monica Luisa Macovei

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

                                                                                                                                                  
Curte, reprezentând 29 % din TVA-ul aplicabil în mod teoretic la valoarea impozabilă a tuturor importurilor 
realizate, în 2009, în temeiul procedurii vamale 42 în cele șapte state membre respective.
1 OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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Proiectul de aviz Amendamentul

10a. insistă, în acest sens, pe necesitatea 
de a consolida cadrul legal al Uniunii 
Europene în ceea ce privește sechestrarea 
și confiscarea activelor, inclusiv în 
cazurile care nu se bazează pe o sentință
de condamnare, potrivit principiului 
„urmăririi banilor”, prin sechestrarea 
proprietății recunoscute ca fiind produsul 
unei infracțiuni sau mijlocul prin care s-a 
comis o infracțiune, potrivit criteriilor 
civile; 

Or. en

Amendamentul 23
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază că, având în vedere 
raportul OLAF din 2011, precum și 
analiza conținută în acesta privind 
progresul acțiunilor judiciare în acțiunile 
inițiate între 2006 și 2011, potrivit căreia 
mai mult de jumătate din acțiuni așteaptă 
o hotărâre judecătorească, o atenție 
deosebită ar trebui acordată cazurilor 
legate de frauda în domeniul vamal, care 
este unul dintre sectoarele cu cea mai 
mare rată de corupție sistemică din 
Europa1; 

Or. en

                                               
1 Document tematic privind domeniile afectate de corupție sistemică în administrația statelor membre și 
măsurile pentru combaterea efectelor sale negative pentru UE, Comisia pentru crimă organizată, corupție și 
spălare de bani,  noiembrie 2012)
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Amendamentul 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. sprijină apelul lansat de OCDE și de 
G20 de a se elabora un plan de acțiune 
cuprinzător, la nivel mondial, bazat pe o 
analiză aprofundată a practicilor 
identificate de eroziune a bazei fiscale și 
de transferuri de profituri, în vederea 
furnizării unor soluții concrete pentru a 
se realinia standardele internaționale la 
mediul actual de afaceri de nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 25
Monica Luisa Macovei

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. subliniază că jurnalismul de 
investigație independent ar trebui 
încurajat, deoarece este vital pentru 
dezvăluirea mecanismelor frauduloase, a 
corupției și a criminalității organizate;

Or. en

Amendamentul 26
Jan Mulder

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază potențialul e-guvernării 
pentru creșterea transparenței și 
combaterea fraudei și a corupției, 
contribuind, astfel, la protejarea fondurilor 
publice; subliniază că Europa se află în 
urma partenerilor săi industriali, printre 
altele din cauza lipsei interoperabilității 
dintre sisteme*; subliniază că Europa 
trebuie să își intensifice eforturile pentru a 
implementa o nouă generație de e-
guvernare care ar asigura o mai mare 
transparență în cadrul finanțelor publice;

11. subliniază potențialul e-guvernării 
pentru creșterea transparenței și 
combaterea fraudei și a corupției, 
contribuind, astfel, la protejarea fondurilor 
publice; accentuează necesitatea unor 
acte legislative care să favorizeze inovarea 
continuă; subliniază că Europa se află în 
urma partenerilor săi industriali, printre 
altele din cauza lipsei interoperabilității 
dintre sisteme1; subliniază că Europa 
trebuie să își intensifice eforturile pentru a 
implementa o nouă generație de e-
guvernare care ar asigura o mai mare 
transparență în cadrul finanțelor publice;

Or. en

Amendamentul 27
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază potențialul e-guvernării 
pentru creșterea transparenței și 
combaterea fraudei și a corupției, 
contribuind, astfel, la protejarea fondurilor 
publice; subliniază că Europa se află în 
urma partenerilor săi industriali, printre 
altele din cauza lipsei interoperabilității 
dintre sisteme*; subliniază că Europa 
trebuie să își intensifice eforturile pentru a 
implementa o nouă generație de e-
guvernare care ar asigura o mai mare 
transparență în cadrul finanțelor publice;

11. subliniază potențialul e-guvernării 
pentru creșterea transparenței și 
combaterea fraudei și a corupției, 
contribuind, astfel, la protejarea fondurilor 
publice; subliniază că Europa se află în 
urma partenerilor săi industriali, printre 
altele din cauza lipsei interoperabilității 
dintre sisteme2; subliniază că Europa 
trebuie să își intensifice eforturile pentru a 
implementa o nouă generație de e-
guvernare care ar asigura o mai mare 
transparență în cadrul finanțelor publice și 
ar încuraja conectarea în timp real a 

                                               
1 Comunicarea Comisiei , către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social 
European și către Comitetul Regiunilor: O Agendă digitală pentru Europa - COM(2010)245
2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social 
European și către Comitetul Regiunilor: O Agendă digitală pentru Europa - COM(2010)245
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tranzacțiilor comerciale cu administrațiile 
fiscale în vederea combaterii evaziunii 
fiscale;

Or. en

Amendamentul 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. solicită Comisiei să soluționeze în 
special problema combinărilor hibride 
nepotrivite dintre diferitele sisteme fiscale 
din statele membre;

Or. en

Amendamentul 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 12 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. îndeamnă statele membre să se 
abțină de la încheierea de acorduri 
bilaterale în domeniul fiscal cu țările terțe 
și încurajează Comisia să continue 
eforturile în vederea încheierii de 
acorduri în domeniul fiscal între UE, în 
ansamblul său, și țările terțe; de 
asemenea, solicită Comisiei să analizeze 
dacă acordurile bilaterale în domeniul 
fiscal existente între statele membre și 
țările terțe promovează evaziunea fiscală 
din partea societăților din alte state 
membre și să prezinte propuneri pentru 
soluționarea acestui aspect, inclusiv prin 
revizuirea acestor acorduri;
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Or. en

Amendamentul 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 12 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12c. în același timp, sugerează că, înainte 
de a se semna sau de a se încheia un 
acord bilateral în domeniul fiscal, textul 
ar trebui să fie prezentat Comisiei, care va 
formula un aviz public și motivat în 
decurs de o lună;

Or. en

Amendamentul 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 12 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12d. reiterează importanța ca fiecare țară 
în parte să raporteze cu privire la 
societățile angajate în activități 
transfrontaliere și subliniază că acest 
lucru este valabil și în cazul instituțiilor 
financiare;

Or. en

Amendamentul 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 12 e (nou)



AM\927988RO.doc 19/20 PE506.067v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

12e. încurajează Comisia și Consiliul să 
poarte discuții cu privire la modul în care 
apropierea legislației privind baza fiscală 
a societăților poate fi dezvoltată în 
continuare în vederea soluționării 
evaziunii fiscale, printre altele, și să 
informeze regulat Parlamentul European 
cu privire la aceste discuții și concluziile 
acestora; 

Or. en

Amendamentul 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 12 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12f. solicită Comisiei să prezinte 
propuneri de excludere de la licitațiile și 
subvențiile europene a societăților găsite 
vinovate de evaziune fiscală ; 

Or. en

Amendamentul 34
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 12 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12g. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere pentru a permite lansarea 
negocierilor privind acordurile bilaterale 
cu țările terțe, vizându-se stabilirea unui 
sistem de cooperare administrativă 
obligatorie și eficientă în domeniul TVA;

Or. lt
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