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Amendamentul 1
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția 
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, 
asupra economiilor și consumului, 
precum și asupra cheltuielilor publice;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

1. subliniază că se constată o tendință de 
evoluție de la impozitarea directă la 
impozitarea indirectă, ceea ce face ca 
TVA-ul să devină un instrument central 
în politicile macroeconomice, având în 
vedere efectul pe care îmbătrânirea 
populației îl va avea în următorii ani asupra 
pieței muncii, asupra economiilor și 
consumului, precum și asupra cheltuielilor 
publice, precum și criza economică și 
financiară care afectează Uniunea 
Europeană;

Or. pt
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Amendamentul 3
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția
de la impozitarea directă la impozitarea
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

1. subliniază că valoarea adăugată a 
tranziției de la impozitarea directă la cea
indirectă face încă obiectul dezbaterii, 
având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice; cu toate 
acestea, subliniază că astfel de decizii 
privind politica fiscală ar trebui să fie 
luate în continuare la nivel național;

Or. en

Amendamentul 4
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția 
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, 
asupra economiilor și consumului, 
precum și asupra cheltuielilor publice;

1. este conștient de tendința actuală de a 
realiza tranziția de la impozitarea directă la 
impozitarea indirectă; subliniază că 
impozitarea indirectă afectează în mod 
inechitabil pătura cea mai săracă a 
societății;

Or. en

Amendamentul 5
Pascal Canfin
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția 
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, 
asupra economiilor și consumului, 
precum și asupra cheltuielilor publice;

1. subliniază faptul că impozitarea 
indirectă nu înlocuiește impozitarea 
directă, aceasta din urmă trebuie să se 
bazeze pe principiul progresivității, motiv 
pentru care o impozitare forfetară și lipsa 
unui schimb automat și generalizat de 
informații sunt dăunătoare;

Or. en

Amendamentul 6
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția 
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

1. subliniază posibilitatea de a surveni
provocări pentru structura noastră fiscală 
existentă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

Or. da

Amendamentul 7
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția 
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 

1. subliniază că efectul negativ pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea asupra 
pieței muncii, asupra economiilor și 
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îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

consumului ar putea afecta și veniturile 
publice provenite din impozitarea directă; 
prin urmare, consideră că un sistem mai 
solid și eficient de TVA va fi cu atât mai 
necesar în următorii ani;

Or. en

Amendamentul 8
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția 
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

1. subliniază că impozitarea indirectă și în 
special TVA-ul, chiar dacă reprezintă o 
resursă proprie esențială pentru bugetul 
Uniunii, este o formă de impozitare 
inechitabilă, având o funcție de 
redistribuire redusă; dat fiind efectul pe 
care îmbătrânirea populației ar putea să-l 
aibă în următorii ani asupra pieței muncii, 
asupra economiilor și consumului, precum 
și asupra cheltuielilor publice, consideră, 
cu toate acestea, că orice scădere a 
veniturilor, datorată unei modificări a 
regimului de TVA trebuie să fie 
compensată printr-o creștere echivalentă 
a veniturilor din impozite directe, menită 
să echilibreze reducerea câștigurilor din 
resurse proprii la bugetul Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 9
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția 
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția 
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice, însă consideră 
că ratele de TVA nu trebuie mărite; 

Or. lt

Amendamentul 10
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția 
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția 
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 
îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice, însă consideră 
că ratele de TVA nu trebuie mărite; 

Or. lt

Amendamentul 11
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția
de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care 

1. subliniază nevoia de a lua în 
considerare realizarea tranziției în 
impozitare, de exemplu, în ceea ce 
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îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

privește accizele, în cazul cărora s-ar 
putea aplica rate scăzute de impozitare la
scară largă, având în vedere efectul pe 
care îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra 
economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

Or. nl

Amendamentul 12
Marielle Gallo

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) subliniază că, în contextul unei crize 
economice și financiare, revizuirea 
fiscalității trebuie să contribuie, în 
măsura posibilului, la obiectivele 
Strategiei europene 2020;

Or. fr

Amendamentul 13
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită elaborarea unei strategii verzi 
de TVA pentru produse și servicii 
ecologice și eficiente din punct de vedere 
energetic, compensând concurența 
neloială, rezultată în urma externalităților 
care nu se reflectă în prețul bunului sau 
al serviciului;

Or. en
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Amendamentul 14
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este profund îngrijorat de existența 
unei fraude intracomunitare în domeniul 
TVA-ului, care subminează buna 
funcționare a pieței interne, cu o scurgere 
de capital de peste 100 de miliarde de euro 
în fiecare an;

Or. en

Amendamentul 15
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei să prezinte propuneri 
în vederea rezolvării problemei fraudei în 
domeniul TVA-ului, fără a submina buna 
funcționare a pieței interne sau 
suveranitatea fiscală a statelor membre;

Or. en

Amendamentul 16
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită statelor membre să intensifice 
cooperarea dintre administrațiile 
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financiare locale, în vederea accelerării 
luării de măsuri în cazurile de fraudă, 
prin schimbul de informații sau prin 
acordarea de asistență reciprocă;

Or. en

Amendamentul 17
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are 
consecințe preponderent negative asupra 
IMM-urilor;

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței unice; constată că modificările în 
sistemul actual de TVA pentru tranzacțiile 
intra-UE are consecințe preponderent 
negative asupra întreprinderilor, în special 
asupra IMM-urilor;

Or. pt

Amendamentul 18
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are 
consecințe preponderent negative asupra 

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are 
consecințe preponderent negative asupra 
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IMM-urilor; IMM-urilor și subliniază necesitatea de a 
adopta măsuri eficiente pentru a reduce 
sarcina administrativă în materie de TVA 
pentru întreprinderi;

Or. lt

Amendamentul 19
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are
consecințe preponderent negative asupra 
IMM-urilor;

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, unele întreprinderi 
consideră că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
de TVA pentru tranzacțiile intra-UE poate 
avea consecințe preponderent negative 
asupra IMM-urilor;

Or. da

Amendamentul 20
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are 
consecințe preponderent negative asupra 
IMM-urilor;

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a sarcinilor administrative, 
întreprinderile consideră adesea că actualul 
sistem de TVA reprezintă un obstacol în 
calea finalizării pieței interne; constată că 
sistemul actual de TVA pentru tranzacțiile 
intra-UE are consecințe preponderent 
negative asupra IMM-urilor; prin urmare, 
solicită reformarea normelor actuale, fapt 
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care ar asigura un mediu fiscal mai bun 
pentru întreprinderile UE; 

Or. en

Amendamentul 21
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are
consecințe preponderent negative asupra 
IMM-urilor;

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are 
consecințe preponderent negative asupra 
IMM-urilor; solicită Comisiei Europene să 
ia în considerare o armonizare a 
normelor care reglementează stabilirea 
bazei TVA-ului și să consolideze 
cooperarea administrativă dintre 
autoritățile naționale competente;

Or. fr

Amendamentul 22
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
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de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are 
consecințe preponderent negative asupra 
IMM-urilor;

de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are 
consecințe preponderent negative asupra 
IMM-urilor; subliniază că sectoarele 
public și privat ar trebui să facă obiectul 
acelorași rate de TVA în cazul aceleiași 
activități;

Or. lt

Amendamentul 23
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are 
consecințe preponderent negative asupra 
IMM-urilor;

2. subliniază că, datorită complexității 
normelor și a constrângerilor 
administrative, întreprinderile consideră 
adesea că actualul sistem de TVA 
reprezintă un obstacol în calea finalizării 
pieței interne; constată că sistemul actual 
de TVA pentru tranzacțiile intra-UE are 
consecințe preponderent negative asupra 
IMM-urilor; subliniază că sectoarele 
public și privat ar trebui să facă obiectul 
acelorași rate de TVA în cazul aceleiași 
activități;

Or. lt

Amendamentul 24
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să ia în considerare 
introducerea unei forme standardizate de 
factură în toate limbile UE, fapt care ar 
facilita activitatea întreprinderilor pe 
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piața internă;

Or. en

Amendamentul 25
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că eliminarea fraudelor în 
sistemul de TVA trebuie să fie o 
prioritate-cheie, date fiind pierderile 
substanțiale suferite de statele membre a 
căror valoare este posibil să ajungă la 100 
de miliarde de euro. O atenție specială 
trebuie să fie acordată fraudelor de tip 
„carusel”; reamintește sugestiile detaliate 
incluse în raportul Bowles (A6-
0312/2008), care sunt încă valabile și ar 
trebui puse în aplicare în mod neîntârziat;

Or. en

Amendamentul 26
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că noul sistem de TVA ar 
trebui să încurajeze tranzacțiile 
transfrontaliere și, prin urmare, ar trebui 
să contribuie la consolidarea pieței unice; 
consideră că standardizarea obligațiilor în 
domeniul TVA-ului ar avea o valoare 
adăugată considerabilă; de aceea, solicită 
Comisiei să ia în considerare posibilitatea 
creării unei sistem standard de returnare 
a TVA-ului disponibil în toate limbile 
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oficiale sau întocmirea unei liste complete 
de obligații standard în domeniul TVA-
ului, care pot fi impuse de statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 27
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. evidențiază importanța unei abordări 
uniforme în materie de praguri aplicabile 
pentru scutirea de la plata TVA-ului, 
conform schemei speciale destinate 
întreprinderilor mici, în scopul evitării 
fragmentării; consideră că ar trebui luată 
în calcul posibilitatea acoperirii 
prestărilor transfrontaliere de către 
această schemă specială, pentru a asigura 
o mai bună abordare a pieței unice;

Or. en

Amendamentul 28
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că diferențele dintre ratele de 
TVA și procedurile administrative 
aplicabile reprezintă un obstacol major în 
calea dezvoltării comerțului electronic; 
subliniază că operatorii comerțului 
electronic întâmpină dificultăți 
suplimentare în comercializarea de bunuri 
și servicii în alte state membre, iar astfel 

3. consideră că este importantă asigurarea 
convergenței mediului online cu mediul 
fizic, care să pună capăt discriminării 
existente în ceea ce privește aplicarea 
unor rate diferite de TVA și procedurile 
administrative aplicabile complexe, care 
reprezintă un obstacol major în calea 
dezvoltării comerțului electronic; 
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potențialul pieței unice nu este valorificat 
în totalitate;

subliniază că operatorii comerțului 
electronic întâmpină dificultăți enorme în 
comercializarea de bunuri și servicii în alte 
state membre, iar astfel potențialul pieței 
unice nu este valorificat în totalitate;

Or. pt

Amendamentul 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că diferențele dintre ratele de 
TVA și procedurile administrative 
aplicabile reprezintă un obstacol major în 
calea dezvoltării comerțului electronic; 
subliniază că operatorii comerțului 
electronic întâmpină dificultăți 
suplimentare în comercializarea de 
bunuri și servicii în alte state membre, iar 
astfel potențialul pieței unice nu este 
valorificat în totalitate;

3. constată că diferențele dintre ratele de 
TVA și procedurile administrative 
aplicabile reprezintă un obstacol major în 
calea dezvoltării comerțului electronic; 
subliniază importanța eliminării 
obstacolelor în calea activităților 
transfrontaliere ale operatorilor 
comerțului electronic; consideră că ar 
trebui prevăzute reglementări și obligații 
de declarare a TVA-ului mai transparente 
pentru aceste societăți, în scopul limitării 
costurilor de adaptare și al îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor din UE, 
iar astfel potențialul pieței unice nu ar 
rămâne nevalorificat;

Or. hu

Amendamentul 30
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că diferențele dintre ratele de 
TVA și procedurile administrative 

3. constată că diferențele dintre ratele de 
TVA și procedurile administrative 
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aplicabile reprezintă un obstacol major în 
calea dezvoltării comerțului electronic; 
subliniază că operatorii comerțului 
electronic întâmpină dificultăți 
suplimentare în comercializarea de bunuri 
și servicii în alte state membre, iar astfel 
potențialul pieței unice nu este valorificat 
în totalitate;

aplicabile pot reprezenta o provocare în 
calea dezvoltării comerțului electronic; 
subliniază că operatorii comerțului 
electronic pot întâmpina dificultăți 
suplimentare în comercializarea de bunuri 
și servicii în alte state membre, iar astfel 
potențialul pieței unice nu este valorificat 
în totalitate; 

Or. da

Amendamentul 31
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că diferențele dintre ratele de 
TVA și procedurile administrative 
aplicabile reprezintă un obstacol major în 
calea dezvoltării comerțului electronic; 
subliniază că operatorii comerțului 
electronic întâmpină dificultăți 
suplimentare în comercializarea de bunuri 
și servicii în alte state membre, iar astfel 
potențialul pieței unice nu este valorificat 
în totalitate;

3. constată că diferențele dintre ratele de 
TVA și procedurile administrative 
aplicabile reprezintă un obstacol major în 
calea dezvoltării comerțului electronic; 
subliniază că operatorii comerțului 
electronic întâmpină dificultăți 
suplimentare în comercializarea de bunuri 
și servicii în alte state membre, iar astfel 
potențialul pieței unice nu este valorificat 
în totalitate; prin urmare, consideră că o 
armonizare maximală a cotelor de TVA 
aplicabile pe piața internă trebuie să fie 
un obiectiv care trebuie realizat cât mai 
rapid de către Consiliu;

Or. fr

Amendamentul 32
Pablo Arias Echeverría

Proiect de aviz
Punctul 3 – subpunctul 1 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

încurajează studierea și analizarea 
posibilităților existente pentru unificarea 
TVA-ului aplicat tranzacțiilor 
transfrontaliere de comerț electronic din 
cadrul Uniunii Europene, precum și 
pentru reducerea și inclusiv pentru 
scutirea de la plata acestui impozit, astfel 
încât întreprinderile europene să poată 
beneficia de tot potențialul acestui 
instrument care se află la dispoziția 
acestora, și anume comerțul online.

Or. es

Amendamentul 33
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. sprijină revizuirea completă a 
actualului sistem de scutire de la plata 
TVA-ului, în vederea determinării 
relevanței acestuia și a impactului său 
asupra lanțului de TVA; subliniază 
nevoia unei coordonări suplimentare a 
eforturilor în materie de scutiri de la plata 
TVA-ului; solicită o analiză aprofundată 
a costurilor de conformitate pentru IMM-
uri în ceea ce privește tranzacțiile 
transfrontaliere cu bunuri și servicii;

Or. en

Amendamentul 34
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea dezvoltării unei 
strategii la nivelul UE pentru combaterea 
evaziunii fiscale în cazul TVA-ului în 
legătură cu economia paralelă/informală, 
cu scopul de a evita denaturarea 
concurenței între întreprinderi și de a 
asigura condiții echitabile de concurență, 
pierderea masivă de venituri pentru 
finanțele publice și încălcarea legislației 
sociale și a legislației muncii;

Or. pt

Amendamentul 35
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește faptul că o scutire 
generală este valabilă pentru transportul 
aerian, ceea ce duce la o perturbare a 
pieței, afectând puternic în special 
transportul feroviar care nu beneficiază 
de o scutire generalizată;

Or. en

Amendamentul 36
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o armonizare a cotelor de TVA 
pentru bunurile culturale vândute online 
și offline; consideră că o astfel de 
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armonizare ar contribui la dezvoltarea 
comerțului online și ar răspunde nevoilor 
consumatorilor societății digitale;

Or. en

Amendamentul 37
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că trebuie sporită 
armonizarea procedurilor administrative 
la care sunt supuse întreprinderile 
plătitoare de TVA, în special pentru 
tranzacțiile internaționale efectuate în 
cadrul Uniunii; consideră, de asemenea, 
că încă mai trebuie intensificată 
cooperarea dintre administrațiile fiscale, 
în special în ceea ce privește transferul 
automat de informații;

Or. fr

Amendamentul 38
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că prin crearea unui sistem 
de TVA general ar trebui să se reducă 
cheltuielile de exploatare ale 
consumatorilor și costurile administrative 
ale autorităților, și că acest lucru ar trebui 
să permită prevenirea fraudei, a evaziunii 
fiscale, a criminalității și a spălării 
banilor, care reprezintă o amenințare 
gravă pentru societate, la nivel 
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internațional; 

Or. lt

Amendamentul 39
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că prin crearea unui sistem 
de TVA general ar trebui să se reducă 
cheltuielile de exploatare ale 
consumatorilor și costurile administrative 
ale autorităților, și că acest lucru ar trebui 
să permită prevenirea fraudei, a evaziunii 
fiscale, a criminalității și a spălării 
banilor, care reprezintă o amenințare 
gravă pentru societate, la nivel 
internațional; 

Or. lt

Amendamentul 40
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată că frauda în domeniul TVA-
ului continuă să fie o problemă majoră 
pentru Uniunea Europeană și constituie 
una dintre principalele surse de pierderi 
de venituri fiscale pentru Uniune și statele 
membre, evaluate la între 60 și 100 de 
miliarde pe an, ceea ce îngreunează buna 
funcționare a pieței interne;

Or. fr



PE469.966v01-00 22/32 AM\874380RO.doc

RO

Amendamentul 41
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută studiul privind piața unică 
digitală*; invită Comisia să îmbunătățească 
interoperabilitatea semnăturilor electronice 
și să aibă în vedere revizuirea și extinderea 
Directivei privind semnăturile electronice*
pentru a reduce sarcina administrativă 
pentru IMM-uri;

4. salută studiul privind piața unică 
digitală1; invită Comisia să îmbunătățească 
interoperabilitatea semnăturilor electronice 
și să aibă în vedere revizuirea și extinderea 
Directivei privind semnăturile electronice2

pentru a reduce sarcina administrativă 
pentru întreprinderi, în special pentru 
IMM-uri;

Or. pt

Amendamentul 42
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută Studiul privind piața unică 
digitală*; invită Comisia să îmbunătățească 
interoperabilitatea semnăturilor electronice 
și să aibă în vedere revizuirea și extinderea 
Directivei privind semnăturile electronice*
pentru a reduce sarcina administrativă 
pentru IMM-uri;

4. salută Studiul privind piața unică 
digitală1; invită Comisia să îmbunătățească 
interoperabilitatea semnăturilor electronice
în vederea creării unui cadru juridic 
pentru recunoașterea sistemelor sigure de 
autentificare electronică și să aibă în 
vedere revizuirea și extinderea Directivei 
privind semnăturile electronice2; 
subliniază necesitatea recunoașterii 
reciproce a identificării și autentificării 
electronice la nivelul UE;

Or. hu
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Amendamentul 43
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută Studiul privind piața unică
digitală*; invită Comisia să îmbunătățească 
interoperabilitatea semnăturilor electronice 
și să aibă în vedere revizuirea și extinderea 
Directivei privind semnăturile electronice*
pentru a reduce sarcina administrativă 
pentru IMM-uri;

4. salută Studiul privind piața unică 
digitală1; invită Comisia să îmbunătățească 
interoperabilitatea semnăturilor electronice 
și să aibă în vedere revizuirea și extinderea 
Directivei privind semnăturile electronice2 

pentru a reduce sarcina administrativă 
pentru IMM-uri, fără a neglija un nivel de 
control eficient satisfăcător în ceea ce 
privește încasarea sumelor datorate 
efectiv de totalitatea operatorilor;

Or. fr

Amendamentul 44
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că, începând din 2010, a 
fost introdus noul sistem electronic de 
rambursare a TVA-ului la nivelul UE; 
invită Comisia să raporteze Parlamentului, 
până cel târziu în iulie 2012, cu privire la 
rezultatele, avantajele și dezavantajele 
noului sistem;

5. salută faptul că, începând din 2010, a 
fost introdus noul sistem electronic de 
rambursare a TVA-ului la nivelul UE; 
invită Comisia să raporteze Parlamentului, 
până cel târziu în iulie 2012, cu privire la 
rezultatele, avantajele și dezavantajele 
noului sistem; subliniază că noile norme 
trebuie întotdeauna revizuite, astfel încât 
să asigure o protecție adecvată împotriva 
tentativelor de fraudă;

Or. hu

Amendamentul 45
António Fernando Correia De Campos
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța introducerii, 
începând cu 1 ianuarie 2015, a ghișeelor 
unice pentru TVA și pledează pentru o 
standardizare a facturilor la nivel 
european;

Or. pt

Amendamentul 46
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei Europene să 
revizuiască Directiva 2006/112/CE privind 
sistemul comun al taxei pe valoare 
adăugată, în vederea modificării 
regimului bunurilor și serviciilor 
culturale distribuite online, prin 
introducerea unei cote reduse de TVA, 
așa cum este deja cazul bunurilor 
culturale furnizate pe suport de hârtie, în 
scopul încurajării dezvoltării sectorului 
digital, aflat în plin avânt;

Or. fr

Amendamentul 47
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
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principiul subsidiarității, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, pentru a pune în aplicare mai 
eficient politicile europene și naționale 
sau în temeiul unor considerente naționale 
de ordin istoric, economic, social sau 
legate de mediu.

principiul subsidiarității, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate diferite de TVA în anumite 
sectoare, în temeiul unor considerente 
naționale de ordin istoric, economic, social, 
cultural sau legate de mediu;

Or. pt

Amendamentul 48
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre 
ar trebui să aibă posibilitatea de a decide 
să aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, pentru a pune în aplicare mai 
eficient politicile europene și naționale 
sau în temeiul unor considerente 
naționale de ordin istoric, economic, 
social sau legate de mediu;

6. solicită eliminarea tuturor scutirilor și 
armonizarea cu acuratețe a cotelor reduse 
prin stabilirea unor criterii clare pentru 
reduceri justificate de motive de natură 
socială și ecologice; dacă statele membre 
nu sunt capabile să demonstreze clar 
beneficiile sociale și legate de mediu ale
reducerilor, astfel de cote sunt interzise;

Or. en

Amendamentul 49
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, pentru a pune în aplicare mai 

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse sau mărite de TVA, 
pentru a pune în aplicare mai eficient 
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eficient politicile europene și naționale sau 
în temeiul unor considerente naționale de 
ordin istoric, economic, social sau legate 
de mediu.

politicile europene și naționale sau în 
temeiul unor considerente naționale de 
ordin istoric, economic, social sau legate 
de mediu.

Or. da

Amendamentul 50
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, pentru a pune în aplicare mai 
eficient politicile europene și naționale sau 
în temeiul unor considerente naționale de 
ordin istoric, economic, social sau legate 
de mediu;

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, pentru a pune în aplicare mai 
eficient politicile europene și naționale sau 
în temeiul unor considerente naționale de 
ordin istoric, economic, social sau legate 
de mediu; subliniază că pentru 
menținerea eficienței și a caracterului 
neutru al sistemului de TVA, statele 
membre ar trebui să reevalueze 
fundamentele scutirilor și ale reducerilor 
de la plata TVA-ului aplicabile în prezent 
și să le limiteze cât mai mult posibil în 
viitor;

Or. en

Amendamentul 51
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre ar 

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, însă pentru o mai 
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trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, pentru a pune în aplicare mai 
eficient politicile europene și naționale 
sau în temeiul unor considerente 
naționale de ordin istoric, economic, 
social sau legate de mediu.

bună coordonare a politicilor economice 
ale statelor membre, care limitează 
concurența fiscală, statele membre nu ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, decât în cadrul unei politici 
concertate între Consiliu și Parlament, în 
vederea atingerii obiectivelor comune în 
domeniile sociale sau legate de mediu.

Or. fr

Amendamentul 52
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, pentru a pune în aplicare mai 
eficient politicile europene și naționale sau 
în temeiul unor considerente naționale de 
ordin istoric, economic, social sau legate 
de mediu;

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, pentru a pune în aplicare mai 
eficient politicile europene și naționale sau 
în temeiul unor considerente naționale de 
ordin istoric, economic, social sau legate 
de mediu; subliniază că scutirile de TVA 
aplicate în domenii de interes general și în 
alte domenii contribuie la îmbunătățirea 
politicii naționale în materie de creștere 
economică și ocuparea forței de muncă;

Or. lt

Amendamentul 53
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, pentru a pune în aplicare mai 
eficient politicile europene și naționale sau 
în temeiul unor considerente naționale de 
ordin istoric, economic, social sau legate 
de mediu;

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
aplice rate reduse de TVA în anumite 
sectoare, pentru a pune în aplicare mai 
eficient politicile europene și naționale sau 
în temeiul unor considerente naționale de 
ordin istoric, economic, social sau legate 
de mediu; subliniază că scutirile de TVA 
aplicate în domenii de interes general și în 
alte domenii contribuie la îmbunătățirea 
politicii naționale în materie de creștere 
economică și ocuparea forței de muncă;

Or. lt

Amendamentul 54
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre 
ar trebui să păstreze posibilitatea de a 
decide să aplice rate reduse de TVA în 
anumite sectoare, pentru a pune în aplicare 
mai eficient politicile europene și naționale 
sau în temeiul unor considerente naționale 
de ordin istoric, economic, social sau 
legate de mediu;

6. remarcă faptul că statele membre ar 
trebui să aibă pe perioadă nelimitată 
posibilitatea de a aplica rate reduse de 
TVA în anumite sectoare, pentru a putea 
pune în aplicare mai eficient politicile 
europene și naționale sau în temeiul unor 
considerente naționale de ordin istoric, 
economic, social sau legate de mediu, cu 
condiția ca acest lucru să nu denatureze 
piața internă;

Or. nl

Amendamentul 55
António Fernando Correia De Campos
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Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că crearea de noi resurse 
proprii este prevăzută în Tratatul de la 
Lisabona și salută propunerea recentă a 
Comisiei Europene pentru perioada 2014-
2020 de creare a unei TVA europene 
pentru finanțarea bugetului UE;

Or. pt

Amendamentul 56
Marielle Gallo, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită punerea în aplicare urgentă a 
unei cote reduse de TVA pentru bunurile 
și serviciile culturale distribuite online, în 
vederea favorizării dezvoltării acestora.

Or. fr

Amendamentul 57
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază nevoia unei mai bune 
coordonări între statele membre cu privire 
la scutirile și reducerile de la plata TVA-
ului aplicabile în prezent, pentru a 
asigura un mediu concurențial echitabil 
pentru întreprinderile care desfășoară 
activități transfrontaliere;
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Or. en

Amendamentul 58
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că pentru a încuraja noile 
modele de întreprinderi din sectorul 
cărților și în special pentru stimularea 
unei piețe digitale unice, Comisia 
Europeană împreună cu statele membre 
trebuie să se asigure că se aplică o 
politică de impozitare coerentă și 
favorabilă cărților, indiferent de formatul 
acestora: imprimat, digital sau audio; 
subliniază că, indiferent de format, 
conținutul oferă consumatorilor aceleași 
beneficii culturale și educative;

Or. en

Amendamentul 59
Gabriel Mato Adrover

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. susține menținerea cotelor reduse de 
TVA pentru sectorul florilor și al 
plantelor ornamentale, conform 
articolului 122 din 
Directiva 2006/112/CE; acest sector se 
caracterizează printr-o elasticitate 
crescută a cererii, motiv pentru care o 
creștere a TVA-ului ar putea avea 
consecințe foarte grave asupra veniturilor 
din sector, cu efecte considerabile și 
asupra ocupării forței de muncă.
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Amendamentul 60
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. observă, de asemenea, că posibilitatea 
aplicării unor cote reduse de TVA trebuie 
menținută în sectorul horticulturii (plante 
vii și alte produse de floricultură), 
conform articolului 122 din 
Directiva 2006/112/CE, acest sector 
caracterizându-se printr-o elasticitate 
crescută a prețurilor cererii.

Or. fr

Amendamentul 61
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că un regulament, mai 
degrabă decât o directivă, ar fi un 
instrument juridic mai eficient în vederea 
asigurării unei aplicări mai bune și mai 
coerente a normelor din domeniul TVA-
ului, ceea ce ar reduce riscul dublei 
impozitări sau al neimpozitării;

Or. en

Amendamentul 62
Cristian Silviu Bușoi
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Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază nevoia îmbunătățirii 
sistemelor de colectare a TVA-ului pentru 
a consolida instrumentele existente deja și 
pentru a dezvolta noi instrumente pentru 
combaterea fraudei din domeniul TVA-
ului; consideră că instrumente de tip IT 
ar fi foarte utile în acest sens;

Or. en


