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Amendamentul 1 
Eva Joly 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 
 

Raport A7-0162/2013 
Mojca Kleva Kekuš 
Lupta împotriva fraudei, a evaziunii și a paradisurilor fiscale 

COM(2012)0722 – 2013/2060(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 64 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  64a. salută angajamentul luat de Comisie 
în direcția promovării schimburilor 
automate de informații, în calitate de 
viitor standard european și internațional 
de transparență și de schimb de informații 
în ceea ce privește chestiunile fiscale; 
solicită încă o dată măsuri, în plus față de 
cadrul OCDE, de combatere a fluxurilor 
financiare ilicite și a evaziunii și fraudei 
fiscale, având în vedere diferitele lor 
deficiențe; regretă faptul că OCDE 
permite guvernelor să evite includerea pe 
lista sa neagră doar pe baza unei simple 
promisiuni de a respecta principiile 
privind schimbul de informații, fără a 
garanta punerea efectivă în aplicare a 
principiilor respective; consideră, de 
asemenea, că obligația de a încheia 
acorduri cu alte 12 țări pentru a nu mai 
figura pe lista neagră este arbitrară, 
deoarece nu se referă la indicatori 
calitativi care să permită o evaluare 
obiectivă cu privire la respectarea 
practicilor de bună guvernanță; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
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Raport A7-0162/2013 
Mojca Kleva Kekuš 
Lupta împotriva fraudei, a evaziunii și a paradisurilor fiscale 
COM(2012)0722 – 2013/2060(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 70 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  70a. remarcă cu îngrijorare faptul că 
majoritatea țărilor în curs de dezvoltare se 
află într-o poziție foarte slabă de 
negociere față de unii investitori străini 
direcți care „umblă” după subvenții și 
scutiri fiscale; consideră că în cazul 
investițiilor de mărime considerabilă, 
întreprinderilor ar trebui să li se solicite 
să își asume angajamente precise cu 
privire la efectele secundare pozitive ale 
proiectului în ceea ce privește dezvoltarea 
economică și socială la nivel local și/sau 
național; 

Or. en 

 
 


