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Amendamentul  9 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 – liniuța 3 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – unele state membre, printre care cel 

puțin Luxemburg, Țările de Jos și Belgia, 

și-au coordonat anticipat pozițiile, 

îndeosebi în cadrul Grupului de lucru 

pentru codul de conduită (impozitarea 

întreprinderilor), ceea ce le permite să 

refuze să dezvăluie informații cu privire la 

deciziile lor fiscale, să încalce consensul 

general privind eliminarea măsurilor lor 

fiscale dăunătoare, precum regimurile 

fiscale favorabile brevetelor și inovațiilor, 

și să blocheze progresele viitoarelor 

reforme fiscale, încălcând astfel 

principiul cooperării loiale prevăzut la 

articolul 4 alineatul (3) din TUE; 

Or. en 
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Amendamentul  10 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  86a. condamnă faptul că mai multe 

documente fiscale din cadrul reuniunilor 

Grupului de lucru pentru codul de 

conduită care au fost solicitate nu au fost 

dezvăluite deloc sau au fost numai parțial 

dezvăluite comisiei, deși unele dintre 

acestea au fost puse deja la dispoziția 

cetățenilor care le-au solicitat prin 

intermediul procedurii de acces la 

documente, ceea ce face ca Parlamentul 

European să fie mai slab informat decât 

cetățenii europeni în ceea ce privește 

poziția statelor membre în domeniul 

fiscal; regretă, prin urmare, faptul că 

Comisia nu a dezvăluit decât mai puțin de 

5 % din numărul total (aparent 

aproximativ 5 500) de documente 

solicitate; regretă lipsa de cooperare a 

Comisiei și a Consiliului cu comisia, ceea 

ce constituie o piedică în calea executării 

mandatului său; 

Or. en 

 

 


