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18.11.2015 A8-0317/14 

Amendamentul  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AA 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AA. întrucât practicile fiscale dăunătoare 

pot, într-o anumită măsură, să fie conectate 

cu unul sau mai multe efecte nedorite: lipsa 

transparenței, discriminarea arbitrară, 

distorsionarea concurenței și condițiile 

inechitabile din interiorul pieței interne și 

în afara acesteia, cu impact asupra 

integrității pieței și asupra corectitudinii, 

stabilității și a legitimității sistemului 

fiscal, o impozitare mai drastică a unor 

factori economici mai puțin mobili, 

inegalități economice accentuate, 

concurența neloială dintre state, erodarea 

bazei de impozitare, nemulțumirea socială, 

lipsa de încredere sau deficitul democratic; 

AA. întrucât practicile fiscale dăunătoare 

pot, într-o anumită măsură, să fie conectate 

cu unul sau mai multe efecte nedorite: lipsa 

transparenței, discriminarea arbitrară, 

distorsionarea concurenței și condițiile 

inechitabile din interiorul pieței interne și 

în afara acesteia, cu impact asupra 

integrității pieței și asupra corectitudinii, 

stabilității și a legitimității sistemului 

fiscal, o impozitare mai drastică a unor 

factori economici mai puțin mobili, 

inegalități economice accentuate, 

concurența neloială dintre state, erodarea 

bazei de impozitare, nemulțumirea socială, 

lipsa de încredere sau deficitul democratic, 

iar persoanele cu venituri ridicate și 

înstărite se pot folosi de acestea pentru a 

comite evaziune fiscală;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Amendamentul  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AC 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AC. întrucât comisia sa specială 

competentă, constituită la 26 februarie 

2015, a organizat 14 reuniuni, în cursul 

cărora i-a audiat pe președintele Comisiei, 

Jean-Claude Juncker, pe comisarul pentru 

concurență, Margrethe Vestager, pe 

comisarul pentru afaceri economice și 

financiare, impozitare și vamă, Pierre 

Moscovici, pe președintele în exercițiu al 

Consiliului, Pierre Gramegna, pe ministrul 

de finanțe al Franței, Michel Sapin, al 

Germaniei, Wolfgang Schäuble, al Italiei, 

Pier Carlo Padoan, și al Spaniei, Luis de 

Guindos, precum și reprezentanți ai OCDE, 

avertizori de integritate, jurnaliști de 

investigație, experți, cadre universitare, 

reprezentanți ai întreprinderilor 

multinaționale, ai asociațiilor profesionale, 

reprezentanți de sindicate și organizații 

neguvernamentale și membri ai 

parlamentelor naționale din UE (a se vedea 

anexa 1);  întrucât delegații ale Comisiei 

TAXE au vizitat Elveția pentru a investiga 

aspecte specifice dimensiunii referitoare la 

țările terțe a mandatului său și au realizat 

misiuni de constatare în următoarele state 

membre: Belgia, Luxemburg, Irlanda, 

Țările de Jos și Regatul Unit; întrucât au 

AC. întrucât comisia sa specială 

competentă, constituită la 26 februarie 

2015, a organizat 14 reuniuni, în cursul 

cărora i-a audiat pe președintele Comisiei, 

Jean-Claude Juncker, pe comisarul pentru 

concurență, Margrethe Vestager, pe 

comisarul pentru afaceri economice și 

financiare, impozitare și vamă, Pierre 

Moscovici, pe președintele în exercițiu al 

Consiliului, Pierre Gramegna, pe ministrul 

de finanțe al Franței, Michel Sapin, al 

Germaniei, Wolfgang Schäuble, al Italiei, 

Pier Carlo Padoan, și al Spaniei, Luis de 

Guindos, precum și reprezentanți ai OCDE, 

avertizori de integritate, jurnaliști de 

investigație, experți, cadre universitare, 

reprezentanți ai întreprinderilor 

multinaționale, ai asociațiilor profesionale, 

reprezentanți de sindicate și organizații 

neguvernamentale și membri ai 

parlamentelor naționale din UE (a se vedea 

anexa 1);  întrucât delegații ale Comisiei 

TAXE au vizitat Elveția pentru a investiga 

aspecte specifice dimensiunii referitoare la 

țările terțe a mandatului său și au realizat 

misiuni de constatare în următoarele state 

membre: Belgia, Luxemburg, Irlanda, 

Țările de Jos și Regatul Unit; întrucât au 
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fost, de asemenea, organizate reuniuni cu 

reprezentanți ai guvernelor Gibraltarului și 

Bermudei; 

fost, de asemenea, organizate reuniuni cu 

reprezentanți ai guvernelor Gibraltarului și 

Bermudei; întrucât toate aceste activități, 

chiar dacă au oferit o imagine 

diversificată și foarte valoroasă a 

sistemelor și practicilor fiscale din 

întreaga UE, nu au răspuns tuturor 

întrebărilor legitime, care se referă, între 

altele, la diferențele care există în 

continuare între declarațiile Președintelui 

Comisiei, Jean-Claude Juncker, în 

legătură cu pagina din raportul Krecké 

care are de mult un caracter confidențial;      

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Amendamentul  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AD 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AD. întrucât o parte a activității comisiei a 

fost îngreunată de faptul că unele state 

membre precum și Consiliul nu au răspuns 

în timp util (a se vedea anexa 2) și, în cele 

din urmă, nu au trimis toate documentele 

solicitate sau doar au trimis răspunsuri 

formale, fără a adresa cererile formulate în 

profunzime; întrucât, dintre cele 17 

companii multinaționale invitate 

(exceptând întreprinderile de contabilitate 

și cele de consultanță fiscală), 15 au fost de 

acord să compară în fața comisiei (a se 

vedea anexa 3);  întrucât Comisia nu a 

cooperat pe deplin și nu a trimis toate 

documentele de ședință și notele informale 

ale reuniunilor privind Codul de conduită 

și a oferit doar o procedură de consultare 

limitată, din cauza presiunii unor state 

membre; întrucât, prin urmare, mandatul 

comisiei a trebuit să fie prelungit; 

AD. întrucât o parte a activității comisiei a 

fost îngreunată de faptul că unele state 

membre precum și Consiliul nu au răspuns 

în timp util (a se vedea anexa 2) și, în cele 

din urmă, nu au trimis toate documentele 

solicitate sau doar au trimis răspunsuri 

formale, fără a adresa cererile formulate în 

profunzime; întrucât, dintre cele 17 

companii multinaționale invitate 

(exceptând întreprinderile de contabilitate 

și cele de consultanță fiscală), 15 au fost de 

acord să compară în fața comisiei (a se 

vedea anexa 3), dar 11 au acceptat acest 

demers numai după ce au fost invitate în 

repetate rânduri și după ce s-a exercitat o 

presiune mare asupra lor;  întrucât 

Comisia nu a cooperat pe deplin și nici nu 

a trimis toate documentele de ședință și 

notele informale ale reuniunilor privind 

Codul de conduită, nici nu a pus la 

dispoziția comisiei o bază de date creată în 

scopuri interne care să conțină toate 

regimurile fiscale din UE despre care se 

consideră că ar putea fi dăunătoare, ci a 
oferit, între altele, doar o procedură de 

consultare limitată, din cauza atitudinii 

intransigente a unor state membre, în 

timpul căreia multe dintre informațiile 
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esențiale au fost complet ocultate; 

întrucât, prin urmare, mandatul comisiei a 

trebuit să fie prelungit o dată, iar lacunele 

vor impune o prelungire suplimentară a 

mandatului; întrucât Comisia TAXE ar 

trebui să publice la sfârșitul mandatului 

un raport final care să completeze acest 

raport intermediar;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Amendamentul  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. își exprimă însă îngrijorarea datorată 

apropierii dintre autoritățile fiscale și 

corporațiile private din unele state 

membre, care are adesea ca urmare 

decizii ad hoc și sancțiuni pentru 

corporații private prin care nu se 

protejează interesul public prin 

promovarea evaziunii fiscale;     

subliniază că trebuie să crească gradul de 

independență a autorităților fiscale față 

de interesele corporațiilor, fără a se pune 

în pericol nivelul de răspundere politică și 

democratică a acestora în fața guvernelor 

și parlamentelor naționale;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Amendamentul  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 90 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  90a. subliniază, în acest context, 

dezvăluirile recente ale mass-mediei, 

conform cărora mai multe state membre 

au împiedicat în mod activ realizarea de 

progrese cu privire la limitarea practicilor 

fiscale dăunătoare în cadrul forurilor din 

Consiliu, în special în ceea ce privește 

regimurile fiscale favorabile pentru 

brevete, și solicită efectuarea unor 

anchete suplimentare cu privire la 

răspunderea politică pentru aceste 

situații, inclusiv în ceea ce-l privește pe 

Președintele Eurogrupului, Jeroen 

Dijsselbloem, și pe Președintele Comisiei 

Europene, Jean-Claude Juncker;            

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Amendamentul  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 118 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

118. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special prin stabilirea 

prețurilor de transfer), a pregăti, în 

așteptarea consolidării, un regim 

interimar de compensare a profiturilor și 

pierderilor transfrontaliere, care să fie 

temporar și prevăzut cu suficiente garanții 

că nu va crea noi oportunități de 

planificare fiscală agresivă, și a introduce 

în continuare norme anti-abuz adecvate și 

eficace în toate directivele relevante; 

solicită Comisiei să verifice dacă 

directivele și proiectele de directivă 

existente în domeniul legislației fiscale și 

privind societățile sunt adecvate pentru a 

asigura o impozitare eficace; invită 

Consiliul să se pregătească pentru 

adoptarea promptă a acestor dispoziții; 

subliniază că, pentru a-și îndeplini unul 

dintre obiective, și anume reducerea 

birocrației, introducerea unei baze fiscale 

comune consolidate ar trebui însoțită de 

introducerea unor reguli contabile comune 

și de armonizarea practicilor administrative 

118. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special prin stabilirea 

prețurilor de transfer) și a introduce norme 

anti-abuz adecvate și eficace în toate 

directivele relevante; solicită Comisiei să 

verifice dacă directivele și proiectele de 

directivă existente în domeniul legislației 

fiscale și privind societățile sunt adecvate 

pentru a asigura o impozitare eficace; 

invită Consiliul să se pregătească pentru 

adoptarea promptă a acestor dispoziții; 

subliniază că, pentru a-și îndeplini unul 

dintre obiective, și anume reducerea 

birocrației, introducerea unei baze fiscale 

comune consolidate ar trebui însoțită de 

introducerea unor reguli contabile comune 

și de armonizarea practicilor administrative 

în chestiuni fiscale; 
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în chestiuni fiscale; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Amendamentul  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 136 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

136. solicită statelor membre să pună în 

aplicare un sistem mai extins de raportare 

pentru fiecare țară în parte, aflat la 

dispoziția autorităților fiscale, pe baza 

standardelor OCDE și incluzând informații 

mai detaliate, cum ar fi declarațiile de 

impunere și tranzacțiile intragrup; 

evidențiază că furnizarea de informații 

fiscale de către firme altor administrații 

fiscale trebuie să fie însoțită de o 

îmbunătățire a cadrului de soluționare a 

litigiilor, pentru a clarifica drepturile 

fiecărei părți și pentru a evita orice efect 

secundar negativ; subliniază faptul că, în 

cazul administrațiilor fiscale din țările 

terțe, informațiile ar trebui transmise numai 

autorităților din acele țări care au pus în 

aplicare acorduri echivalente cu cele 

prevăzute de Convenția de arbitraj a UE; 

solicită, de asemenea, să se elaboreze 

standarde contabile armonizate, care să 

permită, în special, o publicare mai 

detaliată în cazul redevențelor; 

136. solicită statelor membre să pună în 

aplicare un sistem mai extins de raportare 

pentru fiecare țară în parte, aflat la 

dispoziția autorităților fiscale, pe baza 

standardelor OCDE și incluzând informații 

mai detaliate, cum ar fi declarațiile de 

impunere și tranzacțiile intragrup; 

evidențiază că furnizarea de informații 

fiscale de către firme altor administrații 

fiscale trebuie să fie însoțită de o 

îmbunătățire a cadrului de soluționare a 

litigiilor, pentru a clarifica drepturile 

fiecărei părți și pentru a evita orice efect 

secundar negativ; subliniază faptul că, în 

cazul administrațiilor fiscale din țările 

terțe, informațiile ar trebui transmise numai 

autorităților din acele țări care au pus în 

aplicare acorduri echivalente cu cele 

prevăzute de Convenția de arbitraj a UE; 

solicită, de asemenea, să se elaboreze 

standarde contabile armonizate, care să 

permită, în special, o publicare mai 

detaliată în cazul redevențelor; subliniază 

că normele contabile armonizate ale UE 

privind chestiunile de natură fiscală nu ar 

trebui să aibă la bază Standardele 

internaționale de raportare financiară 

(IFRS), ci un adevărat set de norme ale 

UE în care să se asigure un echilibru 
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între flexibilitate și posibilele efecte 

negative ale marjei de apreciere 

discreționare sporite a contribuabililor în 

ceea ce privește calcularea sumelor 

esențiale precum veniturile și cheltuielile;         

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Amendamentul  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 143 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

143. invită Comisia să examineze o serie 

de instrumente pentru a asigura o astfel de 

protecție împotriva procedurilor judiciare 

nejustificate, sancțiunilor economice și 

discriminării, asigurând totodată garantarea 

confidențialității și a secretelor comerciale; 

atrage atenția, în acest sens, asupra 

exemplului reprezentat de Legea Dodd-

Frank din SUA, care recompensează 

avertizorii de integritate pentru că oferă 

autorităților informații originale și îi 

protejează împotriva procedurilor judiciare 

și a pierderii locului de muncă, ținând 

seama de faptul că această remunerație nu 

ar trebui să reprezinte un stimulent pentru 

publicarea de informații comerciale 

sensibile; propune înființarea unui 

organism european independent, căruia să i 

se încredințeze misiunea de a colecta 

aceste informații și de a efectua 

investigații, precum și a unui fond 

paneuropean comun al avertizorilor de 

integritate, pentru a se asigura că 

avertizorii de integritate beneficiază de un 

sprijin financiar corespunzător, ambele 

finanțate printr-un mecanism de percepere 

automată a unui procent din sumele 

colectate sau din amenzile plătite; 

143. invită Comisia să examineze o serie 

de instrumente pentru a asigura o astfel de 

protecție împotriva procedurilor judiciare 

nejustificate, sancțiunilor economice și 

discriminării, asigurând totodată garantarea 

confidențialității și a secretelor comerciale; 

atrage atenția, în acest sens, asupra 

exemplului reprezentat de Legea Dodd-

Frank din SUA, care recompensează 

avertizorii de integritate pentru că oferă 

autorităților informații originale și îi 

protejează împotriva procedurilor judiciare 

și a pierderii locului de muncă, ținând 

seama de faptul că această remunerație nu 

ar trebui să reprezinte un stimulent pentru 

publicarea de informații comerciale 

sensibile; propune înființarea unui 

organism european independent, căruia să i 

se încredințeze misiunea de a colecta 

aceste informații și de a efectua 

investigații, precum și a unui fond 

paneuropean comun al avertizorilor de 

integritate, pentru a se asigura că 

avertizorii de integritate beneficiază de un 

sprijin financiar corespunzător, ambele 

finanțate printr-un mecanism de percepere 

automată a unui procent din sumele 

colectate sau din amenzile plătite; 
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consideră că ar trebui garantată protecția 

avertizorilor de integritate și în cazul în 

care aceștia informează publicul, după 

notificarea prealabilă a autorităților 

competente la nivel național sau european, 

în cazul în care nu există nicio reacție în 

termen de o lună; 

consideră că ar trebui garantată protecția 

avertizorilor de integritate și în cazul în 

care aceștia informează publicul, după 

notificarea prealabilă a autorităților 

competente la nivel național sau european, 

în cazul în care nu există nicio reacție în 

termen de o lună; îndeamnă Comisia să 

asigure denunțătorilor și jurnaliștilor o 

protecție largă prin directiva privind 

secretele comerciale, pe baza 

recomandărilor din prezentul raport;  

Or. en 

 

 


