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18.11.2015 A8-0317/22 

Amendamentul  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât autoritățile din Luxemburg 

nu au pus niciodată sub semnul întrebării 

acest tip de acord fiscal și nici nu s-au 

opus acestuia și întrucât, timp de mulți 

ani, actualul președinte al Comisiei, Jean-

Claude Juncker, s-a aflat la conducerea 

Marelui Ducat; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Amendamentul  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 Ab (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ab. întrucât, la audierea din cadrul 

Comisiei TAXE, care a avut loc la 

17 septembrie 2015, Președintele 

Comisiei, Jean-Claude Juncker, a negat 

orice implicare personală în cazul 

LuxLeaks și a pus totodată sub semnul 

întrebării adevărata sa amploare, 

preferând să vorbească despre un caz 

„EULeaks”; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Amendamentul  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ac. întrucât, la 17 septembrie 2015, 

Președintele Juncker a afirmat în fața 

Comisiei TAXE că nu a fost niciodată în 

posesia versiunii originale a Raportului 

Krecké (1997) și că nu avea cunoștință de 

existența paginii lipsă în care se explicau 

deciziile fiscale din Luxemburg; întrucât 

fostul parlamentar luxemburghez, fost 

ministru al Economiei în mandatul 

domnului Juncker, Jeannot Krecké, a 

confirmat că, în aprilie 1997, i-a înmânat 

domnului Juncker atât versiunea oficială, 

cât și o versiune privată a raportului său; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Amendamentul  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ad. întrucât elemente noi furnizate de 

revista germană Der Spiegel au evidențiat 

rolul clar jucat de guvernele Belgiei, 

Luxemburgului și Țărilor de Jos în 

blocarea, timp de mai mulți ani, a oricărei 

încercări a Grupului de lucru pentru 

codul de conduită de a modifica 

regimurile fiscale dăunătoare ale țărilor 

Benelux; întrucât statele membre au 

refuzat să permită accesul la aceste 

documente; întrucât, în acea perioadă, 

prim-ministru al Luxemburgului era 

Jean-Claude Juncker, iar ministru de 

Finanțe al Țărilor de Jos era actualul 

președinte al Eurogrupului, Jeroen 

Dijsselbloem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Amendamentul  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

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);  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 Comisia a furnizat altor 

instituții (de ex. Universității din 

Amsterdam) documente referitoare la 

Grupul de lucru pentru codul de conduită, 

refuzând în același timp să le furnizeze 

membrilor Comisiei TAXE; întrucât, prin 

urmare, mandatul comisiei a trebuit să fie 

prelungit, cu noi competențe de anchetă; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Amendamentul  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 101 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  101a. solicită Președintelui Juncker să își 

clarifice poziția privind „afacerea 

Krecké”; solicită, în plus, acces deplin la 

toate documentele Grupului de lucru 

pentru codul de conduită (inclusiv 

procesele sale verbale), pentru a analiza 

afirmațiile preluate în Der Spiegel în 

legătură cu atitudinea unor state membre 

față de concurența fiscală loială; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Amendamentul  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

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 103 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

103. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; insistă asupra 

faptului că ar trebui luate măsuri de 

asigurare a faptului că AEOI capătă cu 

adevărat o dimensiune mondială și, prin 

urmare, eficace, respectând cerințele de 

confidențialitate, prin sprijinirea 

eforturilor țărilor în curs de dezvoltare de 

a-și consolida capacitățile pentru deplina 

participare la AEOI; subliniază că 

schimbul automat de informații în cadrul 

UE ar putea avea loc sub forma unui 

registru central cuprinzător al UE, care să 

fie accesibil Comisiei și autorităților 

naționale competente; 

103. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; insistă asupra 

faptului că ar trebui luate măsuri de 

asigurare a faptului că AEOI capătă cu 

adevărat o dimensiune mondială și, prin 

urmare, eficace, prin sprijinirea eforturilor 

țărilor în curs de dezvoltare de a-și 

consolida capacitățile pentru deplina 

participare la AEOI; subliniază că 

schimbul automat de informații în cadrul 

UE ar putea avea loc sub forma unui 

registru central cuprinzător public al UE, 

care să fie accesibil cetățenilor, Comisiei și 

autorităților naționale competente; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Amendamentul  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

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 104 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

104. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală ar trebui, în special 

atunci când implică stabilirea unor prețuri 

de transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui să facă obiectul unui 

schimb automat, cuprinzător și neîntârziat 

între ele și că orice acțiune de la nivel 

național care vizează reducerea eludării 

fiscale și a erodării bazei impozabile din 

UE, inclusiv auditurile, ar trebui întreprinsă 

în comun, ținând cont în mod 

corespunzător de experiența acumulată prin 

programul Fiscalis 2020; își reafirmă 

opinia potrivit căreia elementele de bază 

ale tuturor deciziilor fiscale care au un 

impact asupra altor state membre ar trebui 

nu doar comunicate administrațiilor fiscale 

și Comisiei, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor pentru fiecare țară întocmite de 

companiile multinaționale; 

104. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală ar trebui, în special 

atunci când implică stabilirea unor prețuri 

de transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui să facă obiectul unui 

schimb automat, cuprinzător și neîntârziat 

între ele și că orice acțiune de la nivel 

național care vizează reducerea eludării 

fiscale și a erodării bazei impozabile din 

UE, inclusiv auditurile, ar trebui întreprinsă 

în comun, ținând cont în mod 

corespunzător de experiența acumulată prin 

programul Fiscalis 2020; își reafirmă 

opinia potrivit căreia elementele de bază 

ale tuturor deciziilor fiscale care au un 

impact asupra altor state membre ar trebui 

nu doar comunicate administrațiilor fiscale 

și Comisiei, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor publice pentru fiecare țară 

întocmite de companiile multinaționale; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Amendamentul  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

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 109 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– publicarea lor, fie integral, fie în formă 

simplificată, dar respectând pe deplin 

cerințele în materie de confidențialitate, 

– publicarea lor integrală, 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Amendamentul  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

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 139 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

139. recunoaște activitatea realizată de 

Comisie pentru crearea unui număr 

european de identificare fiscală (NIF); 

solicită Comisiei să prezinte o propunere 

de instituire a unui NIF european, pe baza 

modelului de NIF european prezentat în 

Planul de acțiune al Comisiei privind lupta 

împotriva fraudei și a evaziunii fiscale 

2012 (acțiunea 22)
42

; reamintește că se 

consideră că NIF-urile reprezintă cel mai 

bun mijloc de identificare a contribuabililor 

și îndeamnă, prin urmare, ca acest proiect 

să fie accelerat; solicită Comisiei, de 

asemenea, să depună eforturi susținute 

pentru a crea un număr de identificare 

similar la nivel mondial, precum Sistemul 

identificatorului internațional al entităților 

juridice (LEI) din cadrul Comitetului de 

supraveghere reglementară; 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)0722. 

 

139. recunoaște activitatea realizată de 

Comisie pentru crearea unui număr 

european de identificare fiscală (NIF); 

solicită Comisiei să prezinte o propunere 

de instituire a unui NIF european, pe baza 

modelului de NIF european prezentat în 

Planul de acțiune al Comisiei privind lupta 

împotriva fraudei și a evaziunii fiscale 

2012 (acțiunea 22)
42

; reamintește că se 

consideră că NIF-urile reprezintă cel mai 

bun mijloc de identificare a contribuabililor 

și îndeamnă, prin urmare, ca acest proiect 

să fie accelerat; solicită Comisiei, de 

asemenea, să depună eforturi susținute 

pentru a crea un număr de identificare 

similar la nivel mondial, precum Sistemul 

identificatorului internațional al entităților 

juridice (LEI) din cadrul Comitetului de 

supraveghere reglementară; solicită, în 

plus, crearea unui registru public al 

întreprinderilor la nivel european, în 

scopul de a preîntâmpina practicile fiscale 

agresive și dăunătoare, frauda și 

denaturări ale concurenței; 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

Or. en 
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