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Amendamentul  9 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât convergența politicilor fiscale ar 

trebui să fie însoțită de controale mai 

riguroase și de investigații mai ample ale 

practicilor fiscale nocive; întrucât Comisia 

a inițiat noi investigații oficiale privind 

tratamentul fiscal aplicat societăților 

multinaționale; întrucât evaluarea 

măsurilor de politică fiscală din punctul de 

vedere al ajutorului de stat reprezintă o 

abordare ce a început să capete importanță; 

întrucât sunt necesare reflecții și măsuri 

suplimentare pentru o mai bună înțelegere 

și abordare a corelării dintre impozitare și 

concurență; întrucât Comisia dispune de 

opțiunea de a investiga într-o manieră 

neselectivă și obiectivă toate cazurile 

bănuite a fi ajutor de stat ilegal prin 

intermediul tratamentelor fiscale 

preferențiale; întrucât o serie de investigații 

ale Comisiei privind ajutorul de stat erau 

încă în desfășurare la momentul adoptării 

acestui raport; întrucât o serie de state 

membre au inițiat proceduri de recuperare 

împotriva anumitor societăți 

multinaționale; întrucât anumite state 

membre au efectuat o analiză a efectelor în 

cascadă ale politicilor lor fiscale interne, 

pentru a evalua impactul negativ asupra 

țărilor în curs de dezvoltare; 

P. întrucât convergența politicilor fiscale ar 

trebui să fie însoțită de controale mai 

riguroase și de investigații mai ample ale 

practicilor fiscale nocive; întrucât Comisia 

a inițiat noi investigații oficiale privind 

tratamentul fiscal aplicat societăților 

multinaționale; întrucât evaluarea 

măsurilor de politică fiscală din punctul de 

vedere al ajutorului de stat reprezintă o 

abordare ce a început să capete importanță; 

întrucât sunt necesare reflecții și măsuri 

suplimentare pentru o mai bună înțelegere 

și abordare a corelării dintre impozitare și 

concurență; întrucât Comisia dispune de 

opțiunea de a investiga într-o manieră 

neselectivă și obiectivă toate cazurile 

bănuite a fi ajutor de stat ilegal prin 

intermediul tratamentelor fiscale 

preferențiale; întrucât o serie de investigații 

ale Comisiei privind ajutorul de stat erau 

încă în desfășurare la momentul adoptării 

acestui raport; întrucât o serie de state 

membre au inițiat proceduri de recuperare 

împotriva anumitor societăți 

multinaționale; întrucât doar câteva state 

membre au efectuat o analiză a efectelor în 

cascadă ale politicilor lor fiscale interne, 

pentru a evalua impactul asupra țărilor în 

curs de dezvoltare; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Amendamentul  10 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul BG 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BG. întrucât activitatea Comisiei speciale 

a fost îngreunată de faptul că, din cele 

șapte societăți multinaționale invitate, doar 

patru au fost de acord să se prezinte în fața 

membrilor săi la prima invitație (a se vedea 

anexa 2); 

BG. întrucât doar patru dintre cele șapte 

societăți multinaționale au fost de acord să 

se prezinte în fața membrilor săi la prima 

invitație (a se vedea anexa 2); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Amendamentul  11 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. îndeamnă Comisia să prezinte, înainte de 

sfârșitul anului 2016, o propunere privind o 

bază fiscală consolidată comună a 

societăților (CCCTB), însoțită de o cheie 

de repartizare adecvată și justă, care să 

furnizeze o soluție cuprinzătoare de 

combatere a practicilor fiscale dăunătoare 

din cadrul Uniunii, să ofere claritate și 

simplitate întreprinderilor și să le faciliteze 

activitățile economice transfrontaliere în 

Uniune; consideră că consolidarea este 

elementul esențial al CCCTB; este de 

părere că consolidarea ar trebui introdusă 

cât mai curând posibil și că orice sistem 

intermediar care include doar armonizarea 

bazei fiscale cu un mecanism de 

compensare a pierderilor nu poate fi decât 

temporar; consideră că introducerea unei 

CCCTB complete și obligatorie devine din 

ce în ce mai urgentă; solicită statelor 

membre să ajungă rapid la un acord privind 

propunerea referitoare la CCCTB, atunci 

când aceasta va fi prezentată, și să pună în 

aplicare fără întârziere legislația ce va 

rezulta; reamintește statelor membre că 

diferențele dintre sistemele de impozitare a 

întreprinderilor poate crea condiții 

neechitabile și concurență fiscală neloială 

inclusiv în interiorul UE;  

6. îndeamnă Comisia să prezinte, înainte de 

sfârșitul anului 2016, o propunere privind o 

bază fiscală consolidată comună a 

societăților (CCCTB), însoțită de o cheie 

de repartizare adecvată și justă, care să 

furnizeze o soluție cuprinzătoare de 

combatere a practicilor fiscale dăunătoare 

din cadrul Uniunii, să ofere claritate și 

simplitate întreprinderilor și să le faciliteze 

activitățile economice transfrontaliere în 

Uniune; consideră că consolidarea este 

elementul esențial al CCCTB; este de 

părere că consolidarea ar trebui introdusă 

cât mai curând posibil și că orice sistem 

intermediar care include doar armonizarea 

bazei fiscale cu un mecanism de 

compensare a pierderilor nu poate fi decât 

temporar; consideră că introducerea unei 

CCCTB complete și obligatorie devine din 

ce în ce mai urgentă; solicită statelor 

membre să ajungă rapid la un acord privind 

propunerea referitoare la CCCTB, atunci 

când aceasta va fi prezentată, și să pună în 

aplicare fără întârziere legislația ce va 

rezulta; reamintește statelor membre că 

lacunele și neconcordanțele dintre bazele 

de impozitare a întreprinderilor și 

diferențele dintre practicile administrative 

pot crea condiții neechitabile și concurență 

fiscală neloială în interiorul UE; 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Amendamentul  12 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită Comisiei să prezinte propuneri 

pentru acte legislative cu caracter 

obligatoriu ale Uniunii privind regimurile 

fiscale favorabile pentru brevete, care să 

plece de la deficiențele abordării 

modificate a OCDE bazate pe conexiune 

(Modified Nexus Approach) și să 

depășească aceste deficiențe, cu scopul de 

a interzice utilizarea abuzivă a regimurilor 

fiscale favorabile pentru brevete și pentru a 

garanta că orice utilizare a acestora este 

corelată cu activități economice reale; 

subliniază că propunerea Comisiei ar trebui 

să se aplice tuturor regimurilor fiscale 

favorabile pentru brevete instituite de 

statele membre; solicită, totodată, tuturor 

statelor membre să publice lista 

companiilor care beneficiază de un regim 

fiscal favorabil pentru brevete în țara lor; 

31. solicită Comisiei să prezinte propuneri 

pentru acte legislative cu caracter 

obligatoriu ale Uniunii privind regimurile 

fiscale favorabile pentru brevete, care să 

plece de la deficiențele abordării 

modificate a OCDE bazate pe conexiune 

(Modified Nexus Approach) și să 

depășească aceste deficiențe, cu scopul de 

a interzice utilizarea abuzivă a regimurilor 

fiscale favorabile pentru brevete și pentru a 

garanta că orice utilizare a acestora este 

corelată cu activități economice reale; 

subliniază că propunerea Comisiei ar trebui 

să se aplice tuturor noilor regimuri fiscale 

favorabile pentru brevete instituite de 

statele membre și că toate regimurile 

fiscale favorabile pentru brevete care sunt 

încă în vigoare trebuie modificate în 

consecință; 

Or. en 



 

AM\1100078RO.doc  PE585.332v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

4.7.2016 A8-0223/13 

Amendamentul  13 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. invită din nou Comisia și statele 

membre să analizeze efectele colaterale ale 

politicilor fiscale naționale și europene, 

pentru a evalua impactul asupra țărilor în 

curs de dezvoltare și pentru a elimina 

politicile și practicile care le afectează în 

mod negativ; 

69. invită Comisia și statele membre să 

analizeze, dacă este cazul, efectele 

colaterale ale politicilor fiscale naționale și 

europene, pentru a evalua impactul asupra 

țărilor în curs de dezvoltare; 

Or. en 



 

AM\1100078RO.doc  PE585.332v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

4.7.2016 A8-0223/14 

Amendamentul  14 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. invită Comisia să includă în toate 

acordurile comerciale și de parteneriat 

clauze privind buna guvernare, inclusiv 

eforturile de implementare eficientă a 

măsurilor BEPS și schimbul automat la 

nivel mondial de standarde de informare, 

precum și să se asigure că acordurile 

comerciale și de parteneriat nu pot fi 

folosite abuziv de societăți sau de 

intermediari pentru a eluda sau evita 

impozitele ori pentru a spăla banii proveniți 

din activități ilegale; 

71. invită Comisia să includă în toate 

acordurile comerciale și de parteneriat 

clauze privind buna guvernare fiscală, care 

să se refere în special la respectarea 

recomandărilor OCDE relevante din 

domeniul fiscal (de exemplu, inițiativa 

BEPS) și să asigure faptul că acordurile 

comerciale și de parteneriat nu pot fi 

folosite abuziv de societăți sau de 

intermediari în scopul eludării și evaziunii 

fiscale ori pentru a spăla banii proveniți din 

activități ilegale; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Amendamentul  15 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază necesitatea unei abordări 

comune și cuprinzătoare a UE și SUA 

privind punerea în aplicare a standardelor 

OCDE și proprietatea efectivă; subliniază 

de asemenea, că ar trebui incluse clauze 

privind buna guvernare și implementarea 

măsurilor BEPS în toate tratatele 

comerciale viitoare, pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile, pentru a 

crea valoare adăugată pentru societate în 

ansamblu și pentru a combate evaziunea și 

frauda fiscală, precum și pentru ca 

partenerii transatlantici să joace un rol de 

lider în promovarea bunei guvernări 

fiscale; 

79. subliniază necesitatea unei abordări 

comune și cuprinzătoare a UE și SUA 

privind punerea în aplicare a standardelor 

OCDE și proprietatea efectivă; subliniază 

de asemenea, că ar trebui incluse clauze 

privind buna guvernare fiscală în toate 

tratatele comerciale viitoare, pentru a 

asigura condiții de concurență echitabile, 

pentru a crea valoare adăugată pentru 

societate în ansamblu și pentru a combate 

eludarea și frauda fiscală, precum și pentru 

ca partenerii transatlantici să joace un rol 

de lider în promovarea bunei guvernări 

fiscale; 

Or. en 

 

 


