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4.7.2016 A8-0223/16 

Amendamentul  16 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 -Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  -Aa. întrucât guvernele au emis decizii 

fiscale în beneficiul întreprinderilor 

multinaționale, iar în același timp au 

majorat taxele pe muncă, au solicitat 

reducerea salariilor și au scăzut nivelul 

serviciilor publice (mai exact, securitatea 

socială, sănătatea și învățământul);  

Or. en 



 

AM\1100084RO.doc  PE585.332v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

4.7.2016 A8-0223/17 

Amendamentul  17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 AOa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  AOa. întrucât regimurile fiscale 

favorabile brevetelor și alte instrumente 

preferențiale similare sunt doar un 

element care stimulează presiunea de a 

scădea cotele impozitului pe profit; 

întrucât globalizarea capitalistă și libera 

circulație a capitalurilor, consacrate în 

UE prin tratatele și legislația UE, precum 

directivele privind societățile-mamă și 

sucursalele, respectiv privind dobânzile și 

redevențele, creează un dezechilibru 

structural în elaborarea politicilor în 

beneficiul deținătorilor de capital și al 

întreprinderilor multinaționale, 

prioritizând libera circulație a 

capitalurilor și crearea liberă de 

întreprinderi fără instrumentele de 

politică necesare pentru a asigura 

coordonarea, cooperarea și transparența 

în impozitarea întreprinderilor; întrucât 

un exemplu în acest sens sunt hotărârile 

CJUE care au împiedicat statele membre 

să aplice măsuri solide de apărare 

(precum normele privind SSC sau 

impozitarea la ieșire) împotriva 

planificării fiscale agresive, sub pretextul 

libertăților fundamentale ale pieței 

interne1a; întrucât acest tip de integrare 

exacerbează divergențele și asimetriile 

dintre statele membre și clasele sociale; 
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____________ 

1aDe exemplu, Hotărârea Curții (Marea Cameră) 

din 12 septembrie 2006 în cauza C-196/04, 

Cadbury Schweppes plc și Cadbury Schweppes 

Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue și 

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 11 martie 

2004 în cauza C-9/02, Hughes de Lasteyrie du 

Saillant/Ministère de l’Économie, des Finances et 

de l’industrie, JO C 94, 17.4.2004, p. 5. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/18 

Amendamentul  18 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Da. întrucât scandalurile recente au 

evidențiat eșecul sistemului economic 

actual și incapacitatea sa de a rezolva 

problema cu soluții cu adevărat capabile 

să abordeze problema evaziunii fiscale, 

cum ar fi controlul public asupra 

sistemului financiar și sfârșitul liberei 

circulații a capitalurilor; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Amendamentul  19 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. remarcă cu îngrijorare că nu se 

discută măsuri de combatere a 

paradisurilor fiscale; în acest sens, atrage 

atenția asupra faptului că o mai mare 

transparență nu va fi suficientă pentru a 

soluționa problema; solicită, prin urmare, 

un summit la nivelul ONU care să 

stabilească o foaie de parcurs și un plan 

comun de acțiune pentru a pune capăt 

paradisurilor fiscale; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Amendamentul  20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. salută pachetul de măsuri împotriva 

evitării obligațiilor fiscale (ATAP), 

publicat de Comisie la 28 ianuarie 2016, 

precum și toate propunerile legislative și 

comunicările ulterioare (a se vedea Anexa 

4); salută adoptarea de către Consiliu a 

Directivei de modificare a directivei 

privind cooperarea administrativă, în 

scopul stabilirii raportării către autoritățile 

fiscale pentru fiecare țară în parte, însă 

regretă faptul că Consiliul nu a așteptat să 

cunoască și să ia în considerare poziția 

Parlamentului European înainte de a-și 

conveni propria poziție și că nu a prevăzut 

implicarea Comisiei în schimbul de 

informații; solicită Consiliului să ajungă 

la o poziție unanimă și ambițioasă în 

legătură cu pachetul privind combaterea 

evaziunii fiscale (ATAP) și să păstreze 
Directiva privind combaterea practicilor de 

evitare a obligațiilor fiscale ca o singură 

directivă, cu scopul de a implementa 

efectiv recomandările OCDE și de a le 

depăși, pentru a realiza ambițiile UE și 

pentru a garanta buna funcționare a 

pieței unice, nu pentru a o slăbi; regretă 

puternic faptul că actualul proiect de 

poziție a Consiliului a fost slăbit, în 

special ca urmare a clauzei de 

anterioritate privind deducerea dobânzilor 

4. salută pachetul de măsuri împotriva 

evitării obligațiilor fiscale (ATAP), 

publicat de Comisie la 28 ianuarie 2016, 

precum și toate propunerile legislative și 

comunicările ulterioare (a se vedea Anexa 

4); salută adoptarea de către Consiliu a 

Directivei de modificare a directivei 

privind cooperarea administrativă, în 

scopul stabilirii raportării către autoritățile 

fiscale pentru fiecare țară în parte, însă 

regretă faptul că Consiliul nu a așteptat să 

cunoască și să ia în considerare poziția 

Parlamentului European înainte de a-și 

conveni propria poziție și că nu a prevăzut 

implicarea Comisiei în schimbul de 

informații; regretă profund rezultatul slab 

și insuficient al discuțiilor din cadrul 

Consiliului referitoare la Directiva privind 

combaterea practicilor de evitare a 

obligațiilor fiscale (ATAD), în special 

clauza de anterioritate privind deducerea 

dobânzilor, abordarea restrânsă și 

ineficace privind normele referitoare la 

societățile străine controlate și eliminarea 

clauzei „switch-over”; solicită statelor 

membre să adopte de urgență măsuri 

suficient de puternice împotriva BEPS, 

inclusiv norme puternice, cuprinzătoare și 

aplicabile privind SSC și extinderea 

normei privind limitarea dobânzilor la 
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sau a abordării restrictive privind normele 

referitoare la societățile străine 

controlate; salută inițiativa de creare, la 

nivelul Uniunii, a unei definiții și a unei 

liste comune a jurisdicțiilor necooperante, 

în cadrul strategiei externe pentru 

impozitarea eficace; subliniază faptul că 

această listă ar trebui să fie bazată pe 

criterii obiective, exhaustive și 

cuantificabile; își reiterează poziția 

conform căreia, pe viitor, va fi nevoie de 

mai multe acțiuni obligatorii pentru 

combaterea efectivă și sistematică a 

erodării bazei impozabile și a transferului 

profiturilor (BEPS); 

taxele pentru licențe și redevențe, 

condiționând deductibilitatea fiscală a 

acestor costuri de gradul efectiv de 

impozitare a veniturilor corespunzătoare 

în țara de destinație; salută inițiativa de 

creare, la nivelul Uniunii, a unei definiții și 

a unei liste comune a jurisdicțiilor 

necooperante, în cadrul strategiei externe 

pentru impozitarea eficace; subliniază 

faptul că această listă ar trebui să fie bazată 

pe criterii obiective, exhaustive și 

cuantificabile; își reiterează poziția 

conform căreia, pe viitor, va fi nevoie de 

mai multe acțiuni obligatorii pentru 

combaterea efectivă și sistematică a 

erodării bazei impozabile și a transferului 

profiturilor (BEPS); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Amendamentul  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

diferențele dintre sistemele de impozitare a 

întreprinderilor poate crea condiții 

neechitabile și concurență fiscală neloială 

inclusiv în interiorul UE; subliniază că, în 

absența unor praguri minime efective 
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privind cotele impozitului pe profit, este 

probabil ca CCCTB să amplifice 

presiunea de a reduce cotele impozitului 

pe profit, ca singur instrument juridic pe 

care îl mai au la dispoziție statele membre 

pentru a oferi contribuabililor condiții 

preferențiale, și că aceasta ar putea 

conduce la mai multe relocări ale 

întreprinderilor, cu efectele negative 

aferente asupra pieței forței de muncă; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Amendamentul  22 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. solicită dezvoltarea unei acțiuni 

legislative pentru a limita posibilitatea de 

a utiliza centrele offshore, prin 

consolidarea măsurilor de prevenire și 

control ale autorităților fiscale, judiciare, 

economice și financiare și prin aplicarea 

de măsuri împotriva întreprinderilor 

multinaționale care au fie participații, fie 

filiale în paradisuri fiscale; solicită, în 

acest sens, guvernelor să dea un bun 

exemplu prin interdicția aplicată 

societăților publice de a avea filiale în 

paradisuri fiscale; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Amendamentul  23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. subliniază cu fermitate că acțiunea 

denunțătorilor este fundamentală pentru a 

dezvălui dimensiunea acțiunilor de 

evaziunea fiscală și de evitare a obligațiilor 

fiscale și că, prin urmare, protecția 

denunțătorilor trebuie să fie garantată prin 

lege și consolidată la nivelul UE; observă 

că Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

și Consiliul Europei au desfășurat activități 

în acest sens; consideră că instanțele 

judecătorești și statele membre ar trebui să 

asigure protecția secretelor comerciale 

legitime, fără a împiedica, a îngreuna sau 

a restricționa în vreun fel capacitatea 

denunțătorilor și a jurnaliștilor de a 

documenta și a dezvălui practici ilegale, 

incorecte sau nocive, atunci când acest 

lucru este în mod clar și covârșitor în 

interesul publicului; regretă faptul că 

Comisia nu are planificate acțiuni prompte 

în acest domeniu, date fiind dezvăluirile 

foarte recente și semnificative făcute de 

denunțători, foarte cunoscute sub 

denumirea de „LuxLeaks”, respectiv 

„Panama Papers”; 

16. subliniază cu fermitate că acțiunea 

denunțătorilor este fundamentală pentru a 

dezvălui dimensiunea acțiunilor de 

evaziunea fiscală și de evitare a obligațiilor 

fiscale și că, prin urmare, protecția 

denunțătorilor trebuie să fie garantată prin 

lege și consolidată la nivelul UE; observă 

că Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

și Consiliul Europei au desfășurat activități 

în acest sens; consideră că instanțele 

judecătorești și statele membre ar trebui să 

asigure capacitatea denunțătorilor și a 

jurnaliștilor de a documenta și a dezvălui 

practici ilegale, incorecte sau nocive, în 

interesul publicului; regretă faptul că 

Comisia nu are planificate acțiuni prompte 

în acest domeniu, date fiind dezvăluirile 

foarte recente și semnificative făcute de 

denunțători, foarte cunoscute sub 

denumirea de „LuxLeaks”, respectiv 

„Panama Papers”, precum și verdictul 

pronunțat împotriva denunțătorilor în 

cazul LuxLeaks, Antoine Deltour și 

Raphaël Halet; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Amendamentul  24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită Comisiei să prezinte cât mai 

curând o definiție și o listă comune la 

nivelul Uniunii cu privire la jurisdicțiile 

necooperante (adică o „listă neagră a 

paradisurilor fiscale”), elaborate pe baza 

unor criterii solide, transparente și 

obiective și care să includă implementarea 

recomandărilor OCDE, măsuri de 

transparență fiscală, acțiuni BEPS și 

schimbul automat al standardelor de 

informare, existența unor practici fiscale 

nocive active, avantaje acordate unor 

persoane fizice sau entități juridice 

nerezidente, lipsa cerințelor de substanță 

economică și nedivulgarea structurii 

corporative a entităților juridice (inclusiv 

trusturi, organizații caritabile, fundații etc.) 

sau proprietatea asupra activelor sau a 

drepturilor și salută intenția Comisiei de a 

ajunge la un acord privind o astfel de listă 

în următoarele șase luni; solicită statelor 

membre să aprobe acest acord până la 

finalul anului 2016; consideră că, înainte 

de includerea pe listă, trebuie prevăzută o 

procedură de escaladare, care să 

pornească de la un dialog constructiv cu 

jurisdicția în care au fost identificate 

deficiențe, pentru a crea și un efect de 

prevenire al procesului; consideră că ar 

trebui instituit un mecanism care să 

22. solicită Comisiei să prezinte cât mai 

curând o definiție și o listă comune la 

nivelul Uniunii cu privire la jurisdicțiile 

necooperante (adică o „listă neagră a 

paradisurilor fiscale”), elaborate pe baza 

unor criterii solide, transparente și 

obiective și care să includă implementarea 

recomandărilor OCDE, măsuri de 

transparență fiscală, acțiuni BEPS și 

schimbul automat al standardelor de 

informare, existența unor practici fiscale 

nocive active, avantaje acordate unor 

persoane fizice sau entități juridice 

nerezidente, lipsa cerințelor de substanță 

economică și nedivulgarea structurii 

corporative a entităților juridice (inclusiv 

trusturi, organizații caritabile, fundații etc.) 

sau proprietatea asupra activelor sau a 

drepturilor și salută intenția Comisiei de a 

ajunge la un acord privind o astfel de listă 

în următoarele șase luni; solicită statelor 

membre să aprobe acest acord până la 

finalul anului 2016; consideră că ar trebui 

instituit un mecanism care să permită 

scoaterea de pe listă a jurisdicțiilor dacă și 

o dată ce respectarea este realizată sau 

restabilită cu succes; consideră că această 

evaluare ar trebui, de asemenea, extinsă la 

membrii OCDE; 
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permită scoaterea de pe listă a jurisdicțiilor 

dacă și o dată ce respectarea este realizată 

sau restabilită cu succes; consideră că 

această evaluare ar trebui, de asemenea, 

extinsă la membrii OCDE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Amendamentul  25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. invită statele membre să instituie 

sancțiuni eficiente, proporționale și 

disuasive, inclusiv sancțiuni penale, pentru 

managerii societăților implicate în 

evaziune fiscală și să prevadă posibilitatea 

revocării licențelor profesionale pentru 

persoanele și întreprinderile despre care s-a 

dovedit că sunt implicate în conceperea de 

scheme ilegale de planificare și evaziune 

fiscală, în consilierea cu privire la 

utilizarea unor astfel de scheme sau în 

utilizarea acestora; solicită Comisiei să 

evalueze fezabilitatea introducerii unei 

răspunderi financiare proporționale pentru 

consultanții fiscali implicați în practici 

fiscale ilegale; 

39. invită statele membre să instituie 

sancțiuni eficiente, proporționale și 

disuasive, inclusiv sancțiuni penale, pentru 

managerii societăților implicate în 

evaziune fiscală și să prevadă posibilitatea 

revocării licențelor profesionale pentru 

persoanele și întreprinderile despre care s-a 

dovedit că sunt implicate în conceperea de 

scheme ilegale de planificare și evaziune 

fiscală, în consilierea cu privire la 

utilizarea unor astfel de scheme sau în 

utilizarea acestora; solicită Comisiei să 

evalueze fezabilitatea introducerii unei 

răspunderi financiare proporționale pentru 

consultanții fiscali implicați în practici 

fiscale ilegale; invită statele membre să 

examineze posibilitatea de a introduce 

principii de drept penal al 

întreprinderilor, cum sunt cele practicate 

în SUA, pentru a permite o aplicare a legii 

mai eficace împotriva activităților 

infracționale din întreprinderile mari; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/26 

Amendamentul  26 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. regretă că, deși prima și a doua sa 

comisie specială (TAXE 1 și TAXE 2) au 

solicitat în repetate rânduri acces complet 

la documentele și procesele-verbale ale 

Grupului de lucru pentru codul de 

conduită, doar un număr limitat de 

documente noi au fost puse la dispoziție 

pentru a fi consultate de deputații în 

Parlamentul European cu ușile închise, iar 

acest lucru s-a reușit abia la cinci luni de la 

începerea mandatului Comisiei TAXE 2; 

subliniază faptul că o parte din aceste 

documente ar fi trebuit să fie făcute publice 

pentru a permite controlul public și o 

dezbatere politică deschisă cu privire la 

conținutul lor; observă, de asemenea, faptul 

că disponibilitatea Consiliului de a 

răspunde acestor solicitări rămâne 

nesatisfăcătoare;  

50. regretă că, deși prima și a doua sa 

comisie specială (TAXE 1 și TAXE 2) au 

solicitat în repetate rânduri acces complet 

la documentele și procesele-verbale ale 

Grupului de lucru pentru codul de 

conduită, doar un număr limitat de 

documente noi au fost puse la dispoziție 

pentru a fi consultate de deputații în 

Parlamentul European cu ușile închise, iar 

acest lucru s-a reușit abia la cinci luni de la 

începerea mandatului Comisiei TAXE 2; 

subliniază faptul că o parte din aceste 

documente ar fi trebuit să fie făcute publice 

pentru a permite controlul public și o 

dezbatere politică deschisă cu privire la 

conținutul lor; observă, de asemenea, faptul 

că disponibilitatea Consiliului de a 

răspunde acestor solicitări rămâne complet 

nesatisfăcătoare; ia act de procedura T-

11/16 în curs de desfășurare la Tribunalul 

Uniunii Europene, care ar putea ameliora 

considerabil accesul publicului la 

documente privind practicile fiscale 

dăunătoare, promovând astfel 

responsabilitatea democratică; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/27 

Amendamentul  27 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 57 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  57a. subliniază că titularii de mandate 

politice care, astfel cum reiese din 

raportul detaliat al Comisiei TAXE 1, sunt 

responsabili de încălcări ale dreptului 

Uniunii sau, astfel cum dovedesc 

documentele Grupului de lucru pentru 

codul de conduită, de persistența fără 

probleme a practicilor fiscale dăunătoare 

ar trebui să își asume întreaga 

responsabilitate pentru modul în care au 

acționat, inclusiv prin opțiunea demisiei, 

dacă acest lucru este necesar, pentru a 

împiedica erodarea în continuare a 

încrederii cetățenilor în reprezentanții 

Uniunii Europene și ai statelor membre; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/28 

Amendamentul  28 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. observă că se impun mai multe măsuri 

privind accesul la documentele statelor 

membre, ale Comisiei și ale Grupului de 

lucru pentru codul de conduită; susține din 

nou că este necesară o analiză suplimentară 

a documentelor puse deja la dispoziția 

Parlamentului, pentru a evalua în mod 

corespunzător necesitatea unor acțiuni 

politice și a unor inițiative de politică 

suplimentare; invită viitoarea comisie de 

anchetă să continue aceste demersuri și să 

adopte un format diferit de cel al Comisiei 

speciale, care să fie mai apropiat de cel al 

unei comisii care adresează întrebări, ca de 

exemplu „Public Accounts Committee” 

(Comitetul pentru finanțele publice) din 

Regatul Unit; 

84. observă că se impun mai multe măsuri 

privind accesul la documentele statelor 

membre, ale Comisiei și ale Grupului de 

lucru pentru codul de conduită; susține din 

nou că este necesară o analiză suplimentară 

a documentelor puse deja la dispoziția 

Parlamentului, pentru a evalua în mod 

corespunzător necesitatea unor acțiuni 

politice și a unor inițiative de politică 

suplimentare; subliniază că ar trebui să 

aibă loc schimburi cu reprezentanții 

politici ai statelor membre, pentru a 

discuta și evalua politicile fiscale ale 

statelor membre, precum și pozițiile 

politice în cadrul forurilor Consiliului ce 

abordează probleme fiscale, ambii factori 

putând împiedica coordonarea, 

cooperarea și transparența de care este 

nevoie în probleme de impozitare a 

întreprinderilor în UE; invită viitoarea 

comisie de anchetă să continue aceste 

demersuri și să adopte un format diferit de 

cel al Comisiei speciale, care să fie mai 

apropiat de cel al unei comisii care 

adresează întrebări, ca de exemplu „Public 

Accounts Committee” (Comitetul pentru 

finanțele publice) din Regatul Unit; 

Or. en 
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