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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BF. întrucât Comisia specială a 

Parlamentului TAXE 2, constituită la 2 

decembrie 2015, a avut 11 întâlniri, unele 

împreună cu Comisia pentru afaceri 

economice și monetare, cu Comisia pentru 

afaceri juridice și cu Comisia pentru 

dezvoltare, în cadrul cărora au fost audiați 

comisarul pentru concurență, Margrethe 

Vestager, comisarul pentru afaceri 

economice și financiare, impozitare și 

vamă, Pierre Moscovici, comisarul pentru 

stabilitate financiară, servicii financiare și 

uniunea piețelor de capital, Jonathan Hill, 

secretarul de stat pentru finanțe din Țările 

de Jos, Eric Wiebes (reprezentând 

Președinția Consiliului), experți în 

domeniul fiscal și al dezvoltării, 

reprezentanți ai societăților multinaționale, 

reprezentanți ai băncilor și membri în 

parlamentele naționale ale țărilor din UE; 

întrucât au avut loc întâlniri și cu 

reprezentanții guvernelor din Andorra, 

Liechtenstein, Monaco, Guernsey și Jersey 

și s-a primit o contribuție scrisă din partea 

guvernului Insulei Man (a se vedea anexa 

1); întrucât au fost organizate misiuni de 

informare și în Statele Unite ale Americii 

(a se vedea anexa 6), pentru a se analiza 

aspecte specifice ale dimensiunii legate de 

țările terțe din mandatul său, dar și în Cipru 

(a se vedea anexa 5); întrucât membrii 

BF. întrucât Comisia specială a 

Parlamentului TAXE 2, constituită la 2 

decembrie 2015, a avut 11 întâlniri, unele 

împreună cu Comisia pentru afaceri 

economice și monetare, cu Comisia pentru 

afaceri juridice și cu Comisia pentru 

dezvoltare, în cadrul cărora au fost audiați 

comisarul pentru concurență, Margrethe 

Vestager, comisarul pentru afaceri 

economice și financiare, impozitare și 

vamă, Pierre Moscovici, comisarul pentru 

stabilitate financiară, servicii financiare și 

uniunea piețelor de capital, Jonathan Hill, 

secretarul de stat pentru finanțe din Țările 

de Jos, Eric Wiebes (reprezentând 

Președinția Consiliului), experți în 

domeniul fiscal și al dezvoltării, 

reprezentanți ai societăților multinaționale, 

reprezentanți ai băncilor și membri în 

parlamentele naționale ale țărilor din UE; 

întrucât au avut loc întâlniri și cu 

reprezentanții guvernelor din Andorra, 

Liechtenstein, Monaco, Guernsey și Jersey 

și s-a primit o contribuție scrisă din partea 

guvernului Insulei Man (a se vedea anexa 

1); întrucât au fost organizate misiuni de 

informare și în Statele Unite ale Americii 

(a se vedea anexa 6), pentru a se analiza 

aspecte specifice ale dimensiunii legate de 

țările terțe din mandatul său, dar și în Cipru 

(a se vedea anexa 5); întrucât membrii 
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Comisiei speciale au fost invitați personal 

să participe la lucrările grupului 

interparlamentar la nivel înalt „TAXE” al 

OCDE; întrucât Comisia specială a 

organizat întâlniri cu ușile închise, la 

nivelul coordonatorilor, în cadrul cărora a 

audiat reprezentanți ai guvernului din 

Insulele Cayman, jurnaliști de investigație 

și funcționari ai Comisiei; întrucât toate 

aceste activități au furnizat o gamă bogată 

de informații foarte utile privind practicile 

și sistemele fiscale în interiorul și în afara 

Uniunii și au contribuit la clarificarea 

unora dintre aspectele relevante, în timp ce 

altele au rămas fără răspuns; 

Comisiei speciale au fost invitați personal 

să participe la lucrările grupului 

interparlamentar la nivel înalt „TAXE” al 

OCDE; întrucât Comisia specială a 

organizat întâlniri cu ușile închise, la 

nivelul coordonatorilor, în cadrul cărora a 

audiat reprezentanți ai guvernului din 

Insulele Cayman, jurnaliști de investigație 

și funcționari ai Comisiei; întrucât primul 

raport al Comisiei speciale TAXE 1 a 

remarcat că activitățile sale „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” și întrucât nu a fost 

adresată nicio invitație dlui Juncker sau 

dlui Krecké pentru a oferi clarificări 

suplimentare, în ciuda confirmării 

diferențelor menționate mai sus în cadrul 

unei audieri cu ușile închise la care au 

participat jurnaliști de investigație; 

întrucât toate aceste activități au furnizat o 

gamă bogată de informații foarte utile 

privind practicile și sistemele fiscale în 

interiorul și în afara Uniunii și au contribuit 

la clarificarea unora dintre aspectele 

relevante, în timp ce altele au rămas fără 

răspuns; 

Or. en 

 

 


