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6.2.2019 A8-0048/16

Amendamentul 16
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 8 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8d. este preocupat de faptul că, la 
punctul 8.55, excepțiile specifice se referă 
în mod explicit la excepțiile care pot fi 
aplicate în ceea ce privește domeniul 
serviciilor care fac parte dintr-un sistem 
public de pensii sau dintr-un sistem legal 
de asigurări sociale, în special având în 
vedere faptul că lipsește justificarea care 
permite aceste excepții;
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6.2.2019 A8-0048/17

Amendamentul 17
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută semnarea de către Singapore, 
la 21 iunie 2017, a Acordului multilateral 
al autorităților competente (MCAA) pentru 
punerea în aplicare a standardului global 
pentru schimbul automat de informații în 
scopuri fiscale și notificarea trimisă OCDE 
la 30 iunie 2017 cu privire la intenția sa de 
a activa schimburi automate în temeiul 
acordului respectiv cu toate statele membre 
ale UE pentru care nu există un acord 
bilateral în același scop; constată că, deși a 
fost criticată de unele ONG-uri pentru că 
oferă stimulente fiscale întreprinderilor, 
Republica Singapore nu se află nici pe 
„lista neagră”, nici pe „lista de 
supraveghere” a țărilor și teritoriilor 
necooperante întocmită de Grupul de lucru 
pentru codul de conduită al UE;

9. salută semnarea de către Singapore, 
la 21 iunie 2017, a Acordului multilateral 
al autorităților competente (MCAA) pentru 
punerea în aplicare a standardului global 
pentru schimbul automat de informații în 
scopuri fiscale și notificarea trimisă OCDE 
la 30 iunie 2017 cu privire la intenția sa de 
a activa schimburi automate în temeiul 
acordului respectiv cu toate statele membre 
ale UE pentru care nu există un acord 
bilateral în același scop; constată că, deși a 
fost criticată de unele ONG-uri pentru că 
oferă stimulente fiscale întreprinderilor, 
Republica Singapore nu se află nici pe 
„lista neagră”, nici pe „lista de 
supraveghere” a țărilor și teritoriilor 
necooperante întocmită de Grupul de lucru 
pentru codul de conduită al UE; constată 
că, din cauza caracterului său secret, 
Singapore se situează pe locul cinci în 
cadrul Indicelui privind secretul financiar 
din cadrul Rețelei de justiție fiscală; 
subliniază că, în ciuda tuturor eforturilor 
depuse pentru a combate evitarea 
obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală, 
Singapore rămâne în continuare un 
paradis fiscal;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/18

Amendamentul 18
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că intermedierea de către 
bănci în constituirea unor structuri 
offshore a scăzut semnificativ începând 
cu 2007, atunci când s-a constatat că 
băncile promovau eludarea masivă a 
cerințelor Directivei privind impozitarea 
economiilor din 2005; observă că, după 
criza financiară, riscul de reputație și cel 
normativ au contribuit de asemenea, 
începând cu 2008, la reducerea 
numărului entităților offshore pentru care 
băncile au jucat rol de intermediar; 
recunoaște totuși că, la nivel mondial, 
datele statistice arată că nu există un 
declin general al dirijării fondurilor către 
paradisurile fiscale, cel puțin până în 
2014, ci mai degrabă o reorganizare a 
jurisdicțiilor și a instrumentelor utilizate; 
constată că, în paralel cu creșterea 
progresivă a impozitului la sursă perceput 
de Luxemburg, Austria și Belgia (până în 
2009) de la 15 % în 2005, 20 % în 2008 la 
35 % în 2011, s-au alocat din ce în ce mai 
mulți bani proveniți din activități offshore 
societăților de tip „cutie poștală” din 
jurisdicții precum Bahamas, Singapore și 
Hong Kong; constată, cu toate acestea, că 
activitatea de intermediere a fost preluată 
de alte profesii, și anume de avocați, așa 
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cum se arată în dosarul „Panama 
Papers”;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/19

Amendamentul 19
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

îndeamnă ambele părți să introducă un 
mecanism bazat pe sancțiuni în capitolul 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/20

Amendamentul 20
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că părțile s-au angajat 
să facă eforturi susținute în vederea 
ratificării și a punerii efective în aplicare a 
convențiilor fundamentale ale OIM; ia act 
de informațiile furnizate până în prezent de 
guvernul Republicii Singapore în ceea ce 
privește respectarea a trei convenții 
fundamentale restante ale OIM, și anume 
cea privind libertatea sindicală și apărarea 
dreptului sindical, cea privind 
discriminarea și cea privind munca forțată 
și invită Singapore să colaboreze în 
continuare cu OIM pentru a avansa în 
direcția alinierii depline la conținutul 
acestor convenții și, în cele din urmă, 
pentru a le ratifica într-un interval de timp 
rezonabil;

15. reamintește că părțile s-au angajat 
să facă eforturi susținute în vederea 
ratificării și a punerii efective în aplicare a 
convențiilor fundamentale ale OIM; ia act 
de informațiile furnizate până în prezent de 
guvernul Republicii Singapore în ceea ce 
privește respectarea a trei convenții 
fundamentale restante ale OIM, și anume 
cea privind libertatea sindicală și apărarea 
dreptului sindical, cea privind 
discriminarea și cea privind munca forțată 
și invită Singapore să colaboreze în 
continuare cu OIM pentru a avansa în 
direcția alinierii depline la conținutul 
acestor convenții și, în cele din urmă, 
pentru a le ratifica, înainte de intrarea în 
vigoare a acestui acord;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/21

Amendamentul 21
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să profite cât mai 
curând de clauza de revizuire generală a 
acordului, pentru a consolida forța 
executorie a dispozițiilor în domeniul 
muncii și al mediului, examinând inclusiv 
posibilitatea de a lua în considerare, printre 
diferite metode de asigurare a respectării 
normelor, un mecanism bazat pe sancțiuni 
ca ultimă măsură;

21. invită Comisia să profite cât mai 
curând de clauza de revizuire generală a 
acordului, pentru a consolida forța 
executorie a dispozițiilor în domeniul 
muncii și al mediului, examinând inclusiv 
posibilitatea de a lua în considerare, printre 
diferite metode de asigurare a respectării 
normelor, un mecanism bazat pe sancțiuni;

Or. en


