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16.12.2019 B9-0238/1

Amendamentul 1
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0238/2019
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare
Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că ATAD a mers 
mai departe decât Planul de acțiune BEPS, 
în special cu noile norme UE privind 
societățile străine controlate care permit 
impozitarea profiturilor parcate în 
paradisurile fiscale în țara UE în care își 
are sediul întreprinderea multinațională; 
constată că aceste tipuri de măsuri 
limitează planificarea fiscală agresivă și 
evitarea obligațiilor fiscale;

2. subliniază faptul că ATAD a mers 
mai departe decât Planul de acțiune BEPS, 
în special cu noile norme UE privind 
societățile străine controlate care permit 
impozitarea profiturilor parcate în 
paradisurile fiscale în țara UE în care își 
are sediul întreprinderea multinațională; 
constată că aceste tipuri de măsuri 
limitează planificarea fiscală agresivă și 
evitarea obligațiilor fiscale; invită noua 
Comisie să evalueze cum au pus statele 
membre în aplicare ATAD, să analizeze 
noi moduri posibile de a eluda prezenta 
directivă și, dacă este cazul, să prezinte 
noi propuneri legislative pentru a 
contracara astfel de metode;
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Amendamentul 2
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0238/2019
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare
Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că orice discuție la 
nivelul OCDE/G20 cu privire la o rată 
minimă de impozitare ar trebui să includă 
reflecții asupra definirii bazei asociate 
acestei rate; consideră că orice rată minimă 
efectivă ar trebui să fie stabilită la un nivel 
echitabil și suficient pentru a descuraja 
transferul profiturilor și a preveni 
concurența fiscală dăunătoare;

33. consideră că orice discuție la 
nivelul OCDE/G20 cu privire la o rată 
minimă de impozitare ar trebui să includă 
reflecții asupra definirii bazei asociate 
acestei rate; consideră că orice rată minimă 
efectivă ar trebui să fie stabilită la un nivel 
echitabil și suficient pentru a descuraja 
transferul profiturilor și a preveni 
concurența fiscală dăunătoare; invită 
Comisia și statele membre să sprijine o 
rată minimă efectivă a impozitului pe 
profit de 20 %;

Or. en
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16.12.2019 B9-0238/3

Amendamentul 3
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0238/2019
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare
Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. regretă lipsa unei abordări comune 
la nivelul UE în ceea ce privește actualele 
negocieri internaționale;

35. regretă lipsa unei abordări comune 
la nivelul UE în ceea ce privește actualele 
negocieri internaționale; invită fiecare stat 
membru și Comisia să își facă cunoscute 
public pozițiile față de propunerile 
Secretariatului OCDE pentru pilonul 1 și 
pilonul 2;

Or. en
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16.12.2019 B9-0238/4

Amendamentul 4
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0238/2019
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare
Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Planul de acțiune BEPS a 
reușit să stabilească un consens global cu 
privire la numeroase aspecte, pentru a 
combate evaziunea fiscală, planificarea 
fiscală agresivă și evitarea obligațiilor 
fiscale; întrucât, cu toate acestea, nu s-a 
ajuns la un acord în ceea ce privește 
abordarea provocărilor fiscale cauzate de 
digitalizarea economiei, astfel că, în 2015, 
a fost elaborat un raport final separat 
referitor la Acțiunea 1 a proiectului BEPS;

C. întrucât Planul de acțiune BEPS a 
reușit să stabilească un consens global cu 
privire la numeroase aspecte, pentru a 
combate evaziunea fiscală, planificarea 
fiscală agresivă și evitarea obligațiilor 
fiscale; întrucât, cu toate acestea, nu s-a 
ajuns la un acord în ceea ce privește 
abordarea provocărilor fiscale cauzate de 
digitalizarea economiei, astfel că, în 2015, 
a fost elaborat un raport final separat 
referitor la Acțiunea 1 a proiectului BEPS; 
întrucât mai multe acțiuni prevăzute în 
Planul de acțiune privind BEPS au fost 
incluse în Directiva împotriva evitării 
obligațiilor fiscale, însă de una singură 
această directivă nu este suficientă pentru 
a pune capăt BEPS în UE;

Or. en
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Amendamentul 5
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0238/2019
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare
Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. atrage atenția asupra necesității de 
a menține concurența fiscală echitabilă și 
transparentă între statele membre, pentru 
a favoriza creșterea și ocuparea forței de 
muncă;

eliminat

Or. en


