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Amendamentul 6
José Gusmão, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia 
Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Marc Botenga, Leila 
Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

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 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
convină asupra unei poziții comune și 
ambițioase a UE pentru negocierile OCDE, 
asigurându-se că UE se exprimă cu o 
singură voce și conduce prin exemplu 
pentru a asigura o alocare mai echitabilă a 
drepturilor de impozitare și un nivel minim 
de impozitare, care să permită echitatea în 
mediul fiscal internațional pentru a 
combate evaziunea fiscală, planificarea 
fiscală agresivă și evitarea obligațiilor 
fiscale;

36. invită Comisia și statele membre să 
convină asupra unei poziții comune și 
ambițioase a UE pentru negocierile OCDE, 
asigurându-se că UE se exprimă cu o 
singură voce și conduce prin exemplu 
pentru a asigura o alocare mai echitabilă a 
drepturilor de impozitare și un nivel minim 
de impozitare efectivă, care să permită 
echitatea în mediul fiscal internațional 
pentru a combate evaziunea fiscală, 
planificarea fiscală agresivă și evitarea 
obligațiilor fiscale;
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Amendamentul 7
José Gusmão, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia 
Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Marc Botenga, Leila 
Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

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 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. încurajează ferm Comisia și statele 
membre să realizeze un acord la nivel 
internațional, care ar fi apoi transpus la 
nivelul UE prin intermediul legislației UE 
și naționale relevante; sprijină, de 
asemenea, angajamentul Președintei 
Comisiei de a propune o soluție la nivelul 
UE în cazul în care nu se ajunge la un 
acord internațional până la sfârșitul anului 
2020, cu condiția ca această soluție la 
nivelul UE să nu se limiteze la 
întreprinderile digitale; înțelege că o astfel 
de soluție ar consolida piața unică prin 
stabilirea unui nivel minim de impozitare 
care ar împiedica măsurile unilaterale;

39. încurajează ferm Comisia și statele 
membre să realizeze un acord la nivel 
internațional, care ar fi apoi transpus la 
nivelul UE prin intermediul legislației UE 
și naționale relevante; sprijină, de 
asemenea, angajamentul Președintei 
Comisiei de a propune o soluție la nivelul 
UE în cazul în care nu se ajunge la un 
acord internațional până la sfârșitul anului 
2020, cu condiția ca această soluție la 
nivelul UE să nu se limiteze la 
întreprinderile digitale; înțelege că o astfel 
de soluție ar promova echitatea fiscală 
prin stabilirea unei rate de impozitare 
efective de 25 % care ar împiedica măsurile 
unilaterale;
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