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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la crearea unui sistem fiscal european durabil din punct de vedere economic, 
social și ecologic în economia post-COVID
(2020/2259(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluția sa din 10 februarie 2021 referitoare la noul plan de acțiune 
privind economia circulară1,

– având în vedere rezoluția sa din 13 noiembrie 2020 referitoare la Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde2,

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european3,

– având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la echitatea fiscală într-o 
economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0”4,

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2019 referitoare la egalitatea de gen și 
politicile fiscale în UE5,

– având în vedere rezoluția sa din 16 noiembrie 2017 referitoare la combaterea 
inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii 
economice6,

– având în vedere obiectivul UE pentru 2030 privind emisiile de gaze cu efect de seră, 
astfel cum a fost aprobat de liderii UE în decembrie 20207, 

– având în vedere raportul Eurostat din 2020, intitulat „Sustainable development in the 
European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context” 
(Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană – Raport de monitorizare privind 
progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul 
UE),

– având în vedere raportul Comisiei din 2020, intitulat „Taxation Trends in the European 
Union” (Tendințe în fiscalitatea din Uniunea Europeană),

– având în vedere ancheta Comisiei efectuată în 2020 și intitulată „Tax policies in the 
European Union” (Politici fiscale în Uniunea Europeană),

1 Texte adoptate, P9_TA(2021)0040.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0305.
3 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
4 Texte adoptate, P9_TA(2019)0102.
5 JO C 411, 27.11.2020, p. 38.
6 JO C 356, 4.10.2018, p. 89.
7 Concluziile Consiliului European, 10-11 decembrie 2020.
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– având în vedere comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „Strategia UE privind 
biodiversitatea pentru 2030 – Readucerea naturii în viețile noastre” (COM(2020)0380),

– având în vedere propunerea Comisiei din 14 octombrie 2020 de decizie a Parlamentului 
European și a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru 
mediu până în 2030 (COM(2020)0652), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 15 iulie 2020, intitulată „Plan de acțiune 
pentru o fiscalitate echitabilă și simplificată în sprijinul strategiei de redresare” 
(COM(2020)0312),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 27 mai 2020, intitulată „Acum este 
momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru 
noua generație” (COM(2020)0456) și propunerile legislative care o însoțesc,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „O strategie «De la 
fermă la consumator» pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic” 
(COM(2020)0381),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 martie 2020 intitulată „Un nou Plan de 
acțiune privind economia circulară: pentru o Europă mai curată și mai competitivă” 
(COM(2020)0098),

– având în vedere propunerea Comisiei din 4 martie 2020 de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice 
și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) 
(COM(2020)0080),

– având în vedere evaluarea realizată de Comisie la 11 septembrie 2019 cu privire la 
Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea 
cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității 
(SWD(2019)0329),

– având în vedere nota de informare a Fondului Monetar Internațional (FMI) din 16 
decembrie 2020 referitoare la politica fiscală pentru o creștere incluzivă în urma 
pandemiei („Tax policy for inclusive growth after the pandemic”), care face parte din 
seria specială de note de informare referitoare la COVID-19,

– având în vedere documentul de politică al FMI din 10 martie 2019 privind impozitarea 
întreprinderilor în economia mondială,

– având în vedere documentul de politică al FMI din 1 mai 2019 intitulat „Fiscal Policies 
For Paris Climate Strategies – From Principle To Practice” (Politici fiscale pentru 
strategiile climatice instituite pe baza Acordului de la Paris – de la principii la practică),

– având în vedere concluziile intermediare formulate în urma misiunii pe lângă instituțiile 
UE de către raportorul special al ONU pentru sărăcia extremă și drepturile omului, 
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Olivier De Schutter, care a identificat concurența fiscală în UE ca fiind unul dintre 
obstacolele în calea reducerii sărăciei8,

– având în vedere Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 
(CCONUSC), Protocolul de la Kyoto la aceasta și Acordul de la Paris,

– având în vedere raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) din 19 mai 2020 intitulat „Tax and Fiscal Policy in Response to the 
Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience” (Politica fiscală și 
bugetară ca răspuns la criza provocată de coronavirus: întărirea încrederii și a 
rezilienței),

– având în vedere raportul Agenției Internaționale a Energiei din 9 octombrie 2020 
privind prețurile și impozitarea energiei pentru țările OCDE,

– având în vedere raportul OCDE din 15 octombrie 2019, intitulat „Taxing Energy Use 
2019: Using Taxes for Climate Action” (Impozitarea energiei utilizate în 2019: 
utilizarea impozitelor pentru acțiunile în domeniul climei), 

– având în vedere raportul OCDE din 11 septembrie 2019, intitulat „Tax Morale: What 
Drives People and Businesses to Pay Tax?” (Civismul fiscal: ce determină 
întreprinderile și contribuabilii să plătească impozite?),

– având în vedere raportul OCDE din 18 septembrie 2018, intitulat „Effective Carbon 
Rates 2018: Pricing Carbon Emissions through Taxes and Emissions Trading” (Tarifele 
efective ale emisiilor de CO2 în 2018: stabilirea prețului carbonului prin intermediul 
taxelor și al tranzacționării emisiilor),

– având în vedere Raportul nr. 17/2016 al Agenției Europene de Mediu din 6 septembrie 
2016 privind taxele de mediu și politicile de mediu ale UE,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-
0000/2021),

A. întrucât sistemul fiscal trebuie reformat pentru ca statul poată asigura în continuare 
condițiile prealabile necesare pentru o bunăstare durabilă și favorabilă incluziunii;

B. întrucât redresarea economică și criza climatică au făcut și mai necesară mobilizarea 
unui volum sporit de resurse, pe de o parte, și reevaluarea politicilor fiscale actuale, pe 
de altă parte;

C. întrucât gradul de civism fiscal este în general mai ridicat în țările care aplică impozite 
mai mari, ceea ce reflectă disponibilitatea cetățenilor de a plăti impozite în schimbul 
unor servicii publice eficiente9;

D. întrucât inițiativa emblematică a UE din 2011 pentru o Europă eficientă din punctul de 

8 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26693&LangID=E
9 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0533eea9-en/index.html?itemId=/content/component/0533eea9-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0533eea9-en/index.html?itemId=/content/component/0533eea9-en
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vedere al utilizării resurselor prevedea obiectivul ca 10 % din totalul veniturilor publice 
obținute din impozitare să provină din taxele de mediu;

E. întrucât întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) sunt afectate în mod deosebit de 
complexitatea sistemului fiscal și de obligațiile asociate cu conformarea fiscală, în mod 
disproporționat în raport cu întreprinderile multinaționale,

1. consideră că pandemia de COVID-19 a oferit UE o șansă unică de a realiza o analiză 
adecvată și exhaustivă a sistemelor fiscale, a modului în care impozitele individuale 
interacționează și a modului în care acestea pot fi mai bine coordonate pentru a produce 
sisteme fiscale mai flexibile, mai reziliente, mai ecologice și mai echitabile; recomandă 
statelor membre să valorifice această oportunitate pentru a stabili conținutul unui nou 
contract socio-fiscal cu cetățenii; subliniază că un astfel de demers va contribui nu 
numai la sporirea nivelului veniturilor, ci și la consolidarea încrederii și a 
responsabilității în relația dintre cetățeni și stat; subliniază necesitatea unei coordonări la 
nivelul UE pentru a evita distorsiunile și pierderile ulterioare de venituri;

Provocările cu care se confruntă sistemul nostru fiscal pe plan economic, social și din 
punctul de vedere al mediului

2. subliniază că sistemele fiscale actuale și capacitățile fiscale ale statelor membre se 
confruntă deja și se vor confrunta din ce în ce mai mult în viitor cu șocuri grave, 
determinate, spre exemplu, de factori precum necesitatea unor investiții publice 
importante pentru a sprijini redresarea economică și tranziția ecologică, îmbătrânirea 
societăților noastre și reducerea aferentă a populației în vârstă de muncă, transformarea 
digitală a piețelor naționale ale muncii, intensificarea concurenței fiscale și prejudiciul 
fiscal existent10; 

3. subliniază că impozitarea și colectarea impozitelor au transferat incidența fiscală dinspre 
avere către venituri, dinspre capital către veniturile salariale și consum, dinspre 
întreprinderile multinaționale către IMM-uri și de la sectorul financiar către economia 
reală; observă cu preocupare această reorientare a sarcinii fiscale de la contribuabilii 
mai mobili către contribuabilii mai puțin mobili, ceea ce duce la o sarcină fiscală medie 
mai mică pentru contribuabilii cu venituri foarte mari11; 

4. subliniază că progresul tehnologic și integrarea economică determină un grad tot mai 
ridicat de mobilitate a contribuabililor și a bazelor de impozitare pentru toate tipurile de 
impozite12; constată că această evoluție ar putea consolida tendința de a utiliza 
preponderent bazele fiscale imobile; 

5. observă că, în pofida numeroaselor solicitări de transferare a incidenței fiscale de la 

10 Comisia Europeană, „Tax policies in the European Union” (Politicile fiscale în Uniunea Europeană), 2020, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-
policies-european-union-survey_en
11 Comisia Europeană, „Tax policies in the European Union” (Politicile fiscale în Uniunea Europeană), 2020, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-
policies-european-union-survey_en
12 Comisia Europeană, „Tax policies in the European Union” (Politicile fiscale în Uniunea Europeană), 2020, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-
policies-european-union-survey_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_en
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forța de muncă la poluare, veniturile obținute din impozitele pe poluare și, în special, 
din impozitarea consumului de resurse au rămas foarte scăzute, deși aceste tipuri de taxe 
constituie o sursă potențială de creștere a veniturilor prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” și sunt dificil de eludat, din cauza caracterului bazei de impozitare;

6. remarcă faptul că o parte semnificativă a finanțării guvernamentale este canalizată prin 
cheltuieli fiscale sub formă de scutiri de taxe, deduceri fiscale, credite și amânări fiscale, 
precum și rate reduse de impozitare13; 

Provocările în materie de fiscalitate în perioada post-COVID-19

7. observă că pandemia de COVID-19 a demonstrat faptul că actuala dependență 
disproporționată de impozitele pe veniturile salariale și de contribuțiile sociale, care 
creează necesitatea de a asigura un nivel constant ridicat de ocupare a forței de muncă și 
de consum pentru a finanța cheltuielile și politicile guvernamentale, nu este nici 
sustenabilă, nici eficace din punct de vedere economic;

8. ia act cu îngrijorare de faptul că impactul pandemiei de COVID-19 are un caracter 
puternic regresiv, cele mai sărace gospodării fiind cel mai grav afectate14; regretă faptul 
că întreprinderile mari care înregistrează profituri excedentare, cum ar fi întreprinderile 
din sectorul comerțului electronic, și, pe de altă parte, persoanele fizice bogate care 
realizează câștiguri semnificative de capital prin speculații sunt adesea impozitate 
insuficient; 

Ajustări și îmbunătățiri necesare ale sistemului fiscal

9. subliniază că taxele de mediu au potențialul de a satisface nevoia de venituri 
suplimentare, sprijinind în același timp o economie rezilientă, competitivă, sustenabilă 
și fără emisii de dioxid de carbon; invită statele membre să ia în considerare extinderea 
bazei de impozitare pentru taxele de mediu, utilizând în acest scop, printre altele, taxele 
pe resursele naturale, taxele bazate pe distanța parcursă în sectorul transporturilor, 
ajustarea prețurilor combustibililor, impozitarea defrișărilor, a depozitelor de deșeuri, a 
incinerării, a pesticidelor și a îngrășămintelor;

10. subliniază că taxele de mediu ar trebui să fie însoțite de o reorientare generală a sarcinii 
fiscale, cu scopul de a reduce impozitele pe veniturile salariale și contribuțiile la 
asigurările sociale, pentru a proteja gospodăriile cu venituri mici de efectele regresive și 
a construi sisteme fiscale mai reziliente, mai eficiente din punct de vedere economic și 
mai echitabile15; observă faptul că modul specific de concepere a sistemului fiscal este 

13 Ponderea cheltuielilor fiscale în PIB este, în medie, de 4,5 puncte procentuale în UE; 
https://www.cepweb.org/reforming-tax-expenditures/;
FMI, „Tax Policy for Inclusive Growth after the Pandemic” (Politica fiscală pentru creștere incluzivă în urma 
pandemiei), 16 decembrie 2020, https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#fiscal
14 OCDE, „Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and 
Resilience” (Politica fiscală și bugetară ca răspuns la criza provocată de coronavirus: întărirea încrederii și a 
rezilienței), 19 mai 2020,
https://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-
confidence-and-resilience.htm 
15 FMI, „Fiscal Policies For Paris Climate Strategies – From Principle To Practice” (Politici fiscale pentru 
strategiile climatice instituite pe baza Acordului de la Paris – de la principii la practică), 1 mai 2019, 

https://www.cepweb.org/reforming-tax-expenditures/
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#fiscal
https://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-confidence-and-resilience.htm
https://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-confidence-and-resilience.htm
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cel puțin la fel de important ca tipul de impozit; 

11. avertizează că bugetele naționale nu se pot baza doar pe taxele de mediu, deoarece unele 
dintre aceste venituri vor scădea pe măsură ce efectele negative asupra mediului se 
diminuează în timp; invită statele membre să elaboreze reforme fiscale cu caracter 
holistic, transferând sarcina fiscală de la forța de muncă nu numai către poluare, ci și 
către capital și averi16; 

12. invită statele membre să revizuiască cheltuielile fiscale în toate domeniile fiscalității; 
invită statele membre să efectueze, cu privire la fiecare dispoziție fiscală, analize cost-
beneficiu anuale, detaliate și publice;

13. observă că există, de asemenea, posibilitatea obținerii unor venituri suplimentare și a 
unei creșteri semnificative a eficienței la nivelul administrației fiscale; constată că o 
administrație fiscală eficace și eficientă, precum și un grad ridicat de securitate fiscală 
pot încuraja investițiile și stimula competitivitatea;

Acțiuni pe care Comisia ar trebui să le întreprindă

14. salută inițiativele adoptate de Comisie în contextul Pactului verde; constată cu 
îngrijorare că nu există orientări clare și cuprinzătoare cu privire la modul în care 
impozitarea ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în Pactul verde și 
consideră că sistemul de impozitare ar trebui, prin urmare, reformat;

15. invită Comisia să publice o foaie de parcurs și un set de instrumente care să ghideze 
statele membre în reformarea sistemelor lor fiscale după pandemia de COVID-19; invită 
Comisia să lanseze o evaluare cuprinzătoare, care să fie urmată de un plan de acțiune, 
cu privire la denaturările importante din toate domeniile fiscale care persistă încă și care 
ar putea constitui piedici semnificative în efortul statelor membre de a-și reforma 
sistemele fiscale;

16. salută intenția Comisiei de a publica în curând versiunea revizuită a Directivei privind 
impozitarea energiei17; invită statele membre să convină asupra eliminării scutirilor 
fiscale aplicabile combustibililor utilizați în aviație și în sectorul maritim, să majoreze 
ratele minime de impozitare și să restabilească condițiile de concurență echitabile; invită 
Comisia să lanseze o propunere privind introducerea unui impozit european progresiv 
pe kerosen;

17. invită Comisia să propună un pachet vizând simplificarea normelor fiscale pentru IMM-
uri, prin care să se raționalizeze și să se simplifice cadrul normativ referitor la 
respectarea obligațiilor fiscale de către întreprinderile mici și mijlocii;

18. reamintește Comisiei și statelor membre nevoia de a efectua evaluări periodice ale 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/05/01/Fiscal-Policies-for-Paris-Climate-
Strategies-from-Principle-to-Practice-46826
16 Comisia Europeană, ancheta intitulată „Tax policies in the European Union” (Politicile fiscale în Uniunea 
Europeană), 2020, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-
semester/tax-policies-european-union-survey_en 
17 JO L 283, 31.10.2003, p. 51.

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/05/01/Fiscal-Policies-for-Paris-Climate-Strategies-from-Principle-to-Practice-46826
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/05/01/Fiscal-Policies-for-Paris-Climate-Strategies-from-Principle-to-Practice-46826
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_en
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impactului politicilor fiscale din perspectiva egalității de gen;

°

° °

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Anul 2020 și apariția noului coronavirus au reprezentat contextul declanșării unei crize 
sociale, economice și sanitare fără precedent în istoria recentă. 

În interval de câteva luni, statele europene au reușit să pună în aplicare măsuri fără precedent, 
în special măsuri fiscale, cu scopul de a atenua criza sanitară, acestea provocând însă șocuri 
fără precedent economiilor noastre. Această experiență arată că suntem capabili să ne 
redirecționăm sistemele sociale și fiscale către noi priorități.

Noul sistem fiscal pe care îl solicităm și pe care îl discutăm în cuprinsul acestui document va 
trebui să deservească trei domenii principale: tranziția ecologică, pe de o parte, reducerea 
inegalităților sociale, pe de altă parte, și, în cele din urmă, restabilirea competitivității 
întreprinderilor noastre, în special a IMM-urilor. 

În primul rând, este necesar ca sistemele noastre fiscale să fie orientate către sprijinirea 
tranziției ecologice. Pe baza tendințelor actuale, „bugetul de emisii de dioxid de carbon” al 
planetei va fi epuizat în termen de 10-15 ani. Noțiunea de „buget de emisii de dioxid de 
carbon” a fost introdusă în raportul Grupului interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) intitulat „Încălzirea globală cu 1,5 °C”. Nivelul acestuia reprezintă marja de 
manevră de care dispunem în privința emisiilor de CO2 pentru a menține încălzirea globală 
sub un anumit prag în comparație cu nivelul preindustrial (IPCC a estimat acest nivel la 
1 170 de miliarde de tone de CO2 pentru 2 °C la 1 ianuarie 2018).
Prin urmare, Uniunea Europeană nu dispune de opțiuni alternative și nu poate fi mulțumită cu 
o tranziție ecologică lentă și generatoare de inegalități.

În al doilea rând, sistemele fiscale trebuie să asigure o redistribuire mai echitabilă a bogăției. 
Criza sanitară a permis anumitor mari companii multinaționale să obțină profituri 
excepționale, însă efectul său cel mai pregnant a fost agravarea riscurilor asociate cu sărăcia la 
care sunt expuse populațiile cele mai vulnerabile. În acest sens, ea a dus la creșterea 
inegalităților economice. 

În cele din urmă, scăderea competitivității IMM-urilor noastre și dificultatea de a asigura 
condiții de concurență echitabile pentru toți participanții la piață creează necesitatea unei 
reflecții asupra impozitării întreprinderilor noastre. 

Următorii cinci ani vor fi esențiali pentru politica fiscală. Schimbările climatice, tehnologice 
și demografice ne transformă societățile și modul de viață, generând teamă în rândul 
cetățenilor europeni cu privire la viitorul lor și la viitorul copiilor lor. În plus, evoluțiile 
recente în domeniul fiscalității și în privința colectării impozitelor au condus la un transfer al 
incidenței fiscale de la avere către venituri, de la veniturile obținute din capital la veniturile 
salariale și la consum, de la multinaționale către IMM-uri și de la sectorul financiar către 
economia reală. În fața acestor provocări, trebuie găsite soluții pentru a sprijini o tranziție 
echitabilă către o economie durabilă. 

Redresarea și cadrul economic post-COVID-19 oferă Uniunii Europene o ocazie unică de a 
efectua o analiză adecvată și cuprinzătoare a sistemelor fiscale. Această analiză ar trebui să ia 
în considerare modul în care diferitele impozite interacționează și modul în care acestea ar 
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putea fi mai bine coordonate pentru a produce sisteme fiscale mai ecologice, mai echitabile și 
mai bine orientate. 

1. Pentru o creștere a ratei de impozitare a daunelor aduse mediului 

În principiu, taxele de mediu urmăresc să integreze în prețurile bunurilor și serviciilor 
costurile asociate efectelor negative asupra mediului (așa-numitele „externalități negative”), 
pentru a orienta comportamentul persoanelor fizice și al întreprinderilor către alegeri mai 
ecologice în materie de producție și consum.

Veniturile colectate prin intermediul regimului existent al taxelor de mediu reprezintă doar o 
parte modestă a veniturilor fiscale ale statelor. În condițiile în care obiectivele în domeniul 
mediului sunt în general recunoscute, aplicarea măsurilor referitoare la taxele de mediu 
necesită luarea în considerare a unor aspecte diverse, în special în ceea ce privește 
competitivitatea și echitatea. Acest lucru este important pentru a asigura transparența 
sistemului de taxe de mediu, ceea ce va facilita acceptarea acestora, permițându-le să devină 
un instrument eficace pentru realizarea tranziției necesare. Prezentul raport urmărește să 
promoveze acest obiectiv, pentru a dezvolta taxele de mediu, cu scopul de a asigura o 
veritabilă redresare economică care să respecte cetățenii europeni și mediul.

În timp ce instituții internaționale, precum Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca 
Mondială și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) solicită o 
reorientare de anvergură a presiunii fiscale, pentru a pune accentul mai mult pe efectele 
negative asupra mediului, Parlamentul European nu și-a adoptat încă poziția cu privire la 
revizuirea normelor fiscale, în pofida caracterului urgent al dezbaterii. Această asumare a unei 
poziții este necesară, iar Europa trebuie să joace un rol de lider și în chestiuni fiscale. 

Taxele de mediu au potențialul de a schimba comportamentul, sprijinind în același timp o 
economie echitabilă, durabilă și fără emisii de dioxid de carbon. 

Acesta este motivul pentru care propunem soluții concrete, inclusiv: 
• Introducerea de taxe pe extracția resurselor naturale. Într-adevăr, prețurile mai ridicate 

sunt esențiale pentru a reduce extracția resurselor naturale, a promova reciclarea și a 
încuraja tranziția către o economie circulară.

• Introducerea taxelor în funcție de distanță în sectorul transporturilor, pentru a reflecta 
costurile poluării și consecințele congestionării diferitelor tipuri de vehicule și în vederea 
promovării tranziției către o mobilitate cu emisii zero.

• Impozitarea defrișărilor, încurajarea reîmpăduririi, o mai bună gestionare a pădurilor și o 
mai bună protecție a biodiversității.

• Taxarea îngrășămintelor și pesticidelor pe modelul suedez sau danez pentru a reduce 
utilizarea acestora.

• Să se asigure că prețul diferitelor alimente reflectă costurile reale ale acestora în ceea ce 
privește utilizarea limitată a resurselor naturale, poluarea, emisiile de gaze cu efect de seră 
și alte externalități de mediu.

În plus, inegalitățile sociale nu sunt deloc luate în considerare în strategia Pactului verde 
european, chiar dacă acestea contribuie la agravarea crizelor ecologice, iar crizele în sine tind 
să sporească inegalitățile. Comisia Europeană pare să fie în favoarea unei abordări axate pe 
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logica investițiilor sociale și a activării ocupării forței de muncă, asociată în mod tipic cu 
conceptul de capital uman și cu sustenabilitatea financiară a politicilor sociale, dar neglijează 
efectele redistributive ale politicilor de mediu.

Din acest motiv, măsurile pe care le propunem trebuie să fie însoțite de măsuri compensatorii 
pentru gospodăriile cele mai sărace, cum ar fi reducerea impozitului pe venit sau a 
contribuțiilor la asigurările sociale. În acest context, Comisia și statele membre vor trebui să 
efectueze în viitor evaluări de impact privind impactul taxelor de mediu asupra gospodăriilor 
celor mai sărace. 

2. Pentru o impozitare cu adevărat redistributivă

La începutul secolului al XX-lea, obiectivul justiției fiscale a luat, în majoritatea țărilor 
industrializate, forma unui proiect de impozitare progresivă prin care erau majorate impozitele 
aplicate persoanelor care câștigă cel mai mult. Cu toate acestea, timp de mai multe decenii, s-
a constatat utilizarea unor strategii de evitare a obligațiilor fiscale de către contribuabilii cei 
mai prosperi, având drept consecință creșterea sarcinii fiscale suportate de gospodăriile cele 
mai sărace. În plus, taxele care nu au un caracter progresiv, prima în ierarhia acestora fiind 
taxa pe valoarea adăugată, au crescut.

Acesta este motivul pentru care facem apel la statele membre să ia măsuri pentru a spori 
randamentul impozitului pe venitul persoanelor fizice, în special al celor mai prospere 
persoane, întrucât acest impozit este în cea mai mare măsură progresiv. 

În cele din urmă, progresul tehnologic și integrarea economică fac ca bazele de impozitare să 
devină într-o măsură tot mai mare mobile, indiferent de tipul de taxe avute în vedere. Având 
în vedere gradul de integrare economică a pieței unice, acest lucru a condus la o concurență 
fiscală deosebit de intensă în UE. Această concurență ar putea spori tendința de a utiliza drept 
principală sursă de finanțare pentru bugetele publice bazele de impozitare imobile și/sau ar 
putea conduce la o posibilă redistribuire semnificativă a bazelor de impozitare mobile între 
jurisdicții. O astfel de tendință duce la scăderea gradului de civism fiscal și conduce la 
inegalități grave pentru cetățenii obișnuiți, în special pentru femei, pentru persoanele care 
desfășoară activități independente, precum și pentru IMM-uri.
Prin urmare, solicităm o mai bună coordonare între statele membre, într-un spirit de 
cooperare, pentru a introduce sau a menține, dacă este cazul, impozite pe capitalul mobil. 

De asemenea, susținem reducerea contribuțiilor la asigurările sociale asociate cu costul forței 
de muncă în țările care sunt afectate de o lipsă de competitivitate. Pentru a evita deteriorarea 
sistemelor de protecție sociale în țările în cauză, vor trebui utilizate alte surse de venituri, cum 
ar fi cele menționate mai sus. Este normal ca protecția socială a cetățenilor să fie asigurată de 
ansamblul colectivității publice și, în special, impozitând veniturile din capital. Aceste 
elemente trebuie examinate și din perspectiva îmbătrânirii populației.

Impozitul pe profitul societăților și pe avere joacă, de asemenea, un rol esențial în reducerea 
inegalităților, deoarece asigură o mai bună redistribuire a resurselor și finanțează prestațiile și 
transferurile sociale. Nevoia de a adopta astfel de măsuri este logică și evidentă, iar eliminarea 
treptată a impozitului pe avere în Europa este regretabilă. 
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3. Pentru o impozitare în beneficiul competitivității IMM-urilor noastre 

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) reprezintă 99 % din 
întreprinderile din Uniunea Europeană. Acestea asigură două treimi din locurile de muncă din 
sectorul privat și furnizează mai mult de jumătate din valoarea adăugată creată de 
întreprinderile din Uniune. Este necesar să se îmbunătățească competitivitatea IMM-urilor și 
accesul acestora la finanțare, în special în urma crizei sanitare care le-a afectat puternic. 
Realizarea neutralității emisiilor de dioxid de carbon și a tranziției digitale trebuie să fie luate 
în considerare în strategiile adoptate pentru a asigura condiții-cadru mai bune pentru IMM-
uri.

Considerăm că, pe durata pandemiei, a existat tendința de a ignora în special interesele IMM-
urilor, mai ales în cadrul schemelor de ajutoare de stat.

Este regretabil faptul că IMM-urile sunt afectate în mod deosebit de complexitatea sistemului 
fiscal, existând în acest domeniu o discrepanță majoră în comparație cu întreprinderile 
multinaționale. Prin urmare, solicităm Comisiei Europene să evalueze în mod sistematic 
efectele relative potențiale – atât negative, cât și pozitive – asupra IMM-urilor, în comparație 
cu întreprinderile multinaționale, ale acestor propuneri fiscale, inclusiv ale bazei fiscale 
consolidate comune a societăților (CCCTB), ale impozitării sectorului digital și ale 
impozitării energiei. 

Este necesară, de asemenea, creșterea ratei de impozitare a întreprinderilor multinaționale, în 
special a marilor corporații din sectorul digital, care au știut să valorifice la maximum în 
interes propriu contextul creat de criza sanitară. Acum este momentul ca acestea să participe 
la efortul comun. Este esențial să fie combătută evaziunea fiscală masivă practicată de marile 
corporații.

Este necesar să se instituie un pachet de măsuri privind simplificarea normelor fiscale pentru 
IMM-uri, care să faciliteze și să ușureze respectarea obligațiilor fiscale de către întreprinderile 
mici. Pachetul ar trebui să includă măsuri prin care să se simplifice conținutul declarațiilor 
fiscale, prin care statele membre și administrațiile fiscale naționale să fie încurajate să își 
digitalizeze procesele și prin care să se exploreze modalități de a trece la o contabilitate 
electronică simplificată, la declarații electronice și chiar la declarații automate pentru IMM-
uri. 

De asemenea, suntem conștienți de faptul că IMM-urile pot întâmpina dificultăți în integrarea 
unui tarif pentru emisiile de dioxid de carbon în costul produselor lor. Prin urmare, în opinia 
noastră, Comisia Europeană va trebui să se asigure că mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon dispune de sisteme bine concepute și automatizate care să le 
permită întreprinderilor, în special celor mai mici, să pună în aplicare măsuri de tarifare a 
carbonului în lanțul lor de produse. 

În general, simplificarea este esențială în privința aspectelor legate de impozitare, deoarece va 
conduce la o mai mare transparență, dar și la creșterea veniturilor obținute din impozite, prin 
prevenirea strategiilor de evitare a obligațiilor fiscale.
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4. Concluzie 

Criza sanitară a demonstrat că Uniunea Europeană și statele sale membre pot pune în 
funcțiune în mod eficient numeroase instrumente pentru a răspunde noilor priorități. Politica 
fiscală este unul dintre aceste instrumente. Prioritățile pentru următorii ani sunt cunoscute: 
tranziția ecologică, reducerea inegalităților și menținerea competitivității întreprinderilor 
noastre, precum și asigurarea unui sistem fiscal echitabil. 

Prezentul raport schițează elementele fundamentale ale acestei noi foi de parcurs pentru 
construirea unei fiscalități ecologice, sociale și în serviciul competitivității IMM-urilor 
noastre.


