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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000081/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Irene Tinagli, Paul Tang
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare

Subiect: Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

Parlamentul a evidențiat în repetate rânduri necesitatea revizuirii procesului de enumerare a 
jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, cu scopul de a îmbunătăți transparența procesului, 
criteriile aplicate și eficacitatea măsurilor de apărare asociate. În aceeași ordine de idei, Comisia a 
publicat o comunicare intitulată „Buna guvernanță fiscală, atât în UE, cât și în afara acesteia”, în care 
susține revizuirea listei. În comunicarea sa, Comisia subliniază necesitatea actualizării criteriilor 
privind buna guvernanță fiscală, astfel încât acestea să reflecte cele mai recente evoluții de pe plan 
internațional în combaterea evitării sarcinilor fiscale și a evaziunii fiscale, inclusiv în ceea ce privește 
beneficiarii reali și impozitarea efectivă minimă, precum și importanța asigurării unei aplicări suficient 
de generale a criteriilor revizuite pentru a acoperi toate riscurile, precum cele pe care le prezintă 
scutirile cu caracter general. Comisia recunoaște faptul că, deși abordarea coordonată a măsurilor de 
apărare se află pe calea cea bună, aceasta nu este suficient de ambițioasă, iar Comisia ar putea să 
elaboreze o propunere legislativă privind măsurile de apărare coordonate.

Comunicarea Comisiei a fost publicată în iulie 2020, însă, după aproape șase luni, nu se cunoaște 
nimic despre reacția Consiliului la aceste recomandări. Având în vedere cele de mai sus, care este 
poziția Consiliului cu privire la recomandările Comisiei și ar putea Consiliul să prezinte situația actuală 
privind transparența și revizuirea criteriilor? Cum intenționează Consiliul să revizuiască procesul de 
includere pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante, având în vedere discuțiile de la nivelul OCDE, mai 
ales în ceea ce privește impozitarea efectivă minimă? Ar putea Consiliul să explice de ce statele 
membre dau dovadă de o atitudine atât de puțin ambițioasă față de o abordare coordonată a 
măsurilor de apărare, primele măsuri fiind adoptate în 2017 și actualizate în 2019? Consideră 
Consiliul că s-ar putea dovedi necesară o propunere legislativă?
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