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Amendamentul  455 

Michael Theurer și Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Investigații cu privire la ajutoarele de stat 

realizate de DG COMP: prezentare și 

rezultate 

Investigații cu privire la ajutoarele de stat 

realizate de Comisie: prezentare și rezultate 

Or. en 

Amendamentul  456 

Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile sunt 

penalizate comparativ cu companiile 

multinaționale, care pot transfera 

profiturile sau pot aplica alte forme de 

planificare fiscală agresivă prin 

intermediul unei game variate de decizii și 

instrumente, disponibile numai pentru 

aceste companii; în acest sens, remarcă cu 

îngrijorare faptul că, în condiții de 

egalitate, datorită sarcinilor fiscale reduse 

care rezultă din această planificare, aceste 

companii rămân cu un profit mai ridicat în 

urma impozitării și se creează condiții de 

concurență inechitabilă cu competitorii de 

pe piața unică care nu recurg la planificarea 

fiscală agresivă și care păstrează legătura 

dintre locul în care generează profitul și 

locul în care își plătesc impozitele; 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile pot fi în 

dezavantaj comparativ cu companiile 

multinaționale, care pot încheia afaceri la 

nivel internațional; subliniază în plus că 

normele complicate și legislația fiscală 

foarte complicată pot, de asemenea, să 

împiedice societățile nou-înființate și 

IMM-urile; în acest sens, remarcă cu 

îngrijorare faptul că, în condiții de 

egalitate, datorită sarcinilor fiscale reduse 

care rezultă din această planificare, aceste 

companii rămân cu un profit mai ridicat în 

urma impozitării și se creează condiții de 

concurență inechitabile cu competitorii de 

pe piața unică care nu recurg la planificarea 

fiscală agresivă și care păstrează legătura 

dintre locul în care generează profitul și 

locul în care își plătesc impozitele; 

Or. en 
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Amendamentul  457 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile sunt 

penalizate comparativ cu companiile 

multinaționale, care pot transfera 

profiturile sau pot aplica alte forme de 

planificare fiscală agresivă prin intermediul 

unei game variate de decizii și instrumente, 

disponibile numai pentru aceste companii; 

în acest sens, remarcă cu îngrijorare faptul 

că, în condiții de egalitate, datorită 

sarcinilor fiscale reduse care rezultă din 

această planificare, aceste companii rămân 

cu un profit mai ridicat în urma impozitării 

și se creează condiții de concurență 

inechitabilă cu competitorii de pe piața 

unică care nu recurg la planificarea fiscală 

agresivă și care păstrează legătura dintre 

locul în care generează profitul și locul în 

care își plătesc impozitele; 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile care fac 

afaceri într-o singură țară sunt penalizate 

comparativ cu companiile multinaționale, 

care pot transfera profiturile sau pot aplica 

alte forme de planificare fiscală agresivă 

prin intermediul unei game variate de 

decizii și instrumente, disponibile numai 

pentru aceste companii; în acest sens, 

remarcă cu îngrijorare faptul că, în condiții 

de egalitate, datorită sarcinilor fiscale 

reduse care rezultă din această planificare, 

aceste companii rămân cu un profit mai 

ridicat în urma impozitării și se creează 

condiții de concurență inechitabile cu 

competitorii de pe piața unică care nu 

recurg la planificarea fiscală agresivă și 

care păstrează legătura dintre locul în care 

generează profitul și locul în care își 

plătesc impozitele; subliniază că 

promovarea unor practici fiscale 

dăunătoare prin crearea unei Societas 

Unius Personae (SUP) care să permită în 

mod explicit deținerea a două reședințe 

distincte, un sediu social și un sediu 

administrativ, în două locuri diferite, 

constituie o abordare greșită pentru UE;  

Or. en 

 

Amendamentul  458 

Thomas Mann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile sunt 

penalizate comparativ cu companiile 

multinaționale, care pot transfera 

profiturile sau pot aplica alte forme de 

planificare fiscală agresivă prin intermediul 

unei game variate de decizii și instrumente, 

disponibile numai pentru aceste companii; 

în acest sens, remarcă cu îngrijorare faptul 

că, în condiții de egalitate, datorită 

sarcinilor fiscale reduse care rezultă din 

această planificare, aceste companii rămân 

cu un profit mai ridicat în urma impozitării 

și se creează condiții de concurență 

inechitabilă cu competitorii de pe piața 

unică care nu recurg la planificarea fiscală 

agresivă și care păstrează legătura dintre 

locul în care generează profitul și locul în 

care își plătesc impozitele; 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile sunt 

penalizate comparativ cu companiile 

multinaționale, care pot transfera 

profiturile sau pot aplica alte forme de 

planificare fiscală agresivă prin intermediul 

unei game variate de decizii și instrumente, 

disponibile numai pentru aceste companii; 

în acest sens, remarcă cu îngrijorare faptul 

că, în condiții de egalitate, datorită 

sarcinilor fiscale reduse care rezultă din 

această planificare, aceste companii rămân 

cu un profit mai ridicat în urma impozitării 

și se creează condiții de concurență 

inechitabilă cu competitorii de pe piața 

unică care nu recurg la planificarea fiscală 

agresivă și care păstrează legătura dintre 

locul în care generează profitul și locul în 

care își plătesc impozitele; respinge, prin 

urmare, modelele de tipul Societas Unius 

Personae (societate UE cu asociat unic, 

SUP) dacă acestea le permit 

întreprinderilor să aibă sediul social și 

sediul administrativ în state membre 

diferite; 

Or. de 

 

Amendamentul  459 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile sunt 

penalizate comparativ cu companiile 

multinaționale, care pot transfera 

profiturile sau pot aplica alte forme de 

planificare fiscală agresivă prin intermediul 

unei game variate de decizii și instrumente, 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile sunt 

penalizate comparativ cu companiile 

multinaționale, care pot transfera 

profiturile sau pot aplica alte forme de 

planificare fiscală agresivă prin intermediul 

unei game variate de decizii și instrumente, 
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disponibile numai pentru aceste companii; 

în acest sens, remarcă cu îngrijorare faptul 

că, în condiții de egalitate, datorită 

sarcinilor fiscale reduse care rezultă din 

această planificare, aceste companii rămân 

cu un profit mai ridicat în urma impozitării 

și se creează condiții de concurență 

inechitabilă cu competitorii de pe piața 

unică care nu recurg la planificarea fiscală 

agresivă și care păstrează legătura dintre 

locul în care generează profitul și locul în 

care își plătesc impozitele; 

disponibile pentru aceste companii, pe 

baza dimensiunii și a operațiunilor lor 

transfrontaliere; în acest sens, remarcă cu 

îngrijorare faptul că, în condiții de 

egalitate, datorită sarcinilor fiscale reduse 

care rezultă din această planificare, 

companiile multinaționale rămân cu un 

profit mai ridicat în urma impozitării și, 

prin urmare, se creează condiții de 

concurență inechitabile cu competitorii 

care nu recurg la planificarea fiscală 

agresivă și care păstrează legătura dintre 

locul în care generează profitul și locul în 

care își plătesc impozitele; subliniază că 

această situație este în deplină 

neconcordanță cu principiul fundamental 

al pieței unice; 

Or. en 

 

Amendamentul  460 

Massimiliano Salini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile sunt 

penalizate comparativ cu companiile 

multinaționale, care pot transfera 

profiturile sau pot aplica alte forme de 

planificare fiscală agresivă prin intermediul 

unei game variate de decizii și instrumente, 

disponibile numai pentru aceste companii; 

în acest sens, remarcă cu îngrijorare faptul 

că, în condiții de egalitate, datorită 

sarcinilor fiscale reduse care rezultă din 

această planificare, aceste companii rămân 

cu un profit mai ridicat în urma impozitării 

și se creează condiții de concurență 

inechitabilă cu competitorii de pe piața 

unică care nu recurg la planificarea fiscală 

agresivă și care păstrează legătura dintre 

locul în care generează profitul și locul în 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi, IMM-urile și lucrătorii 

care desfășoară activități independente și 

profesiile liberale sunt penalizate 

comparativ cu companiile multinaționale, 

care pot transfera profiturile sau pot aplica 

alte forme de planificare fiscală agresivă 

prin intermediul unei game variate de 

decizii și instrumente, disponibile numai 

pentru aceste companii; în acest sens, 

remarcă cu îngrijorare faptul că, în condiții 

de egalitate, datorită sarcinilor fiscale 

reduse care rezultă din această planificare, 

aceste companii rămân cu un profit mai 

ridicat în urma impozitării și se creează 

condiții de concurență inechitabilă cu 

competitorii de pe piața unică care nu 

recurg la planificarea fiscală agresivă și 

care păstrează legătura dintre locul în care 
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care își plătesc impozitele; generează profitul și locul în care își 

plătesc impozitele; 

Or. it 

Amendamentul  461 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile sunt 

penalizate comparativ cu companiile 

multinaționale, care pot transfera 

profiturile sau pot aplica alte forme de 

planificare fiscală agresivă prin intermediul 

unei game variate de decizii și instrumente, 

disponibile numai pentru aceste companii; 

în acest sens, remarcă cu îngrijorare faptul 

că, în condiții de egalitate, datorită 

sarcinilor fiscale reduse care rezultă din 

această planificare, aceste companii rămân 

cu un profit mai ridicat în urma impozitării 

și se creează condiții de concurență 

inechitabilă cu competitorii de pe piața 

unică care nu recurg la planificarea fiscală 

agresivă și care păstrează legătura dintre 

locul în care generează profitul și locul în 

care își plătesc impozitele; 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi, IMM-urile și, în 

special, IMM-urile la nivel local sunt 

penalizate comparativ cu companiile 

multinaționale, care pot transfera 

profiturile sau pot aplica alte forme de 

planificare fiscală agresivă prin intermediul 

unei game variate de decizii și instrumente, 

disponibile numai pentru aceste companii; 

în acest sens, remarcă cu îngrijorare faptul 

că, în condiții de egalitate, datorită 

sarcinilor fiscale reduse care rezultă din 

această planificare, aceste companii rămân 

cu un profit mai ridicat în urma impozitării 

și se creează condiții de concurență 

inechitabile cu competitorii de pe piața 

unică care nu recurg la planificarea fiscală 

agresivă și care păstrează legătura dintre 

locul în care generează profitul și locul în 

care își plătesc impozitele; 

Or. en 

 

Amendamentul  462 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și IMM-urile sunt 

penalizate comparativ cu companiile 

45. subliniază că, pe piața internă, 

întreprinderile noi și firmele care nu 

utilizează practici fiscale agresive, în 
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multinaționale, care pot transfera 

profiturile sau pot aplica alte forme de 

planificare fiscală agresivă prin intermediul 

unei game variate de decizii și instrumente, 

disponibile numai pentru aceste companii; 

în acest sens, remarcă cu îngrijorare faptul 

că, în condiții de egalitate, datorită 

sarcinilor fiscale reduse care rezultă din 

această planificare, aceste companii rămân 

cu un profit mai ridicat în urma impozitării 

și se creează condiții de concurență 

inechitabilă cu competitorii de pe piața 

unică care nu recurg la planificarea fiscală 

agresivă și care păstrează legătura dintre 

locul în care generează profitul și locul în 

care își plătesc impozitele; 

special IMM-urile, sunt penalizate 

comparativ cu companiile multinaționale, 

care pot transfera profiturile sau pot aplica 

alte forme de planificare fiscală agresivă 

prin intermediul unei game variate de 

decizii și instrumente, disponibile numai 

pentru aceste companii; în acest sens, 

remarcă cu îngrijorare faptul că, în condiții 

de egalitate, datorită sarcinilor fiscale 

reduse care rezultă din această planificare, 

aceste companii rămân cu un profit mai 

ridicat în urma impozitării și se creează 

condiții de concurență inechitabile cu 

competitorii de pe piața unică care nu 

recurg la planificarea fiscală agresivă și 

care păstrează legătura dintre locul în care 

generează profitul și locul în care își 

plătesc impozitele; 

Or. en 

 

Amendamentul  463 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 45a. solicită un raport din partea Comisiei 

Europene cu privire la avantajele și 

provocările transformării DG Concurență 

într-o agenție independentă la nivelul UE 

pentru ajutorul de stat și protecția 

concurenței, responsabilă și cu ajutorul 

de stat sub formă de beneficii fiscale 

negarantate; 

Or. en 

 

Amendamentul  464 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. subliniază faptul că OCDE1 remarcă 

utilizarea de către anumite companii 

multinaționale a unor strategii care le 

permit să plătească numai 5% taxe, în 

vreme ce întreprinderile mai mici plătesc 

până la 30%; în plus, unele studii2 arată, de 

asemenea, că, în medie, sarcina fiscală a 

companiilor transfrontaliere este cu până la 

30% mai mică decât cea a companiilor 

interne care își desfășoară activitatea într-o 

singură țară; 

46. subliniază faptul că OCDE1 remarcă 

utilizarea de către anumite companii 

multinaționale a unor strategii care le 

permit să plătească numai 5 % taxe, în 

vreme ce întreprinderile mai mici plătesc 

până la 30 %; în plus, unele studii2 

deploră, de asemenea, faptul că, în medie, 

sarcina fiscală a companiilor 

transfrontaliere este cu până la 30 % mai 

mică decât cea a companiilor interne care 

își desfășoară activitatea într-o singură țară; 

__________________ __________________ 

1 Comunicat de presă al OCDE, „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax”, 12.2.2013. 

1 Comunicat de presă al OCDE, „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax”, 12.2.2013. 

2 P. Egger, W. Eggert and H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership”, Journal of International 

Economics 81, p. 99-108. 

2 P. Egger, W. Eggert and H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership”, Journal of International 

Economics 81, p. 99-108. 

Or. en 

 

Amendamentul  465 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. subliniază faptul că OCDE1 remarcă 

utilizarea de către anumite companii 

multinaționale a unor strategii care le 

permit să plătească numai 5% taxe, în 

vreme ce întreprinderile mai mici plătesc 

până la 30%; în plus, unele studii2 arată, de 

asemenea, că, în medie, sarcina fiscală a 

companiilor transfrontaliere este cu până la 

30% mai mică decât cea a companiilor 

interne care își desfășoară activitatea într-o 

singură țară; 

46. subliniază faptul că OCDE1 remarcă 

utilizarea de către anumite companii 

multinaționale a unor strategii care le 

permit să plătească numai 5 % taxe, în 

vreme ce întreprinderile mai mici plătesc 

până la 30 %; în plus, unele studii2 arată, de 

asemenea, că, în medie, contribuția fiscală 

a companiilor transfrontaliere este cu până 

la 30 % mai mică decât cea a companiilor 

interne care își desfășoară activitatea într-o 

singură țară; 
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__________________ __________________ 

1 Comunicat de presă al OCDE, „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax”, 12.2.2013. 

1 Comunicat de presă al OCDE, „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax”, 12.2.2013. 

2 P. Egger, W. Eggert and H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership”, Journal of International 

Economics 81, p. 99-108. 

2 P. Egger, W. Eggert and H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership”, Journal of International 

Economics 81, p. 99-108. 

Or. en 

 

Amendamentul  466 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. subliniază faptul că OCDE1 remarcă 

utilizarea de către anumite companii 

multinaționale a unor strategii care le 

permit să plătească numai 5% taxe, în 

vreme ce întreprinderile mai mici plătesc 

până la 30%; în plus, unele studii2 arată, de 

asemenea, că, în medie, sarcina fiscală a 

companiilor transfrontaliere este cu până la 

30% mai mică decât cea a companiilor 

interne care își desfășoară activitatea într-o 

singură țară; 

46. subliniază faptul că OCDE1 remarcă 

utilizarea de către anumite companii 

multinaționale a unor strategii care le 

permit să plătească numai 5 % taxe, în 

vreme ce întreprinderile mai mici plătesc 

până la 30 %; în plus, unele studii2 arată, 

de asemenea, că, în medie, contribuția 

fiscală a companiilor transfrontaliere este 

cu până la 30 % mai mică decât cea a 

companiilor interne care își desfășoară 

activitatea într-o singură țară; 

__________________ __________________ 

1 Comunicat de presă al OCDE, „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax”, 12.2.2013. 

1 Comunicat de presă al OCDE, „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax”, 12.2.2013. 

2 P. Egger, W. Eggert and H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership”, Journal of International 

Economics 81, p. 99-108. 

2 P. Egger, W. Eggert and H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership”, Journal of International 

Economics 81, p. 99-108. 

Or. en 
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Amendamentul  467 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. subliniază faptul că OCDE1 remarcă 

utilizarea de către anumite companii 

multinaționale a unor strategii care le 

permit să plătească numai 5% taxe, în 

vreme ce întreprinderile mai mici plătesc 

până la 30%; în plus, unele studii2 arată, de 

asemenea, că, în medie, sarcina fiscală a 

companiilor transfrontaliere este cu până la 

30% mai mică decât cea a companiilor 

interne care își desfășoară activitatea într-o 

singură țară; 

46. subliniază faptul că OCDE1 remarcă 

utilizarea de către anumite companii 

multinaționale a unor strategii care le 

permit să plătească numai 5 % taxe sau 

mai puțin, în vreme ce întreprinderile mai 

mici plătesc până la 30 %; în plus, unele 

studii2 arată, de asemenea, că, în medie, 

sarcina fiscală a companiilor 

transfrontaliere este cu până la 30 % mai 

mică decât cea a companiilor interne care 

își desfășoară activitatea într-o singură țară; 

__________________ __________________ 

1 Comunicat de presă al OCDE, „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax”, 12.2.2013. 

1 Comunicat de presă al OCDE, „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax”, 12.2.2013. 

2 P. Egger, W. Eggert and H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership”, Journal of International 

Economics 81, p. 99-108. 

2 P. Egger, W. Eggert and H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership”, Journal of International 

Economics 81, p. 99-108. 

Or. en 

 

Amendamentul  468 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. subliniază faptul că OCDE1 remarcă 

utilizarea de către anumite companii 

multinaționale a unor strategii care le 

permit să plătească numai 5% taxe, în 

vreme ce întreprinderile mai mici plătesc 

până la 30%; în plus, unele studii2 arată, de 

asemenea, că, în medie, sarcina fiscală a 

46. subliniază faptul că OCDE1 remarcă 

utilizarea de către anumite companii 

multinaționale a unor strategii care le 

permit să plătească numai 5 % taxe sau 

mai puțin, în vreme ce întreprinderile mai 

mici plătesc până la 30 %; în plus, unele 

studii2 arată, de asemenea, că, în medie, 
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companiilor transfrontaliere este cu până la 

30% mai mică decât cea a companiilor 

interne care își desfășoară activitatea într-o 

singură țară; 

sarcina fiscală a companiilor 

transfrontaliere este cu până la 30 % mai 

mică decât cea a companiilor interne care 

își desfășoară activitatea într-o singură țară; 

__________________ __________________ 

1 Comunicat de presă al OCDE, „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax”, 12.2.2013. 

1 Comunicat de presă al OCDE, „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax”, 12.2.2013. 

2 P. Egger, W. Eggert and H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership”, Journal of International 

Economics 81, p. 99-108. 

2 P. Egger, W. Eggert and H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership”, Journal of International 

Economics 81, p. 99-108. 

Or. en 

 

Amendamentul  469 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. subliniază faptul că această distorsiune 

a deciziilor operatorilor economici, luate 

pe baza veniturilor preconizate în urma 

impozitării, a cauzat o alocare suboptimă a 

resurselor în UE și tinde să reducă nivelul 

concurenței, afectând astfel creșterea și 

ocuparea forței de muncă; 

47. subliniază faptul că această distorsiune 

a deciziilor operatorilor economici, luate 

pe baza veniturilor preconizate în urma 

impozitării, a cauzat o alocare suboptimă a 

resurselor în UE și tinde să sporească 

concurența neloială, afectând astfel 

creșterea și ocuparea forței de muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul  470 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. subliniază faptul că anumite practici 

fiscale dăunătoare se pot încadra la norme 

48. subliniază faptul că anumite practici 

fiscale dăunătoare se pot încadra la norme 
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privind ajutoarele de stat cu caracter fiscal, 

în special pentru că ele pot acorda, la fel ca 

și ajutoarele de stat, un avantaj „selectiv” și 

pot cauza distorsiuni ale concurenței pe 

piața internă; ia act de faptul că, în trecut, 

grupul de lucru pentru ajutoarele de stat și 

grupul pentru codul de conduită s-au 

sprijinit reciproc, în special în 1999 și în 

prima jumătate a anilor 2000; subliniază că 

punerea în aplicare a normelor UE în 

materie de concurență a adăugat presiune 

legală, pe lângă procesul decizional fără 

caracter obligatoriu din cadrul grupului, 

compensând parțial lipsa oricărui 

instrument eficient de remediere a 

problemei evaziunii fiscale licite la nivelul 

UE; 

privind ajutoarele de stat cu caracter fiscal, 

în special pentru că ele pot acorda, la fel ca 

și ajutoarele de stat, un avantaj „selectiv” și 

pot cauza distorsiuni ale concurenței pe 

piața internă; ia act de faptul că, în trecut, 

grupul de lucru pentru ajutoarele de stat și 

grupul pentru codul de conduită s-au 

sprijinit reciproc, în special în 1999 și în 

prima jumătate a anilor 2000; subliniază că 

punerea în aplicare a normelor UE în 

materie de concurență a adăugat presiune 

legală, pe lângă procesul decizional fără 

caracter obligatoriu din cadrul grupului, 

compensând parțial lipsa oricărui 

instrument eficient de remediere a 

problemei evaziunii fiscale licite la nivelul 

UE; subliniază că evaziunea fiscală nu 

poate să fie pusă automat pe picior de 

egalitate cu ajutorul de stat (ilegal); 

Or. en 

 

Amendamentul  471 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. subliniază faptul că anumite practici 

fiscale dăunătoare se pot încadra la norme 

privind ajutoarele de stat cu caracter fiscal, 

în special pentru că ele pot acorda, la fel ca 

și ajutoarele de stat, un avantaj „selectiv” și 

pot cauza distorsiuni ale concurenței pe 

piața internă; ia act de faptul că, în trecut, 

grupul de lucru pentru ajutoarele de stat și 

grupul pentru codul de conduită s-au 

sprijinit reciproc, în special în 1999 și în 

prima jumătate a anilor 2000; subliniază 

că punerea în aplicare a normelor UE în 

materie de concurență a adăugat presiune 

legală, pe lângă procesul decizional fără 

caracter obligatoriu din cadrul grupului, 

48. subliniază faptul că anumite practici 

fiscale dăunătoare se pot încadra la norme 

privind ajutoarele de stat cu caracter fiscal, 

în special pentru că ele pot acorda, la fel ca 

și ajutoarele de stat, un avantaj „selectiv” și 

pot cauza distorsiuni ale concurenței pe 

piața internă; ia act de faptul că, în trecut, 

grupul de lucru pentru ajutoarele de stat și 

grupul pentru codul de conduită s-au 

sprijinit reciproc, în special în 1999 și în 

primii ani 2000; subliniază că punerea în 

aplicare a normelor UE în materie de 

concurență a adăugat presiune legală, pe 

lângă procesul decizional fără caracter 

obligatoriu din cadrul grupului, 
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compensând parțial lipsa oricărui 

instrument eficient de remediere a 

problemei evaziunii fiscale licite la nivelul 

UE; 

compensând parțial lipsa oricărui 

instrument eficient de remediere a 

problemei evaziunii fiscale licite la nivelul 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  472 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49a. cu toate acestea, consideră că 

Comisia Europeană nu a luat măsuri 

legislative corespunzătoare în domeniul 

deciziilor fiscale până când scandalul 

cunoscut sub numele „LuxLeaks” nu a 

devenit public; în mod similar, DG 

Concurență nu a inițiat nicio procedură 

împotriva deciziilor fiscale pe temeiul 

ajutorului de stat ilegal până în 2013; 

Or. en 

 

Amendamentul  473 

Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49a. constată că în ultimele decenii s-a 

consolidat o jurisprudență a CJUE 

privind aplicarea ajutoarelor de stat la 

măsurile fiscale ale statelor membre, 

ultima dată prin cauza „Gibraltar” din 

20111; 

 __________________ 

 1 C-106/09 P și C-107/09 P Comisia 

împotriva Government of Gibraltar și 
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Regatul Unit, hotărârea din 15 noiembrie 

2011. 

Or. de 

 

Amendamentul  474 

Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49b. arată că CJUE a subliniat principiul 

„substanței înaintea formei”, în virtutea 

căruia impactul economic al unei măsuri 

reprezintă punctul de referință pentru 

evaluare; 

Or. de 

 

Amendamentul  475 

Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49c. observă, prin urmare, că CJUE a 

derivat din interdicția privind ajutoarele 

de stat cerințe ample referitoare la 

responsabilitatea statelor membre în 

materie de legiferare fiscală; 

Or. de 

 

Amendamentul  476 

Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 d (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49d. regretă că, în calitatea sa de gardian 

al tratatelor, Comisia Europeană nu a 

folosit jurisprudența CJUE ca 

oportunitate de a verifica practicile de 

planificare fiscală ale statelor membre; 

Or. de 

 

Amendamentul  477 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. ia act de faptul că conceptul de „natura 

și sistemul general al sistemului național” 

este o referință centrală pentru a evalua 

dacă măsurile fiscale directe sau indirecte 

sunt sau nu selective și astfel compatibile 

sau nu cu piața internă; ia act de faptul că 

orice ajutor de stat ar trebui evaluat în 

raport cu echilibrul preexistent; subliniază 

faptul că, atât timp cât criteriul de referință 

la nivelul UE de evaluare a potențialelor 

distorsiuni este sistemul național de 

referință1, nu toate denaturările concurenței 

și practicile fiscale dăunătoare de pe piața 

internă pot fi acoperite de normele actuale 

în materie de concurență; prin urmare, ia 

act de faptul că numai aplicarea integrală a 

acestor norme nu ar permite soluționarea în 

UE a problemei evaziunii fiscale licite 

practicate de companii; 

50. ia act de faptul că conceptul de „natura 

și sistemul general al sistemului național” 

este o referință centrală pentru a evalua 

dacă măsurile fiscale directe sau indirecte 

sunt sau nu selective și astfel compatibile 

sau nu cu piața internă; ia act de faptul că 

orice ajutor de stat ar trebui evaluat în 

raport cu echilibrul preexistent; subliniază 

faptul că, atât timp cât criteriul de referință 

la nivelul UE de evaluare a potențialelor 

distorsiuni este sistemul național de 

referință1, mai curând decât un sistem la 

nivelul UE, nu toate denaturările 

concurenței și practicile fiscale dăunătoare 

de pe piața internă pot fi acoperite de 

normele actuale în materie de concurență; 

prin urmare, ia act și salută faptul că numai 

aplicarea integrală a acestor norme nu ar 

permite soluționarea completă în UE a 

problemei evaziunii fiscale licite practicate 

de companii; 

__________________ __________________ 

1 Dacă măsurile adoptate de statele 

membre se referă la întregul sistem fiscal, 

acestea constituie ajustări ale politicii 

fiscale generale, nu ajutoare de stat. 

1 Dacă măsurile adoptate de statele 

membre se referă la întregul sistem fiscal, 

acestea constituie ajustări ale politicii 

fiscale generale, nu ajutoare de stat. 
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Or. en 

 

Amendamentul  478 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. ia act de faptul că conceptul de „natura 

și sistemul general al sistemului național” 

este o referință centrală pentru a evalua 

dacă măsurile fiscale directe sau indirecte 

sunt sau nu selective și astfel compatibile 

sau nu cu piața internă; ia act de faptul că 

orice ajutor de stat ar trebui evaluat în 

raport cu echilibrul preexistent; subliniază 

faptul că, atât timp cât criteriul de referință 

la nivelul UE de evaluare a potențialelor 

distorsiuni este sistemul național de 

referință1, nu toate denaturările concurenței 

și practicile fiscale dăunătoare de pe piața 

internă pot fi acoperite de normele actuale 

în materie de concurență; prin urmare, ia 

act de faptul că numai aplicarea integrală a 

acestor norme nu ar permite soluționarea în 

UE a problemei evaziunii fiscale licite 

practicate de companii; 

50. ia act de faptul că conceptul de „natura 

și sistemul general al sistemului național” 

este o referință centrală pentru a evalua 

dacă măsurile fiscale directe sau indirecte 

sunt sau nu selective și astfel compatibile 

sau nu cu piața internă; ia act de faptul că 

orice ajutor de stat ar trebui evaluat în 

raport cu echilibrul preexistent; subliniază 

faptul că, atât timp cât criteriul de referință 

la nivelul UE de evaluare a potențialelor 

distorsiuni este sistemul național de 

referință1, nu toate denaturările concurenței 

și practicile fiscale dăunătoare de pe piața 

internă pot fi acoperite de normele în 

materie de concurență; prin urmare, ia act 

de faptul că numai aplicarea integrală a 

acestor norme nu ar permite soluționarea în 

UE a problemei evaziunii fiscale licite 

practicate de companii; 

__________________ __________________ 

1 Dacă măsurile adoptate de statele 

membre se referă la întregul sistem fiscal, 

acestea constituie ajustări ale politicii 

fiscale generale, nu ajutoare de stat. 

1 Dacă măsurile adoptate de statele 

membre se referă la întregul sistem fiscal, 

acestea constituie ajustări ale politicii 

fiscale generale, nu ajutoare de stat. 

Or. en 

 

Amendamentul  479 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

51. ia act de faptul că, potrivit datelor 

furnizate comisiei sale speciale 

competente2 de către Comisia Europeană, 

aceasta din urmă a analizat oficial, 

începând din 1991, numai 65 de cazuri de 

ajutoare de stat cu caracter fiscal, dintre 

care 7 erau cazuri de decizii fiscale și 

numai 10 au avut ca rezultat trimiterea de 

notificări oficiale către statele membre; 

51. ia act de faptul că, potrivit datelor 

furnizate comisiei sale speciale 

competente2 de către Comisia Europeană, 

aceasta din urmă a analizat oficial, 

începând din 1991, numai 65 de cazuri de 

ajutoare de stat cu caracter fiscal, dintre 

care șapte erau cazuri de decizii fiscale și 

numai 10 au avut ca rezultat trimiterea de 

notificări oficiale către statele membre; 

constată că în ultimii cinci ani 

premergători anului 2012 (ultimul an 

pentru care există o dată colectivă), doar 

două cazuri de ajutoare de stat au fost 

inițiate, cel mai mic număr din orice 

perioadă de cinci ani de după 1994; 

regretă lipsa de acțiune din partea 

Comisiei în scopul soluționării 

problemelor legate de ajutorul de stat în 

pofida amplorii lor, menținând în același 

timp o poziție agresivă față de alte forme 

de ajutor de stat public; 

__________________ __________________ 

2 Notă trimisă de comisarul Vestager 

Comisiei TAXE în 29 aprilie 2015. 

2 Notă trimisă de comisarul Vestager 

Comisiei TAXE în 29 aprilie 2015. 

Or. en 

 

Amendamentul  480 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

51. ia act de faptul că, potrivit datelor 

furnizate comisiei sale speciale 

competente2 de către Comisia Europeană, 

aceasta din urmă a analizat oficial, 

începând din 1991, numai 65 de cazuri de 

ajutoare de stat cu caracter fiscal, dintre 

51. ia act de faptul că, potrivit datelor 

furnizate comisiei sale speciale 

competente2 de către Comisia Europeană, 

aceasta din urmă a analizat oficial, 

începând din 1991, numai 65 de cazuri de 

ajutoare de stat cu caracter fiscal, dintre 
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care 7 erau cazuri de decizii fiscale și 

numai 10 au avut ca rezultat trimiterea de 

notificări oficiale către statele membre; 

care șapte erau cazuri de decizii fiscale și 

numai 10 au avut ca rezultat trimiterea de 

notificări oficiale către statele membre, 

demonstrând importanța informațiile 

fiscale disponibile public în atragerea mai 

multor investigații cu privire la cazurile 

suspicioase; 

__________________ __________________ 

2 Notă trimisă de comisarul Vestager 

Comisiei TAXE în 29 aprilie 2015. 

2 Notă trimisă de comisarul Vestager 

Comisiei TAXE în 29 aprilie 2015. 

Or. en 

 

Amendamentul  481 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 – partea introductivă 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. subliniază faptul că, în a doua 

jumătate a anilor 2000, Comisia a analizat 

numai un număr mic de cazuri de 
ajutoare de stat cu caracter fiscal și că 

printre procedurile recente referitoare la 

ajutoarele de stat se numără: 

52. regretă că în perioada 2002-2012, 

Comisia nu a urmărit activ sau nu a 

închis mai multe anchete privind 
ajutoarele de stat cu caracter fiscal, deși au 

existat informații cu privire la cazurile 

suspicioase; salută procedurile recente 

referitoare la ajutoarele de stat, inclusiv: 

Or. en 

 

Amendamentul  482 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 – liniuța 1 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – începerea, în octombrie 2013, a unei 

anchete referitoare la regimul din 

Gibraltar privind impozitele pe profitul 
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societății, care în octombrie 2014 a fost 

extins și la analizarea normelor fiscale de 

pe teritoriul menționat; 

Or. en 

 

Amendamentul  483 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 – liniuța 2 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – începerea, în octombrie 2013, a unei 

anchete referitoare la regimul din 

Gibraltar privind impozitele pe profitul 

societății, care în octombrie 2014 a fost 

extins și la analizarea normelor fiscale de 

pe teritoriul menționat; 

Or. en 

 

Amendamentul  484 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 – liniuța 3 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – începerea, în octombrie 2014, a unei 

anchete amănunțite cu privire la regimul 

din Gibraltar privind impozitele pe 

profitul societății; 

Or. en 

 

Amendamentul  485 

Pablo Zalba Bidegain, Sven Giegold 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 52 – liniuța 4 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – începerea, în octombrie 2013, a unei 

anchete amănunțite pentru verificarea 

faptului dacă regimul din Gibraltar 

privind impozitul pe profitul societății 

favorizează în mod selectiv anumite 

categorii de societăți, care în octombrie 

2014 a fost extins și la analizarea practicii 

din Gibraltar privind deciziile fiscale; 

Or. en 

 

Amendamentul  486 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. ia act de faptul că anchetele în curs 

realizate de Comisie și cazurile dezvăluite 

de LuxLeaks arată că unele state membre 

și-au încălcat obligația legală3 de a 

comunica Comisiei toate dosarele privind 

potențiale ajutoare de stat; 

53. ia act de faptul că acele cazuri 

dezvăluite de LuxLeaks arată că unele state 

membre și-au încălcat obligația legală3 de a 

comunica Comisiei toate dosarele privind 

potențiale ajutoare de stat; și în ceea ce 

privește anchetele în curs realizate de 

Comisie, această problemă rămâne încă 

deschisă; 

__________________ __________________ 

3 Potrivit Regulamentului (CE) nr. 

659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 

de stabilire a normelor de aplicare a 

articolului 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce 

privește obligația de a coopera și de a 

furniza toate documentele necesare. 

3 Potrivit Regulamentului (CE) nr. 

659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 

de stabilire a normelor de aplicare a 

articolului 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce 

privește obligația de a coopera și de a 

furniza toate documentele necesare. 

Or. en 
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Amendamentul  487 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. ia act de faptul că anchetele în curs 

realizate de Comisie și cazurile dezvăluite 

de LuxLeaks arată că unele state membre 

și-au încălcat obligația legală3 de a 

comunica Comisiei toate dosarele privind 

potențiale ajutoare de stat; 

53. ia act de faptul că acele cazuri 

dezvăluite de LuxLeaks arată că unele state 

membre și-au încălcat obligația legală3 de a 

comunica Comisiei toate dosarele privind 

potențiale ajutoare de stat; 

__________________ __________________ 

3 Potrivit Regulamentului (CE) nr. 

659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 

de stabilire a normelor de aplicare a 

articolului 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce 

privește obligația de a coopera și de a 

furniza toate documentele necesare. 

3 Potrivit Regulamentului (CE) nr. 

659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 

de stabilire a normelor de aplicare a 

articolului 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce 

privește obligația de a coopera și de a 

furniza toate documentele necesare. 

Or. en 

 

Amendamentul  488 

Aldo Patriciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai pronunțat, 

care afectează profitul impozabil alocat 

filialelor anumitor companii multinaționale 

prin stabilirea prețurilor de transfer; este 

preocupat de faptul că resursele actuale ale 

serviciilor competente ale Comisiei ar 

putea limita capacitatea acesteia de a 

examina un număr semnificativ mai mare 

de cazuri; 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai pronunțat, 

care afectează profitul impozabil alocat 

filialelor anumitor companii multinaționale 

prin stabilirea prețurilor de transfer; este 

preocupat de faptul că resursele actuale ale 

serviciilor competente ale Comisiei ar 

putea limita capacitatea acesteia de a 

examina un număr semnificativ mai mare 

de cazuri și solicită, de asemenea, crearea 

unui organism ad-hoc căruia să i se 
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încredințeze resurse financiare și de 

personal, care să se ocupe de analizarea 

acestor cazuri de practici financiare 

ilegale;  

Or. it 

 

Amendamentul  489 

Peter Simon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai pronunțat, 

care afectează profitul impozabil alocat 

filialelor anumitor companii multinaționale 

prin stabilirea prețurilor de transfer; este 

preocupat de faptul că resursele actuale ale 

serviciilor competente ale Comisiei ar 

putea limita capacitatea acesteia de a 

examina un număr semnificativ mai mare 

de cazuri; 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai pronunțat, 

care afectează profitul impozabil alocat 

filialelor anumitor companii multinaționale 

prin stabilirea prețurilor de transfer; este 

preocupat de faptul că resursele actuale ale 

serviciilor competente ale Comisiei ar 

putea limita capacitatea acesteia de a 

examina un număr semnificativ mai mare 

de cazuri și de a realiza controale 

sistematice pentru a stabili dacă practicile 

viitoare în domeniul impozitării profitului 

societăților ar putea fi în contradicție cu 

Legea privind ajutor de stat; 

Or. en 

 

Amendamentul  490 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 54. subliniază că aceste anchete fac lumină 
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doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai pronunțat, 

care afectează profitul impozabil alocat 

filialelor anumitor companii multinaționale 

prin stabilirea prețurilor de transfer; este 

preocupat de faptul că resursele actuale ale 

serviciilor competente ale Comisiei ar 

putea limita capacitatea acesteia de a 

examina un număr semnificativ mai mare 

de cazuri; 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai pronunțat, 

care afectează profitul impozabil alocat 

filialelor anumitor companii multinaționale 

prin stabilirea prețurilor de transfer; 

recomandă cu tărie continuarea anchetei 

și a controlului dincolo de problemele 

legate de stabilirea prețurilor de transfer; 
este preocupat de faptul că resursele 

actuale ale serviciilor competente ale 

Comisiei ar putea limita capacitatea 

acesteia de a examina un număr 

semnificativ mai mare de cazuri; 

Or. en 

 

Amendamentul  491 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai 

pronunțat, care afectează profitul 

impozabil alocat filialelor anumitor 

companii multinaționale prin stabilirea 

prețurilor de transfer; este preocupat de 

faptul că resursele actuale ale serviciilor 

competente ale Comisiei ar putea limita 

capacitatea acesteia de a examina un număr 

semnificativ mai mare de cazuri; 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, care afectează profitul 

impozabil alocat filialelor anumitor 

companii multinaționale prin stabilirea 

prețurilor de transfer; este preocupat de 

faptul că resursele actuale ale serviciilor 

competente ale Comisiei ar putea limita 

capacitatea acesteia de a examina un număr 

semnificativ mai mare de cazuri de posibile 

încălcări ale ajutoarelor de stat cu 

caracter fiscal; 

Or. en 

 

Amendamentul  492 

Brian Hayes 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai 

pronunțat, care afectează profitul 

impozabil alocat filialelor anumitor 

companii multinaționale prin stabilirea 

prețurilor de transfer; este preocupat de 

faptul că resursele actuale ale serviciilor 

competente ale Comisiei ar putea limita 

capacitatea acesteia de a examina un număr 

semnificativ mai mare de cazuri; 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici care afectează profitul impozabil 

alocat filialelor anumitor companii 

multinaționale prin stabilirea prețurilor de 

transfer; este preocupat de faptul că 

resursele actuale ale serviciilor competente 

ale Comisiei ar putea limita capacitatea 

acesteia de a examina un număr 

semnificativ mai mare de cazuri; 

Or. en 

 

Amendamentul  493 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai pronunțat, 

care afectează profitul impozabil alocat 

filialelor anumitor companii multinaționale 

prin stabilirea prețurilor de transfer; este 

preocupat de faptul că resursele actuale ale 

serviciilor competente ale Comisiei ar 

putea limita capacitatea acesteia de a 

examina un număr semnificativ mai mare 

de cazuri; 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai pronunțat, 

care afectează profitul impozabil alocat 

filialelor anumitor companii multinaționale 

prin stabilirea prețurilor de transfer; este 

preocupat de faptul că resursele actuale ale 

serviciilor competente ale Comisiei ar 

putea limita capacitatea acesteia de a 

examina un număr semnificativ mai mare 

de cazuri; sugerează că Comisia realocă o 

parte dintre resursele investite deja în 

acest domeniu important pentru a putea 

examina toate cazurile relevante; 

Or. en 
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Amendamentul  494 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion foarte limitat de 

practici tipice, posibil cele mai abuzive și 

cu efectul de denaturare cel mai pronunțat, 

care afectează profitul impozabil alocat 

filialelor anumitor companii multinaționale 

prin stabilirea prețurilor de transfer; este 

preocupat de faptul că resursele actuale ale 

serviciilor competente ale Comisiei ar 

putea limita capacitatea acesteia de a 

examina un număr semnificativ mai mare 

de cazuri; 

54. subliniază că aceste anchete fac lumină 

doar asupra unui eșantion limitat de 

practici, posibil cele mai abuzive și cu 

efectul de denaturare cel mai pronunțat, 

care afectează profitul impozabil alocat 

filialelor anumitor companii multinaționale 

prin stabilirea prețurilor de transfer; este 

preocupat de faptul că resursele actuale ale 

serviciilor competente ale Comisiei ar 

putea limita capacitatea acesteia de a 

examina un număr semnificativ mai mare 

de cazuri; 

Or. en 

 

Amendamentul  495 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi, și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 

anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 

ajutoarele de stat de natură fiscală și 

stabilirea prețurilor de transfer și la 

ajustarea în consecință a practicilor statelor 

membre; 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei și consideră că acele 

cazuri în desfășurare ar trebui evaluate 

temeinic și aplicând întreaga diligență; 

subliniază totuși că Comisia ar trebui să 

respecte intervalele de timp pe care le 

stabilește pentru emiterea deciziilor cu 

privire la ajutoarele de stat, constatând că 

aceste cazuri în desfășurare pot determina 

un grad mare de incertitudine pentru 

persoanele implicate și pot face ca 

Uniunea Europeană să devină un loc mai 

puțin competitiv pentru a face afaceri; 

este de părere că rezultatul anchetelor va 

contribui la elaborarea unor orientări mai 

precise și mai eficace privind ajutoarele de 



 

AM\1075014RO.doc 27/208 PE567.781v02-00 

 RO 

stat de natură fiscală și stabilirea prețurilor 

de transfer și la ajustarea în consecință a 

practicilor statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  496 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi, și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 

anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 

ajutoarele de stat de natură fiscală și 

stabilirea prețurilor de transfer și la 

ajustarea în consecință a practicilor statelor 

membre; 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 

anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 

ajutoarele de stat de natură fiscală și la 

ajustarea în consecință a practicilor statelor 

membre; invită Comisia să solicite 

recuperarea sumei în euro care lipsește, 

în cazul confirmării ajutorului de stat 

ilegal în anchetele în desfășurare; 

Or. en 

 

Amendamentul  497 

Peter Simon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi, și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 
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anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 

ajutoarele de stat de natură fiscală și 

stabilirea prețurilor de transfer și la 

ajustarea în consecință a practicilor statelor 

membre; 

anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 

ajutoarele de stat de natură fiscală și 

stabilirea prețurilor de transfer și la 

ajustarea în consecință a practicilor statelor 

membre; subliniază că, în alte sectoare, 

astfel de orientări s-au dovedit a fi foarte 

eficace în încetarea practicilor de achiziții 

în baza dreptului de preemțiune în statele 

membre, care sunt în contradicție cu 

Legea UE privind ajutorul de stat; acest 

efect necesită totuși un grad mare de 

detaliere a orientărilor, inclusiv a 

pragurilor numerice; 

Or. en 

 

Amendamentul  498 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi, și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 

anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 

ajutoarele de stat de natură fiscală și 

stabilirea prețurilor de transfer și la 

ajustarea în consecință a practicilor 
statelor membre; 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 

anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 

ajutoarele de stat de natură fiscală și 

stabilirea prețurilor de transfer și la 

impunerea statelor membre să își ajusteze 

practicile în consecință; subliniază că, în 

alte sectoare, astfel de orientări s-au 

dovedit a fi foarte eficiente. 

Or. en 

 

Amendamentul  499 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi, și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 

anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 

ajutoarele de stat de natură fiscală și 

stabilirea prețurilor de transfer și la 

ajustarea în consecință a practicilor statelor 

membre; 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 

anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 

ajutoarele de stat de natură fiscală și 

stabilirea prețurilor de transfer și la 

ajustarea în consecință a practicilor statelor 

membre; este de acord cu comisarul 

responsabil cu politica de concurență că 

anchetele privind ajutoarele de state nu 

vor fi suficiente pentru a rezolva 

problema planificării fiscale agresive și că 

sunt necesare schimbări la nivel juridic în 

statele membre, precum și la nivelul UE1; 

 __________________ 

 1 

https://www.theparliamentmagazine.eu/ar

ticles/news/competition-commissioner-

warns-meps-state-aid-investigation-delay 

Or. en 

 

Amendamentul  500 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi, și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 

anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 

55. își exprimă sprijinul ferm pentru 

demersul Comisiei, care analizează în 

profunzime, fără a se grăbi și cu întreaga 

diligență necesară cazurile în curs de 

desfășurare; este de părere că rezultatul 

anchetelor va contribui la elaborarea unor 

orientări mai precise și mai eficace privind 
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ajutoarele de stat de natură fiscală și 

stabilirea prețurilor de transfer și la 

ajustarea în consecință a practicilor statelor 

membre; 

ajutoarele de stat de natură fiscală și 

stabilirea prețurilor de transfer și la 

ajustarea în consecință a practicilor statelor 

membre; cu toate acestea, invită Comisia 

să încheie aceste anchete în desfășurare 

privind ajutoarele de stat cu caracter 

fiscal, întrucât acest lucru este posibil din 

punct de vedere practic fără a aduce 

atingere calității și credibilității acestora, 

și așteaptă rezultatele cu mare interes; 

invită Comisia să raporteze cu 

regularitate Parlamentului European cu 

privire la aceste anchete;  

Or. en 

 

Amendamentul  501 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că, deși această practică ar putea 

avea un impact negativ semnificativ asupra 

reputației statului membru respectiv, 

măsura aceasta reprezintă un bonus 

de facto pentru nerespectarea regulilor, 

fiind puțin probabil să descurajeze statele 

membre, în situațiile în care au îndoieli, 

de la acordarea unor beneficii fiscale 

abuzive, chiar dimpotrivă; 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că această practică ar putea avea 

un impact negativ semnificativ asupra 

reputației statului membru respectiv; 

Or. en 

 

Amendamentul  502 

Frank Engel 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că, deși această practică ar 

putea avea un impact negativ semnificativ 

asupra reputației statului membru 

respectiv, măsura aceasta reprezintă un 

bonus de facto pentru nerespectarea 

regulilor, fiind puțin probabil să 

descurajeze statele membre, în situațiile în 

care au îndoieli, de la acordarea unor 

beneficii fiscale abuzive, chiar 

dimpotrivă; 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  503 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că, deși această practică ar putea 

avea un impact negativ semnificativ asupra 

reputației statului membru respectiv, 

măsura aceasta reprezintă un bonus 

de facto pentru nerespectarea regulilor, 

fiind puțin probabil să descurajeze statele 

membre, în situațiile în care au îndoieli, de 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că, deși această practică ar putea 

avea un impact negativ semnificativ asupra 

reputației statului membru respectiv, 

măsura aceasta reprezintă un bonus 

de facto pentru nerespectarea regulilor, 

fiind puțin probabil să descurajeze statele 

membre, în situațiile în care au îndoieli, de 



 

PE567.781v02-00 32/208 AM\1075014RO.doc 

RO 

la acordarea unor beneficii fiscale abuzive, 

chiar dimpotrivă; 

la acordarea unor beneficii fiscale abuzive, 

chiar dimpotrivă; subliniază în termeni 

mai generali că normele privind 

ajutoarele de stat nu permit sancțiuni 

punitive, împotriva statului sau a 

societății implicate, și că acest instrument 

este, prin urmare, mai slab decât normele 

antitrust; 

Or. en 

 

Amendamentul  504 

Petr Ježek 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că, deși această practică ar putea 

avea un impact negativ semnificativ asupra 

reputației statului membru respectiv, 

măsura aceasta reprezintă un bonus 

de facto pentru nerespectarea regulilor, 

fiind puțin probabil să descurajeze statele 

membre, în situațiile în care au îndoieli, de 

la acordarea unor beneficii fiscale abuzive, 

chiar dimpotrivă; 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că, deși această practică ar putea 

avea un impact negativ semnificativ asupra 

reputației statului membru respectiv, 

măsura aceasta reprezintă un bonus 

de facto pentru nerespectarea regulilor, 

fiind puțin probabil să descurajeze statele 

membre, în situațiile în care au îndoieli, de 

la acordarea unor beneficii fiscale abuzive 

și, în schimb, le eliberează de 

responsabilitatea lor în ceea ce privește 

respectarea normelor UE privind 

ajutoarele de stat; 

Or. en 

 

Amendamentul  505 

Emmanuel Maurel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că, deși această practică ar putea 

avea un impact negativ semnificativ asupra 

reputației statului membru respectiv, 

măsura aceasta reprezintă un bonus 

de facto pentru nerespectarea regulilor, 

fiind puțin probabil să descurajeze statele 

membre, în situațiile în care au îndoieli, de 

la acordarea unor beneficii fiscale abuzive, 

chiar dimpotrivă; 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că, deși această practică ar putea 

avea un impact negativ semnificativ asupra 

reputației statului membru respectiv, 

măsura aceasta reprezintă un bonus 

de facto pentru nerespectarea regulilor, 

fiind puțin probabil să descurajeze statele 

membre, în situațiile în care au îndoieli, de 

la acordarea unor beneficii fiscale abuzive, 

chiar dimpotrivă; amintește, de asemenea, 

că această retrocesionare a ajutoarelor de 

stat ilegal acordate nu remediază 

prejudiciul financiar adus bugetelor 

statelor membre afectate de decizia fiscală 

acordată; 

Or. fr 

 

Amendamentul  506 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că, deși această practică ar putea 

avea un impact negativ semnificativ asupra 

reputației statului membru respectiv, 

măsura aceasta reprezintă un bonus 

de facto pentru nerespectarea regulilor, 

fiind puțin probabil să descurajeze statele 

membre, în situațiile în care au îndoieli, de 

56. subliniază că anchetele în curs ar putea 

să ducă, în cazul încălcării normelor UE, la 

recuperarea, de către statul membru care a 

aprobat măsura fiscală în cauză, a sumei 

corespunzătoare ajutorului de stat ilegal 

acordat întreprinderilor beneficiare; 

subliniază că, deși această practică ar putea 

avea un impact negativ semnificativ asupra 

reputației statului membru respectiv, 

măsura aceasta reprezintă un bonus 

de facto pentru nerespectarea regulilor, 

fiind puțin probabil să descurajeze statele 

membre, în situațiile în care au îndoieli, de 



 

PE567.781v02-00 34/208 AM\1075014RO.doc 

RO 

la acordarea unor beneficii fiscale 

abuzive, chiar dimpotrivă; 

la implicarea în practici ilegale privind 

ajutoarele de stat; 

Or. en 

 

Amendamentul  507 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. reamintește că obiectivul deciziilor 

fiscale ar trebui să fie asigurarea securității 

juridice și crearea unor așteptări legitime 

pentru beneficiarii lor; subliniază, dat fiind 

faptul că deciziile naționale pot fi 

contestate la nivelul UE în temeiul 

normelor privind ajutoarele de stat, că 

există riscul unor notificări în masă 

înaintate Comisiei, cu scopul de a obține 

avize prealabile, de către statele membre 

care își doresc să evite o situație de 

insecuritate juridică pentru 

administrațiile fiscale și întreprinderi; 

58. reamintește că obiectivul deciziilor 

fiscale ar trebui să fie strict asigurarea 

securității juridice și crearea unor așteptări 

legitime pentru beneficiarii lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  508 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. reamintește că obiectivul deciziilor 

fiscale ar trebui să fie asigurarea securității 

juridice și crearea unor așteptări legitime 

pentru beneficiarii lor; subliniază, dat fiind 

faptul că deciziile naționale pot fi 

58. reamintește că obiectivul deciziilor 

fiscale ar trebui să fie asigurarea securității 

juridice și crearea unor așteptări legitime 

pentru beneficiarii lor; subliniază, dat fiind 

faptul că deciziile naționale pot fi 



 

AM\1075014RO.doc 35/208 PE567.781v02-00 

 RO 

contestate la nivelul UE în temeiul 

normelor privind ajutoarele de stat, că 

există riscul unor notificări în masă 

înaintate Comisiei, cu scopul de a obține 

avize prealabile, de către statele membre 

care își doresc să evite o situație de 

insecuritate juridică pentru administrațiile 

fiscale și întreprinderi; 

contestate la nivelul UE în temeiul 

normelor privind ajutoarele de stat, că 

există riscul unor notificări în masă 

înaintate Comisiei, cu scopul de a obține 

avize prealabile, de către statele membre 

care își doresc să evite o situație de 

insecuritate juridică pentru administrațiile 

fiscale și întreprinderi; subliniază că 

creșterea capacității în cadrul Comisiei și 

îmbunătățirea proceselor de transmitere a 

informațiilor sunt adecvate pentru a 

gestiona un flux mare de notificări, 

precum și transparența consolidată 

impusă de statele membre în chestiuni 

fiscale; 

Or. en 

 

Amendamentul  509 

Evelyn Regner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 58a. subliniază că nu deciziile fiscale ca 

atare sunt considerate problematice, ci 

mai curând conținuturile lor cu privire la 

absența unor norme adecvate privind 

transparența, precum și cerințele de 

raportare și, prin urmare, subliniază 

importanța unui schimb de date regulat 

între CE și statele membre, precum și 

instituirea unui registru al UE accesibil 

publicului; 

Or. en 

 

Amendamentul  510 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Țările terțe Țările terțe, teritoriile dependente și 

teritoriile Coroanei 

Or. en 

 

Amendamentul  511 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. este preocupat de faptul că efectele 

negative de propagare a practicilor fiscale 

dăunătoare ale companiilor multinaționale 

par să fie cu mult mai importante în țările 

în curs de dezvoltare decât în țările 

dezvoltate1, deoarece primele obțin un 

procent mai mare al veniturilor din 

impozitul pe profit și dispun de sisteme de 

finanțe publice, cadre de reglementare și 

capacitate administrativă de a asigura 

conformitatea fiscală și de a elimina aceste 

practici fiscale dăunătoare mai slabe; 

subliniază că, în același timp, puținii 

„câștigători” ai competiției fiscale 

mondiale, și anume acele țări cu politici 

foarte atractive în materie de impozitare a 

întreprinderilor, atât din cadrul UE, cât și 

din afara sa, prezintă o serie de 

fundamente economice disproporționate 

față de dimensiunile și de activitatea lor 

economică reală, mai ales dacă se 

analizează, de pildă, numărul societăților 

rezidente pe cap de locuitor, valoarea 

profiturilor străine înregistrate, investițiile 

străine directe (ISD) sau fluxurile 

financiare care părăsesc țara comparativ 

cu PIB-ul etc.; observă că acest lucru 

demonstrează caracterul artificial al bazei 

lor de impozitare și al fluxurilor 

financiare care intră în țară, precum și 

separarea pe care o permit actualele 

59. este preocupat de faptul că efectele 

negative de propagare a practicilor fiscale 

dăunătoare ale companiilor multinaționale 

par să fie cu mult mai importante în țările 

în curs de dezvoltare decât în țările 

dezvoltate1, deoarece primele obțin un 

procent mai mare al veniturilor din 

impozitul pe profit și dispun de sisteme de 

finanțe publice, cadre de reglementare și 

capacitate administrativă de a asigura 

conformitatea fiscală și de a elimina aceste 

practici fiscale dăunătoare mai slabe; 

subliniază că ar trebui să existe o 

corespondență între locul în care este 

generată valoarea și locul unde se 

realizează impozitarea; 
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sisteme fiscale între locul în care este 

generată valoarea și locul unde se 

realizează impozitarea; 

__________________ __________________ 

1 Document de politică al FMI, Spillovers 

in international corporate taxation 

(Propagări în impozitarea internațională a 

întreprinderilor), 9 mai 2014. 

1 Document de politică al FMI, Spillovers 

in international corporate taxation 

(Propagări în impozitarea internațională a 

întreprinderilor), 9 mai 2014. 

Or. en 

 

Amendamentul  512 

Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. este preocupat de faptul că efectele 

negative de propagare a practicilor fiscale 

dăunătoare ale companiilor multinaționale 

par să fie cu mult mai importante în țările 

în curs de dezvoltare decât în țările 

dezvoltate1, deoarece primele obțin un 

procent mai mare al veniturilor din 

impozitul pe profit și dispun de sisteme de 

finanțe publice, cadre de reglementare și 

capacitate administrativă de a asigura 

conformitatea fiscală și de a elimina aceste 

practici fiscale dăunătoare mai slabe; 

subliniază că, în același timp, puținii 

„câștigători” ai competiției fiscale 

mondiale, și anume acele țări cu politici 

foarte atractive în materie de impozitare a 

întreprinderilor, atât din cadrul UE, cât și 

din afara sa, prezintă o serie de fundamente 

economice disproporționate față de 

dimensiunile și de activitatea lor 

economică reală, mai ales dacă se 

analizează, de pildă, numărul societăților 

rezidente pe cap de locuitor, valoarea 

profiturilor străine înregistrate, investițiile 

străine directe (ISD) sau fluxurile 

financiare care părăsesc țara comparativ cu 

PIB-ul etc.; observă că acest lucru 

59. este preocupat de faptul că efectele 

negative de propagare a practicilor fiscale 

dăunătoare ale unor companii 

multinaționale par să fie cu mult mai 

importante în țările în curs de dezvoltare 

decât în țările dezvoltate1, deoarece 

primele obțin un procent mai mare al 

veniturilor din impozitul pe profit și dispun 

de sisteme de finanțe publice, cadre de 

reglementare și capacitate administrativă 

de a asigura conformitatea fiscală și de a 

elimina aceste practici fiscale dăunătoare 

mai slabe; subliniază că, în același timp, 

puținii „câștigători” ai competiției fiscale 

mondiale, și anume acele țări cu politici 

foarte atractive în materie de impozitare a 

întreprinderilor, atât din cadrul UE, cât și 

din afara sa, prezintă o serie de fundamente 

economice disproporționate față de 

dimensiunile și de activitatea lor 

economică reală, mai ales dacă se 

analizează, de pildă, numărul societăților 

rezidente pe cap de locuitor, valoarea 

profiturilor străine înregistrate, investițiile 

străine directe (ISD) sau fluxurile 

financiare care părăsesc țara comparativ cu 

PIB-ul etc.; observă că acest lucru 



 

PE567.781v02-00 38/208 AM\1075014RO.doc 

RO 

demonstrează caracterul artificial al bazei 

lor de impozitare și al fluxurilor financiare 

care intră în țară, precum și separarea pe 

care o permit actualele sisteme fiscale între 

locul în care este generată valoarea și locul 

unde se realizează impozitarea; 

demonstrează caracterul artificial al bazei 

lor de impozitare și al fluxurilor financiare 

care intră în țară, precum și separarea pe 

care o permit actualele sisteme fiscale între 

locul în care este generată valoarea și locul 

unde se realizează impozitarea; 

__________________ __________________ 

1 Document de politică al FMI, Spillovers 

in international corporate taxation 

(Propagări în impozitarea internațională a 

întreprinderilor), 9 mai 2014. 

1 Document de politică al FMI, Spillovers 

in international corporate taxation 

(Propagări în impozitarea internațională a 

întreprinderilor), 9 mai 2014. 

Or. en 

 

Amendamentul  513 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 59a. subliniază că practicile fiscale 

dăunătoare care afectează țările în curs 

de dezvoltare se încadrează în sfera de 

aplicare a fluxurilor financiare ilegale 

care acoperă nu doar fluxuri artificiale de 

capital, precum sistemele de planificare 

fiscală agresivă, ci și infracțiuni 

financiare, precum spălarea banilor și 

finanțarea terorismului; ia act de 

importanța acordării unei atenții 

deosebite țărilor în curs de dezvoltare la 

stabilirea unor noi norme fiscale pentru 

întreprinderi, întrucât ele sunt cele mai 

afectate de evaziunea fiscală; subliniază 

că, în timp ce aproximativ 6 % din activele 

UE sunt estimate a fi deținute offshore, 

peste 30 % din activele africane deținute 

astfel și reprezintă o imensă sursă 

potențială de venituri fiscale; 

Or. en 
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Amendamentul  514 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. subliniază că concurența fiscală este 

departe de a fi limitată la statele membre, 

incluzând teritoriile lor dependente sau 

asociate, și că majoritatea practicilor în 

curs de analiză au o dimensiune 

internațională, prin transferul profiturilor 

către jurisdicții caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime sau jurisdicții care 

practică secretul bancar unde, adeseori, nu 

se desfășoară nicio activitate economică 

importantă; deplânge lipsa unei abordări 

coordonate din partea statelor membre 

vizând toate aceste jurisdicții, nu doar în 

ceea ce privește acțiunea sau răspunsul 

comun la practicile lor dăunătoare, ci și, în 

pofida eforturilor Comisiei, în ceea ce 

privește identificarea acestora și criteriile 

pertinente; prin urmare, sprijină ferm 

propunerea din 2012 a Comisiei, care 

include criterii substanțiale pentru 

asigurarea concurenței echitabile, pe lângă 

transparență și schimbul de informații, 

precum și publicarea recentă, în pachetul 

fiscal al Comisiei din 17 iunie 2015, a unei 

liste a jurisdicțiilor fiscale necooperante, 

întocmită conform unei abordări de tip 

„numitor comun” pe baza listelor existente 

la nivel național; subliniază că elaborarea 

unei astfel de liste este o condiție prealabilă 

pentru adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare împotriva acestor 

jurisdicții; 

60. subliniază că concurența fiscală este 

departe de a fi limitată la statele membre, 

incluzând teritoriile lor dependente sau 

asociate, și că majoritatea practicilor în 

curs de analiză au o dimensiune 

internațională, prin transferul profiturilor 

către jurisdicții caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime sau jurisdicții care 

practică secretul bancar unde, adeseori, nu 

se desfășoară nicio activitate economică 

importantă; deplânge lipsa unei abordări 

coordonate din partea statelor membre 

vizând toate aceste jurisdicții, nu doar în 

ceea ce privește acțiunea sau răspunsul 

comun la practicile lor dăunătoare, ci și, în 

pofida eforturilor Comisiei, în ceea ce 

privește identificarea acestora și criteriile 

pertinente; prin urmare, sprijină ferm 

propunerea din 2012 a Comisiei, care 

include criterii substanțiale pentru 

asigurarea concurenței echitabile, pe lângă 

transparență și schimbul de informații; 

regretă totuși că propunerea s-a bazat pe 

criteriile caduce ale OCDE din 1998 

pentru definirea măsurilor fiscale 

dăunătoare și, în special, că publicarea 

recentă, în pachetul fiscal al Comisiei din 

17 iunie 2015, a unei liste a jurisdicțiilor 

fiscale necooperante, întocmită conform 

unei abordări de tip „numitor comun” pe 

baza listelor existente la nivel național nu 

se bazează pe criterii substanțiale și, prin 

urmare, nu include un număr mare de 

jurisdicții esențiale de planificare fiscală 

din interiorul și din afara UE; subliniază 

că, după această logică, jurisdicțiile de 

planificare fiscală sunt încurajate să facă 

lobby pentru fiecare stat membru pentru a 
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le elimina de pe listele lor interne, de 

exemplu, pe motivul că fac schimb de 

informații privind activele financiare 

private (ceea ce este mai mult decât 

suficient pentru combaterea evitării plății 

impozitelor de către întreprinderi) și că 

acest lucru are un impact asupra 

clasificării UE; subliniază că elaborarea 

unei astfel de liste este o condiție prealabilă 

pentru adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare împotriva acestor 

jurisdicții; 

Or. en 

 

Amendamentul  515 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. subliniază că concurența fiscală este 

departe de a fi limitată la statele membre, 

incluzând teritoriile lor dependente sau 

asociate, și că majoritatea practicilor în 

curs de analiză au o dimensiune 

internațională, prin transferul profiturilor 

către jurisdicții caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime sau jurisdicții care 

practică secretul bancar unde, adeseori, nu 

se desfășoară nicio activitate economică 

importantă; deplânge lipsa unei abordări 

coordonate din partea statelor membre 

vizând toate aceste jurisdicții, nu doar în 

ceea ce privește acțiunea sau răspunsul 

comun la practicile lor dăunătoare, ci și, în 

pofida eforturilor Comisiei, în ceea ce 

privește identificarea acestora și criteriile 

pertinente; prin urmare, sprijină ferm 

propunerea din 2012 a Comisiei, care 

include criterii substanțiale pentru 

asigurarea concurenței echitabile, pe lângă 

60. subliniază că concurența fiscală este 

departe de a fi limitată la statele membre, 

incluzând teritoriile lor dependente sau 

asociate, și că majoritatea practicilor în 

curs de analiză au o dimensiune 

internațională, prin transferul profiturilor 

către jurisdicții caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime sau jurisdicții care 

practică secretul bancar unde, adeseori, nu 

se desfășoară nicio activitate economică 

importantă; deplânge lipsa unei abordări 

coordonate din partea statelor membre 

vizând toate aceste jurisdicții, nu doar în 

ceea ce privește acțiunea sau răspunsul 

comun la practicile lor dăunătoare, ci și, în 

pofida eforturilor Comisiei, în ceea ce 

privește identificarea acestora și criteriile 

pertinente; prin urmare, sprijină ferm 

propunerea din 2012 a Comisiei, care 

include criterii substanțiale pentru 

asigurarea concurenței echitabile, pe lângă 
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transparență și schimbul de informații, 

precum și publicarea recentă, în pachetul 

fiscal al Comisiei din 17 iunie 2015, a unei 

liste a jurisdicțiilor fiscale necooperante, 

întocmită conform unei abordări de tip 

„numitor comun” pe baza listelor existente 

la nivel național; subliniază că elaborarea 

unei astfel de liste este o condiție prealabilă 

pentru adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare împotriva acestor 

jurisdicții; 

transparență și schimbul de informații, 

precum și publicarea recentă, în pachetul 

fiscal al Comisiei din 17 iunie 2015, a unei 

liste a jurisdicțiilor fiscale necooperante, 

întocmită conform unei abordări de tip 

„numitor comun” pe baza listelor existente 

la nivel național; deplânge presiunea 

impusă asupra unor state membre sau a 

Comisiei Europene de a retrage listele 

respective; subliniază că elaborarea unei 

astfel de liste este o condiție prealabilă 

pentru adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare împotriva acestor 

jurisdicții și ar trebui să fie urmată curând 

de o definiție comună a paradisurilor 

fiscale și de o abordare comună privind 

sancțiunile împotriva jurisdicțiilor 

enumerate; încurajează Comisia 

Europeană să mențină această listă și să 

evalueze dacă țările europene respectă și 

principiile bunei guvernanțe în domeniul 

fiscal; 

Or. en 

 

Amendamentul  516 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. subliniază că concurența fiscală este 

departe de a fi limitată la statele membre, 

incluzând teritoriile lor dependente sau 

asociate, și că majoritatea practicilor în 

curs de analiză au o dimensiune 

internațională, prin transferul profiturilor 

către jurisdicții caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime sau jurisdicții care 

practică secretul bancar unde, adeseori, nu 

se desfășoară nicio activitate economică 

importantă; deplânge lipsa unei abordări 

coordonate din partea statelor membre 

vizând toate aceste jurisdicții, nu doar în 

60. subliniază că concurența fiscală este 

departe de a fi limitată la statele membre, 

incluzând teritoriile lor dependente sau 

asociate, și că majoritatea practicilor în 

curs de analiză au o dimensiune 

internațională, prin transferul profiturilor 

către jurisdicții caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime sau jurisdicții care 

practică secretul bancar unde, adeseori, nu 

se desfășoară nicio activitate economică 

importantă, un criteriu ce ar trebui să 

devină fundamental și care necesită o 

definiție comună la nivelul UE; deplânge 
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ceea ce privește acțiunea sau răspunsul 

comun la practicile lor dăunătoare, ci și, în 

pofida eforturilor Comisiei, în ceea ce 

privește identificarea acestora și criteriile 

pertinente; prin urmare, sprijină ferm 

propunerea din 2012 a Comisiei, care 

include criterii substanțiale pentru 

asigurarea concurenței echitabile, pe lângă 

transparență și schimbul de informații, 

precum și publicarea recentă, în pachetul 

fiscal al Comisiei din 17 iunie 2015, a unei 

liste a jurisdicțiilor fiscale necooperante, 

întocmită conform unei abordări de tip 

„numitor comun” pe baza listelor existente 

la nivel național; subliniază că elaborarea 

unei astfel de liste este o condiție prealabilă 

pentru adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare împotriva acestor 

jurisdicții; 

lipsa unei abordări coordonate din partea 

statelor membre vizând toate aceste 

jurisdicții, nu doar în ceea ce privește 

acțiunea sau răspunsul comun la practicile 

lor dăunătoare, ci și, în pofida eforturilor 

Comisiei, în ceea ce privește identificarea 

acestora și criteriile pertinente; prin 

urmare, sprijină ferm propunerea din 2012 

a Comisiei, care include criterii 

substanțiale pentru asigurarea concurenței 

echitabile, pe lângă transparență și 

schimbul de informații, precum și 

publicarea recentă, în pachetul fiscal al 

Comisiei din 17 iunie 2015, a unei liste a 

jurisdicțiilor fiscale necooperante, 

întocmită conform unei abordări de tip 

„numitor comun” pe baza listelor existente 

la nivel național; subliniază că elaborarea 

unei astfel de liste este o condiție prealabilă 

pentru adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare împotriva acestor 

jurisdicții și că ar trebui să nu se bazeze 

doar pe liste naționale, ci și pe o definiție 

riguroasă și obiectivă a paradisurilor 

fiscale în conformitate cu cele trei criterii-

cheie de acordare a avantajelor fiscale 

nerezidenților (persoane fizice sau 

societăți), fără să solicite ca activitatea 

economică substanțială să fie realizată în 

țară, asigurând o rată de impozitare 

eficace semnificativ mai mică 

(persoanelor fizice sau societăților) și 

negarantând schimbul automat de 

informații cu alte jurisdicții; 

Or. en 

 

Amendamentul  517 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. subliniază că concurența fiscală este 60. subliniază că concurența fiscală este 
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departe de a fi limitată la statele membre, 

incluzând teritoriile lor dependente sau 

asociate, și că majoritatea practicilor în 

curs de analiză au o dimensiune 

internațională, prin transferul profiturilor 

către jurisdicții caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime sau jurisdicții care 

practică secretul bancar unde, adeseori, nu 

se desfășoară nicio activitate economică 

importantă; deplânge lipsa unei abordări 

coordonate din partea statelor membre 

vizând toate aceste jurisdicții, nu doar în 

ceea ce privește acțiunea sau răspunsul 

comun la practicile lor dăunătoare, ci și, în 

pofida eforturilor Comisiei, în ceea ce 

privește identificarea acestora și criteriile 

pertinente; prin urmare, sprijină ferm 

propunerea din 2012 a Comisiei, care 

include criterii substanțiale pentru 

asigurarea concurenței echitabile, pe lângă 

transparență și schimbul de informații, 

precum și publicarea recentă, în pachetul 

fiscal al Comisiei din 17 iunie 2015, a unei 

liste a jurisdicțiilor fiscale necooperante, 

întocmită conform unei abordări de tip 

„numitor comun” pe baza listelor existente 

la nivel național; subliniază că elaborarea 

unei astfel de liste este o condiție prealabilă 

pentru adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare împotriva acestor 

jurisdicții; 

departe de a fi limitată la statele membre, 

incluzând teritoriile lor dependente sau 

asociate, și că majoritatea practicilor în 

curs de analiză au o dimensiune 

internațională, prin transferul profiturilor 

către jurisdicții caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime sau jurisdicții care 

practică secretul bancar unde, adeseori, nu 

se desfășoară nicio activitate economică 

importantă; deplânge lipsa unei abordări 

coordonate din partea statelor membre 

vizând toate aceste jurisdicții, nu doar în 

ceea ce privește acțiunea sau răspunsul 

comun la practicile lor dăunătoare, ci și, în 

pofida eforturilor Comisiei, în ceea ce 

privește identificarea acestora și criteriile 

pertinente; prin urmare, sprijină ferm 

propunerea din 2012 a Comisiei, care 

include criterii substanțiale pentru 

asigurarea concurenței echitabile, pe lângă 

transparență și schimbul de informații, 

precum și publicarea recentă, în pachetul 

fiscal al Comisiei din 17 iunie 2015, a unei 

liste a jurisdicțiilor fiscale necooperante, 

întocmită conform unei abordări de tip 

„numitor comun” pe baza listelor existente 

la nivel național; subliniază că elaborarea 

unei astfel de liste este o condiție prealabilă 

pentru adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare împotriva acestor 

jurisdicții; consideră că această listă ar 

trebui să fie prima iterație a unui proces 

care duce la o definiție riguroasă, 

obiectivă a „paradisurilor fiscale”, care 

poate informa apoi listele viitoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  518 

Emmanuel Maurel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. subliniază că concurența fiscală este 

departe de a fi limitată la statele membre, 

incluzând teritoriile lor dependente sau 

asociate, și că majoritatea practicilor în 

curs de analiză au o dimensiune 

internațională, prin transferul profiturilor 

către jurisdicții caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime sau jurisdicții care 

practică secretul bancar unde, adeseori, nu 

se desfășoară nicio activitate economică 

importantă; deplânge lipsa unei abordări 

coordonate din partea statelor membre 

vizând toate aceste jurisdicții, nu doar în 

ceea ce privește acțiunea sau răspunsul 

comun la practicile lor dăunătoare, ci și, în 

pofida eforturilor Comisiei, în ceea ce 

privește identificarea acestora și criteriile 

pertinente; prin urmare, sprijină ferm 

propunerea din 2012 a Comisiei, care 

include criterii substanțiale pentru 

asigurarea concurenței echitabile, pe lângă 

transparență și schimbul de informații, 

precum și publicarea recentă, în pachetul 

fiscal al Comisiei din 17 iunie 2015, a unei 

liste a jurisdicțiilor fiscale necooperante, 

întocmită conform unei abordări de tip 

„numitor comun” pe baza listelor existente 

la nivel național; subliniază că elaborarea 

unei astfel de liste este o condiție 

prealabilă pentru adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare împotriva acestor 

jurisdicții; 

60. subliniază că concurența fiscală este 

departe de a fi limitată la statele membre, 

incluzând teritoriile lor dependente sau 

asociate, și că majoritatea practicilor în 

curs de analiză au o dimensiune 

internațională, prin transferul profiturilor 

către jurisdicții caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime sau jurisdicții care 

practică secretul bancar unde, adeseori, nu 

se desfășoară nicio activitate economică 

importantă; deplânge lipsa unei abordări 

coordonate din partea statelor membre 

vizând toate aceste jurisdicții, nu doar în 

ceea ce privește acțiunea sau răspunsul 

comun la practicile lor dăunătoare, ci și, în 

pofida eforturilor Comisiei, în ceea ce 

privește identificarea acestora și criteriile 

pertinente; prin urmare, sprijină ferm 

propunerea din 2012 a Comisiei, care 

include criterii substanțiale pentru 

asigurarea concurenței echitabile, pe lângă 

transparență și schimbul de informații, 

precum și publicarea recentă, în pachetul 

fiscal al Comisiei din 17 iunie 2015, a unei 

liste a jurisdicțiilor fiscale necooperante, 

întocmită conform unei abordări de tip 

„numitor comun” pe baza listelor existente 

la nivel național; subliniază că elaborarea 

unei astfel de liste trebuie să fie însoțită în 

mod obligatoriu de măsuri preventive 

conexe, precum pierderea regimului 

companie-mamă–filială sau impozitarea 

la sursă a fluxurilor care ies dintr-un stat 

membru către aceste jurisdicții; 

Or. fr 

 

Amendamentul  519 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 60a. subliniază că criteriile pentru 

includerea unei astfel de liste ar trebui să 

fie clare în avans, precum și consecințele 

neconformității; subliniază că evoluțiile 

din cadrul Forumului mondial al OCDE 

ar trebui clar monitorizate; subliniază că 

lista ar trebui să conțină doar țări terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  520 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 60a consideră cu precădere dăunător 

comportamentul anumitor teritorii 

dependente și ale Coroanei, care 

acționează ca paradisuri fiscale în 

Uniune, promovându-se ca centre de 

eludare fiscală cu impozite aproape de 

zero, unde există mai multe societăți decât 

locuitori și unde societățile în mare parte 

nu au angajați; 

Or. en 

 

Amendamentul  521 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. subliniază că OCDE a obținut o serie 

de rezultate notabile în acest sens, în ceea 

61. subliniază că OCDE a obținut în acest 

sens, doar rezultate pe hârtie, însă că 
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ce privește transparența și schimbul de 

informații; salută, în special, semnarea, 

până în iunie 2015, de către aproape 100 de 

țări a Convenției multilaterale a OCDE 

privind asistența administrativă reciprocă 

în materie fiscală (așa-numita „convenție 

comună”), care prevede cooperarea 

administrativă între state la stabilirea bazei 

de impozitare și la perceperea impozitelor, 

îndeosebi în vederea combaterii evaziunii 

și fraudei fiscale; 

semnarea, până în iunie 2015, de către 

aproape 100 de țări a Convenției 

multilaterale a OCDE privind asistența 

administrativă reciprocă în materie fiscală 

(așa-numita „convenție comună”), care 

prevede cooperarea administrativă între 

state la stabilirea bazei de impozitare și la 

perceperea impozitelor, îndeosebi în 

vederea combaterii evaziunii și fraudei 

fiscale nu a condus la progrese 

semnificative în combaterea acestei 

practici; este îngrijorat, în acest context, 

de practica larg răspândită a 

„neconformității constructive”, prin care 

statele aderă la standarde internaționale 

în teorie, fără să își schimbe în practică 

abordarea în ceea ce privește impozitul pe 

profitul societăților; 

Or. en 

 

Amendamentul  522 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. subliniază că OCDE a obținut o serie 

de rezultate notabile în acest sens, în ceea 

ce privește transparența și schimbul de 

informații; salută, în special, semnarea, 

până în iunie 2015, de către aproape 100 de 

țări a Convenției multilaterale a OCDE 

privind asistența administrativă reciprocă 

în materie fiscală (așa-numita „convenție 

comună”), care prevede cooperarea 

administrativă între state la stabilirea bazei 

de impozitare și la perceperea impozitelor, 

îndeosebi în vederea combaterii evaziunii 

și fraudei fiscale; 

61. subliniază că activitatea OCDE în ceea 

ce privește transparența și schimbul de 

informații face progrese la nivel mondial, 

însă are limitări semnificative; salută, în 

special, semnarea, până în iunie 2015, de 

către aproape 100 de țări a Convenției 

multilaterale a OCDE privind asistența 

administrativă reciprocă în materie fiscală 

(așa-numita „convenție comună”), care 

prevede cooperarea administrativă între 

state la stabilirea bazei de impozitare și la 

perceperea impozitelor, îndeosebi în 

vederea combaterii evaziunii și fraudei 

fiscale; 

Or. en 
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Amendamentul  523 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. subliniază, cu toate acestea, că 

activitatea OCDE legată de fosta sa listă a 

paradisurilor fiscale necooperante s-a 

bazat pe un proces politic care a dus la 

compromisuri arbitrare încă din stadiul 

stabilirii criteriilor de întocmire a listei, 

cum ar fi cerința de a încheia convenții 

fiscale cu alte 12 țări, și în urma căruia 

nicio jurisdicție nu a fost înregistrată 

drept paradis fiscal necooperant; 

subliniază că abordarea sa actuală se 

bazează în continuare pe criterii care 

vizează transparența fiscală și schimbul 

de informații și care nu sunt suficient de 

cuprinzătoare pentru a include caracterul 

dăunător al anumitor practici fiscale; 

observă că, indiferent de meritele sale, 

acest lucru limitează pertinența abordării 

OCDE în ceea ce privește identificarea 

acelor jurisdicții fiscale care sunt 

adevărați piloni ai practicilor de evaziune 

fiscală și dăunează concurenței fiscale din 

întreaga lume; subliniază, în special, că 

această abordare nu se referă la niciun 

indicator calitativ pentru o evaluare 

obiectivă a respectării practicilor de bună 

guvernare și nici nu ia în considerare date 

cantitative cum ar fi profiturile 

înregistrate, fluxurile financiare care 

intră și care ies din țară și (de)conectarea 

acestora de realitatea economică dintr-o 

jurisdicție dată; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  524 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. subliniază, cu toate acestea, că 

activitatea OCDE legată de fosta sa listă a 

paradisurilor fiscale necooperante s-a bazat 

pe un proces politic care a dus la 

compromisuri arbitrare încă din stadiul 

stabilirii criteriilor de întocmire a listei, 

cum ar fi cerința de a încheia convenții 

fiscale cu alte 12 țări, și în urma căruia 

nicio jurisdicție nu a fost înregistrată drept 

paradis fiscal necooperant; subliniază că 

abordarea sa actuală se bazează în 

continuare pe criterii care vizează 

transparența fiscală și schimbul de 

informații și care nu sunt suficient de 

cuprinzătoare pentru a include caracterul 

dăunător al anumitor practici fiscale; 

observă că, indiferent de meritele sale, 

acest lucru limitează pertinența abordării 

OCDE în ceea ce privește identificarea 

acelor jurisdicții fiscale care sunt adevărați 

piloni ai practicilor de evaziune fiscală și 

dăunează concurenței fiscale din întreaga 

lume; subliniază, în special, că această 

abordare nu se referă la niciun indicator 

calitativ pentru o evaluare obiectivă a 

respectării practicilor de bună guvernare și 

nici nu ia în considerare date cantitative 

cum ar fi profiturile înregistrate, fluxurile 

financiare care intră și care ies din țară și 

(de)conectarea acestora de realitatea 

economică dintr-o jurisdicție dată; 

62. subliniază, cu toate acestea, că 

activitatea OCDE legată de fosta sa listă a 

paradisurilor fiscale necooperante s-a bazat 

pe un proces politic care a dus la 

compromisuri arbitrare încă din stadiul 

stabilirii criteriilor de întocmire a listei, 

cum ar fi cerința de a încheia convenții 

fiscale cu alte 12 țări, și în urma căruia 

nicio jurisdicție nu a fost înregistrată drept 

paradis fiscal necooperant; subliniază că 

abordarea sa actuală se bazează în 

continuare pe criterii care vizează 

transparența fiscală și schimbul de 

informații și care nu sunt suficient de 

cuprinzătoare pentru a include caracterul 

dăunător al anumitor practici fiscale; 

observă că, indiferent de meritele sale, 

acest lucru limitează pertinența abordării 

OCDE în ceea ce privește identificarea 

acelor jurisdicții fiscale care sunt adevărați 

piloni ai practicilor de evaziune fiscală și 

dăunează concurenței fiscale din întreaga 

lume; subliniază, în special, că această 

abordare nu se referă la niciun indicator 

calitativ pentru o evaluare obiectivă a 

respectării practicilor de bună guvernare și 

nici nu ia în considerare date cantitative 

cum ar fi profiturile înregistrate, fluxurile 

financiare care intră și care ies din țară și 

(de)conectarea acestora de realitatea 

economică dintr-o jurisdicție dată; regretă, 

în plus, că lipsa unor criterii obiective 

esențiale în definirea paradisurilor fiscale 

lasă loc unor hotărâri fără caracter fiscal 

sau chiar geopolitice; 

Or. en 

 

Amendamentul  525 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. subliniază, cu toate acestea, că 

activitatea OCDE legată de fosta sa listă a 

paradisurilor fiscale necooperante s-a bazat 

pe un proces politic care a dus la 

compromisuri arbitrare încă din stadiul 

stabilirii criteriilor de întocmire a listei, 

cum ar fi cerința de a încheia convenții 

fiscale cu alte 12 țări, și în urma căruia 

nicio jurisdicție nu a fost înregistrată drept 

paradis fiscal necooperant; subliniază că 

abordarea sa actuală se bazează în 

continuare pe criterii care vizează 

transparența fiscală și schimbul de 

informații și care nu sunt suficient de 

cuprinzătoare pentru a include caracterul 

dăunător al anumitor practici fiscale; 

observă că, indiferent de meritele sale, 

acest lucru limitează pertinența abordării 

OCDE în ceea ce privește identificarea 

acelor jurisdicții fiscale care sunt adevărați 

piloni ai practicilor de evaziune fiscală și 

dăunează concurenței fiscale din întreaga 

lume; subliniază, în special, că această 

abordare nu se referă la niciun indicator 

calitativ pentru o evaluare obiectivă a 

respectării practicilor de bună guvernare și 

nici nu ia în considerare date cantitative 

cum ar fi profiturile înregistrate, fluxurile 

financiare care intră și care ies din țară și 

(de)conectarea acestora de realitatea 

economică dintr-o jurisdicție dată; 

62. subliniază, cu toate acestea, că 

activitatea OCDE legată de fosta sa listă a 

paradisurilor fiscale necooperante s-a bazat 

pe un proces politic care a dus la 

compromisuri arbitrare încă din stadiul 

stabilirii criteriilor de întocmire a listei, 

cum ar fi cerința de a încheia convenții 

fiscale cu alte 12 țări, și în urma căruia 

nicio jurisdicție nu a fost înregistrată drept 

paradis fiscal necooperant; subliniază că 

abordarea sa actuală se bazează în 

continuare pe criterii care vizează 

transparența fiscală și schimbul de 

informații și care nu sunt suficient de 

cuprinzătoare pentru a include caracterul 

dăunător al anumitor practici fiscale, 

precum ratele aproape de zero ale 

impozitului pe profitul societăților și 

excluderea criteriului substanței 

economice suficiente; observă că, 

indiferent de meritele sale, acest lucru 

limitează pertinența abordării OCDE în 

ceea ce privește identificarea acelor 

jurisdicții fiscale care sunt adevărați piloni 

ai practicilor de evaziune fiscală și 

dăunează concurenței fiscale din întreaga 

lume; subliniază, în special, că această 

abordare nu se referă la niciun indicator 

calitativ pentru o evaluare obiectivă a 

respectării practicilor de bună guvernare și 

nici nu ia în considerare date cantitative 

cum ar fi profiturile înregistrate, fluxurile 

financiare care intră și care ies din țară și 

(de)conectarea acestora de realitatea 

economică dintr-o jurisdicție dată; 

Or. en 

 

Amendamentul  526 

Pirkko Ruohonen-Lerner 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 63 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

63. subliniază, în plus, faptul că aceste liste 

pot fi utilizate la nivel național pentru a 

pune în aplicare norme naționale de 

protecție și de combatere a evaziunii față 

de țările terțe (cum ar fi limitarea 

beneficiilor, aplicarea unui test privind 

motivarea comercială, norme vizând 

societățile financiare sub control străin 

etc.) și că limitările acestor liste pot, de 

asemenea, să limiteze domeniul de aplicare 

și eficacitatea măsurilor naționale menite 

să combată practicile fiscale dăunătoare; 

63. subliniază, în plus, faptul că aceste liste 

pot fi utilizate la nivel național pentru a 

pune în aplicare norme naționale de 

protecție și de combatere a evaziunii față 

de țările terțe (cum ar fi limitarea 

beneficiilor, aplicarea unui test privind 

motivarea comercială, norme vizând 

societățile financiare sub control străin, 

norme privind investițiile în capitaluri 

private de către instituții financiare 

pentru dezvoltare publice etc.) și că 

limitările acestor liste pot, de asemenea, să 

limiteze domeniul de aplicare și 

eficacitatea măsurilor naționale menite să 

combată practicile fiscale dăunătoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  527 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

64. este convins că asigurarea concurenței 

echitabile pe piața internă și protejarea 

bazelor impozabile ale statelor membre 

depinde foarte mult de abordarea verigii 

celei mai slabe privind interacțiunile cu 

jurisdicțiile caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime și cu jurisdicțiile care 

practică secretul bancar, deoarece existența 

unui debușeu fiscal (de exemplu absența 

impozitului reținut la sursă) în țările terțe, 

indiferent de practicile fiscale ale acestora, 

crește considerabil oportunitățile de 

evaziune fiscală licită în UE; 

64. este convins că asigurarea concurenței 

echitabile pe piața internă și protejarea 

bazelor impozabile ale statelor membre 

depinde foarte mult de abordarea verigii 

celei mai slabe privind interacțiunile cu 

jurisdicțiile caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime și cu jurisdicțiile care 

practică secretul bancar, deoarece existența 

unui debușeu fiscal (de exemplu absența 

impozitului reținut la sursă) în țările terțe, 

indiferent de practicile fiscale ale acestora, 

crește considerabil oportunitățile de 

evaziune fiscală licită în UE; subliniază că, 
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ținând seama de propunerile BEPS[1], 

statele membre pot preveni practica 

căutării celui mai convenabil tratat sau 

alte forme percepute de abuz în ceea ce 

privește tratatele, prin schimbarea 

tratatelor lor fiscale cu cele ale țărilor 

terțe care își transferă prea des drepturile 

de impozitare în afară și reduc plățile 

impozitului reținut la sursă pentru țările 

în curs de dezvoltare; sugerează stabilirea 

unui model european de tratat fiscal care 

ar putea să înlocuiască pentru toate 

statele membre sau pentru o parte dintre 

acestea începerea cu mii de tratate 

bilaterale și, prin urmare, să reducă 

birocrația și breșele; 

 [1] 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-

discussion-draft-beps-action-6-prevent-

treaty-abuse.pdf 

Or. en 

 

Amendamentul  528 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

64. este convins că asigurarea concurenței 

echitabile pe piața internă și protejarea 

bazelor impozabile ale statelor membre 

depinde foarte mult de abordarea verigii 

celei mai slabe privind interacțiunile cu 

jurisdicțiile caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime și cu jurisdicțiile care 

practică secretul bancar, deoarece existența 

unui debușeu fiscal (de exemplu absența 

impozitului reținut la sursă) în țările terțe, 

indiferent de practicile fiscale ale acestora, 

crește considerabil oportunitățile de 

evaziune fiscală licită în UE; 

64. este convins că asigurarea concurenței 

echitabile pe piața internă și protejarea 

bazelor impozabile ale statelor membre 

depinde foarte mult de abordarea verigii 

celei mai slabe privind interacțiunile cu 

jurisdicțiile caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime și cu jurisdicțiile care 

practică secretul bancar, deoarece existența 

unui debușeu fiscal (de exemplu absența 

impozitului reținut la sursă la frontiera 

externă) în țările terțe, indiferent de 

practicile fiscale ale acestora, crește 

considerabil oportunitățile de evaziune 
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fiscală licită în UE; consideră că ar trebui 

aplicate sancțiuni jurisdicțiilor 

necooperante; 

Or. en 

 

Amendamentul  529 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

64. este convins că asigurarea concurenței 

echitabile pe piața internă și protejarea 

bazelor impozabile ale statelor membre 

depinde foarte mult de abordarea verigii 

celei mai slabe privind interacțiunile cu 

jurisdicțiile caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime și cu jurisdicțiile care 

practică secretul bancar, deoarece existența 

unui debușeu fiscal (de exemplu absența 

impozitului reținut la sursă) în țările terțe, 

indiferent de practicile fiscale ale acestora, 

crește considerabil oportunitățile de 

evaziune fiscală licită în UE; 

64. este convins că asigurarea concurenței 

echitabile pe piața internă și protejarea 

bazelor impozabile ale statelor membre 

depinde foarte mult de abordarea verigii 

celei mai slabe privind interacțiunile cu 

jurisdicțiile caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime și cu jurisdicțiile care 

practică secretul bancar, având în vedere 

că statele membre sunt responsabile 

pentru cotele de impozitare, deoarece 

existența unui debușeu fiscal (de exemplu 

absența impozitului reținut la sursă) în 

țările terțe, indiferent de practicile fiscale 

ale acestora, crește considerabil 

oportunitățile de evaziune fiscală licită în 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  530 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

64. este convins că asigurarea concurenței 

echitabile pe piața internă și protejarea 

64. este convins că asigurarea concurenței 

echitabile pe piața internă și protejarea 
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bazelor impozabile ale statelor membre 

depinde foarte mult de abordarea verigii 

celei mai slabe privind interacțiunile cu 

jurisdicțiile caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime și cu jurisdicțiile care 

practică secretul bancar, deoarece existența 

unui debușeu fiscal (de exemplu absența 

impozitului reținut la sursă) în țările terțe, 

indiferent de practicile fiscale ale acestora, 

crește considerabil oportunitățile de 

evaziune fiscală licită în UE; 

bazelor impozabile ale statelor membre 

depinde foarte mult de abordarea verigii 

celei mai slabe privind interacțiunile cu 

jurisdicțiile caracterizate prin absența 

impozitelor sau prin perceperea unor 

impozite minime și cu jurisdicțiile care 

practică secretul bancar, deoarece existența 

unui debușeu fiscal în țările terțe, indiferent 

de practicile fiscale ale acestora, crește 

considerabil oportunitățile de evaziune 

fiscală licită în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  531 

Paul Tang 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. subliniază că o abordare coordonată de 

către statele membre a țărilor dezvoltate și 

în curs de dezvoltare s-ar putea dovedi 

mult mai eficace în eliminarea practicilor 

fiscale dăunătoare și promovarea unei mai 

mari reciprocități în chestiunile fiscale; 

65. subliniază că o abordare coordonată de 

către statele membre a țărilor dezvoltate și 

în curs de dezvoltare, ținând seama de 

tratatele fiscale bilaterale existente, s-ar 

putea dovedi mult mai eficace în 

eliminarea practicilor fiscale dăunătoare și 

promovarea unei mai mari reciprocități în 

chestiunile fiscale; 

Or. en 

 

Amendamentul  532 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 66 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

66. subliniază că, ca reacție la presiunile 66. subliniază că, ca reacție la presiunile 



 

PE567.781v02-00 54/208 AM\1075014RO.doc 

RO 

exercitate atât de UE, cât și de G20 privind 

problema transparenței fiscale și în 

contextul crizei economice și financiare, 

unele țări terțe au semnat în cele din urmă 

acorduri privind schimbul de informații în 

domeniul fiscal (TIEA) cu UE, care ar 

trebui să îmbunătățească cooperarea cu 

aceste țări; arată că, în cazul Elveției, a fost 

semnat un acord în mai 2015, după o lungă 

perioadă „de tranziție” în cursul căreia 

acest partener comercial important al UE, 

datorită statului său de țară candidată de 

lungă durată, a beneficiat de un acces 

privilegiat la piața unică, dar, în același 

timp, nu a cooperat în alte domenii, în 

special cel al impozitării; 

exercitate atât de UE, cât și de G20 privind 

problema transparenței fiscale și în 

contextul crizei economice și financiare, 

unele țări terțe au semnat în cele din urmă 

acorduri privind schimbul de informații în 

domeniul fiscal (TIEA) cu UE, care ar 

trebui să îmbunătățească cooperarea cu 

aceste țări; arată că, în cazul Elveției, a fost 

semnat un acord în mai 2015, după o lungă 

perioadă „de tranziție” în cursul căreia 

acest partener comercial important al UE, 

datorită statutului său de țară candidată de 

lungă durată, a beneficiat de un acces 

privilegiat la piața unică, dar, în același 

timp, nu a cooperat în alte domenii, în 

special cel al impozitării; evidențiază 

riscul ca Elveția, în timpul realizării unui 

schimb automat de informații, să 

implementeze în același timp măsuri 

fiscale potențial dăunătoare pe viitor; 

speră ca autoritățile elvețiene să ratifice și 

să introducă în dreptul intern noul acord 

cât mai curând posibil pentru ca schimbul 

automat de informații să devină o 

realitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  533 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 66 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

66. subliniază că, ca reacție la presiunile 

exercitate atât de UE, cât și de G20 privind 

problema transparenței fiscale și în 

contextul crizei economice și financiare, 

unele țări terțe au semnat în cele din urmă 

acorduri privind schimbul de informații în 

domeniul fiscal (TIEA) cu UE, care ar 

trebui să îmbunătățească cooperarea cu 

aceste țări; arată că, în cazul Elveției, a fost 

semnat un acord în mai 2015, după o lungă 

perioadă „de tranziție” în cursul căreia 

66. subliniază că, ca reacție la presiunile 

exercitate atât de UE, cât și de G20 privind 

problema transparenței fiscale și în 

contextul crizei economice și financiare, 

unele țări terțe au semnat în cele din urmă 

acorduri privind schimbul de informații în 

domeniul fiscal (TIEA) cu UE, care ar 

trebui să îmbunătățească cooperarea cu 

aceste țări; arată că, în cazul Elveției, a fost 

semnat un acord în mai 2015, după o lungă 

perioadă „de tranziție” în cursul căreia 
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acest partener comercial important al UE, 

datorită statului său de țară candidată de 

lungă durată, a beneficiat de un acces 

privilegiat la piața unică, dar, în același 

timp, nu a cooperat în alte domenii, în 

special cel al impozitării; 

acest partener comercial important al UE, a 

beneficiat de un acces privilegiat la piața 

unică, dar, în același timp, nu a cooperat în 

alte domenii, în special cel al impozitării; 

Or. en 

 

Amendamentul  534 

Thomas Mann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 66 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

66. subliniază că, ca reacție la presiunile 

exercitate atât de UE, cât și de G20 privind 

problema transparenței fiscale și în 

contextul crizei economice și financiare, 

unele țări terțe au semnat în cele din urmă 

acorduri privind schimbul de informații în 

domeniul fiscal (TIEA) cu UE, care ar 

trebui să îmbunătățească cooperarea cu 

aceste țări; arată că, în cazul Elveției, a fost 

semnat un acord în mai 2015, după o lungă 

perioadă „de tranziție” în cursul căreia 

acest partener comercial important al UE, 

datorită statului său de țară candidată de 

lungă durată, a beneficiat de un acces 

privilegiat la piața unică, dar, în același 

timp, nu a cooperat în alte domenii, în 

special cel al impozitării; 

66. subliniază că, ca reacție la presiunile 

exercitate atât de UE, cât și de G20 privind 

problema transparenței fiscale și în 

contextul crizei economice, financiare și a 

datoriilor, unele țări terțe au semnat în cele 

din urmă acorduri privind schimbul de 

informații în domeniul fiscal (TIEA) cu 

UE, care ar trebui să îmbunătățească 

cooperarea cu aceste țări; arată că, în cazul 

Elveției, a fost semnat un acord în mai 

2015, după o lungă perioadă „de tranziție” 

în cursul căreia acest partener comercial 

important al UE, datorită statului său de 

țară candidată de lungă durată, a beneficiat 

de un acces privilegiat la piața unică, dar, 

în același timp, nu a cooperat în alte 

domenii, în special cel al impozitării; 

Or. de 

 

Amendamentul  535 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 66 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 66a. constată că, în pofida negocierilor în 

desfășurare, progresul este încă lent în 

ceea ce privește semnarea acordurilor de 

cooperare cu San Marino, Monaco, 

Liechtenstein și Andorra; regretă că 

Comisia Europeană nu are un mandat 

european similar pentru a negocia 

acordurile privind schimbul automat de 

informații cu teritoriile de peste mări 

acoperite în prezent de Directiva UE 

privind impozitarea veniturilor din 

economii; 

Or. en 

 

Amendamentul  536 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 66 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 66b. salută faptul că Statele Unite s-au 

aflat în linia întâi în combaterea fraudei 

și evaziunii fiscale, în special împotriva 

băncilor și a altor instituții financiare 

care facilitează evaziunea fiscală, însă 

regretă că măsurile Statelor Unite de 

colectare a informațiilor privind 

beneficiarul real sunt în principal 

unilaterale și că unele state din Statele 

Unite, precum Delaware, oferă un grad 

ridicat al secretului corporativ; 

Or. en 

 

Amendamentul  537 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. ia act cu preocupare de faptul că 

numeroase țări în curs de dezvoltare sunt 

deosebit de vulnerabile în fața practicilor 

de evaziune fiscală licită ale corporațiilor și 

că principala cauză a absenței unor venituri 

din bugetele naționale ale țărilor în curs de 

dezvoltare o reprezintă practicile de 

stabilire a prețurilor de transfer ale 

companiilor multinaționale1; subliniază, în 

plus, că aceste țări se află într-o poziție de 

negociere foarte slabă față de unele 

companii multinaționale sau de unii 

investitori străini direcți care caută în 

întreaga lume cele mai avantajoase 

subvenții și scutiri fiscale; denunță faptul 

că, potrivit unor estimări2, aceste pierderi 

la bugetele naționale se ridică anual la circa 

125 de miliarde EUR reprezentând venituri 

din impozite; 

67. ia act cu preocupare de faptul că 

numeroase țări în curs de dezvoltare sunt 

deosebit de vulnerabile în fața practicilor 

de evaziune fiscală licită ale corporațiilor și 

că principala cauză a absenței unor venituri 

din bugetele naționale ale țărilor în curs de 

dezvoltare o reprezintă practicile de 

stabilire a prețurilor de transfer ale 

companiilor multinaționale1; subliniază, în 

plus, că aceste țări se află într-o poziție de 

negociere foarte slabă față de unele 

companii multinaționale sau de unii 

investitori străini direcți care caută în 

întreaga lume cele mai avantajoase 

subvenții și scutiri fiscale; denunță faptul 

că, potrivit unor estimări2, aceste pierderi 

la bugetele naționale se ridică anual la circa 

125 de miliarde EUR reprezentând venituri 

din impozite; mai mult, denunță faptul că 

tratatele fiscale cu țările în curs de 

dezvoltare transferă drepturile de 

impozitare în afara țărilor în curs de 

dezvoltare, reducând totodată plățile 

impozitului anticipat; 

__________________ __________________ 

1 Studiul „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Mobilizarea veniturilor din 

impozite în țările în curs de dezvoltare: 

probleme și provocări), Parlamentul 

European, aprilie 2014. 

1 Studiul „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Mobilizarea veniturilor din 

impozite în țările în curs de dezvoltare: 

probleme și provocări), Parlamentul 

European, aprilie 2014. 

2 Raport al organizației Christian Aid, 

2008. 

2 Raport al organizației Christian Aid, 

2008. 

Or. en 

 

Amendamentul  538 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. ia act cu preocupare de faptul că 

numeroase țări în curs de dezvoltare sunt 

deosebit de vulnerabile în fața practicilor 

de evaziune fiscală licită ale corporațiilor și 

că principala cauză a absenței unor venituri 

din bugetele naționale ale țărilor în curs de 

dezvoltare o reprezintă practicile de 

stabilire a prețurilor de transfer ale 

companiilor multinaționale1; subliniază, în 

plus, că aceste țări se află într-o poziție de 

negociere foarte slabă față de unele 

companii multinaționale sau de unii 

investitori străini direcți care caută în 

întreaga lume cele mai avantajoase 

subvenții și scutiri fiscale; denunță faptul 

că, potrivit unor estimări2, aceste pierderi 

la bugetele naționale se ridică anual la circa 

125 de miliarde EUR reprezentând venituri 

din impozite; 

67. ia act cu preocupare de faptul că 

numeroase țări în curs de dezvoltare sunt 

deosebit de vulnerabile în fața practicilor 

de evaziune fiscală licită ale corporațiilor și 

că principala cauză a absenței unor venituri 

din bugetele naționale ale țărilor în curs de 

dezvoltare o reprezintă practicile de 

stabilire a prețurilor de transfer ale 

companiilor multinaționale1; subliniază, în 

plus, că aceste țări se află într-o poziție de 

negociere foarte slabă față de unele 

companii multinaționale sau de unii 

investitori străini direcți care caută în 

întreaga lume cele mai avantajoase 

subvenții și scutiri fiscale; denunță faptul 

că, potrivit unor estimări2, aceste pierderi 

la bugetele naționale se ridică anual la circa 

125 de miliarde EUR reprezentând venituri 

din impozite; avertizează că fără luarea 

unor măsuri urgente, o parte dintre aceste 

țări în curs de dezvoltare riscă să devină 

paradisurile fiscale de viitor; 

__________________ __________________ 

1 Studiul „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Mobilizarea veniturilor din 

impozite în țările în curs de dezvoltare: 

probleme și provocări), Parlamentul 

European, aprilie 2014. 

1 Studiul „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Mobilizarea veniturilor din 

impozite în țările în curs de dezvoltare: 

probleme și provocări), Parlamentul 

European, aprilie 2014. 

2 Raport al organizației Christian Aid, 

2008. 

2 Raport al organizației Christian Aid, 

2008. 

Or. en 

 

Amendamentul  539 

Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. ia act cu preocupare de faptul că 

numeroase țări în curs de dezvoltare sunt 

deosebit de vulnerabile în fața practicilor 

de evaziune fiscală licită ale corporațiilor și 

că principala cauză a absenței unor venituri 

din bugetele naționale ale țărilor în curs de 

dezvoltare o reprezintă practicile de 

stabilire a prețurilor de transfer ale 

companiilor multinaționale1; subliniază, în 

plus, că aceste țări se află într-o poziție de 

negociere foarte slabă față de unele 

companii multinaționale sau de unii 

investitori străini direcți care caută în 

întreaga lume cele mai avantajoase 

subvenții și scutiri fiscale; denunță faptul 

că, potrivit unor estimări2, aceste pierderi 

la bugetele naționale se ridică anual la circa 

125 de miliarde EUR reprezentând venituri 

din impozite; 

67. ia act cu preocupare de faptul că 

numeroase țări în curs de dezvoltare sunt 

deosebit de vulnerabile în fața practicilor 

de evaziune fiscală licită ale corporațiilor și 

că principala cauză a absenței unor venituri 

din bugetele naționale ale țărilor în curs de 

dezvoltare o reprezintă practicile de 

stabilire a prețurilor de transfer ale 

companiilor multinaționale1; subliniază, în 

plus, că aceste țări se află într-o poziție de 

negociere foarte slabă față de unele 

companii multinaționale sau de unii 

investitori străini direcți; denunță faptul că, 

potrivit unor estimări2, aceste pierderi la 

bugetele naționale se ridică anual la circa 

125 de miliarde EUR reprezentând venituri 

din impozite; 

__________________ __________________ 

1 Studiul „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Mobilizarea veniturilor din 

impozite în țările în curs de dezvoltare: 

probleme și provocări), Parlamentul 

European, aprilie 2014. 

1 Studiul „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Mobilizarea veniturilor din 

impozite în țările în curs de dezvoltare: 

probleme și provocări), Parlamentul 

European, aprilie 2014. 

2 Raport al organizației Christian Aid, 

2008. 

2 Raport al organizației Christian Aid, 

2008. 

Or. en 

 

Amendamentul  540 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. ia act cu preocupare de faptul că 

numeroase țări în curs de dezvoltare sunt 

67. ia act cu preocupare de faptul că 

numeroase țări în curs de dezvoltare sunt 
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deosebit de vulnerabile în fața practicilor 

de evaziune fiscală licită ale corporațiilor și 

că principala cauză a absenței unor venituri 

din bugetele naționale ale țărilor în curs de 

dezvoltare o reprezintă practicile de 

stabilire a prețurilor de transfer ale 

companiilor multinaționale1; subliniază, în 

plus, că aceste țări se află într-o poziție de 

negociere foarte slabă față de unele 

companii multinaționale sau de unii 

investitori străini direcți care caută în 

întreaga lume cele mai avantajoase 

subvenții și scutiri fiscale; denunță faptul 

că, potrivit unor estimări2, aceste pierderi 

la bugetele naționale se ridică anual la circa 

125 de miliarde EUR reprezentând venituri 

din impozite; 

deosebit de vulnerabile în fața practicilor 

de evaziune fiscală licită ale corporațiilor și 

că principala cauză a absenței unor venituri 

din bugetele naționale ale țărilor în curs de 

dezvoltare o reprezintă practicile de 

stabilire a prețurilor de transfer ale 

companiilor multinaționale1; subliniază, în 

plus, că aceste țări se află într-o poziție de 

negociere foarte slabă față de unele 

companii multinaționale sau de unii 

investitori străini direcți care caută în 

întreaga lume cele mai avantajoase 

subvenții și scutiri fiscale; denunță faptul 

că, potrivit unor estimări ale ONU2, aceste 

pierderi la bugetele naționale se ridică 

anual la circa 91 de miliarde EUR 

reprezentând venituri din impozite; 

__________________ __________________ 

1 Studiul „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Mobilizarea veniturilor din 

impozite în țările în curs de dezvoltare: 

probleme și provocări), Parlamentul 

European, aprilie 2014. 

1 Studiul „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Mobilizarea veniturilor din 

impozite în țările în curs de dezvoltare: 

probleme și provocări), Parlamentul 

European, aprilie 2014. 

2 Raport al organizației Christian Aid, 

2008. 

2 Raport al organizației Christian Aid, 

2008. 

Or. en 

 

Amendamentul  541 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 67a. reamintește statelor membre că se 

obligă în temeiul tratatului UE să respecte 

principiul coerenței politice pentru 

dezvoltare și trebuie să se asigure că 

politicile lor fiscale nu subminează 

obiectivele pentru dezvoltare; încurajează 

statele membre să realizeze o analiză a 
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efectelor secundare ale politicilor lor 

fiscale și a impactului lor asupra țărilor în 

curs de dezvoltare astfel cum sugerează 

FMI; 

Or. en 

 

Amendamentul  542 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 67b. concluzionează că prin nefurnizarea 

documentului esențial solicitat de comisie, 

Consiliul și Comisia nu și-au respectat 

principiul unei sincere cooperări în 

temeiul Tratatului de la Lisabona, 

împiedicând Parlamentul European să își 

îndeplinească mandatul; 

Or. en 

 

Amendamentul  543 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 67c. solicită să se clarifice în acordul 

interinstituțional revizuit dintre instituțiile 

UE obligațiile de cooperare a Comisiei, a 

Consiliului și a altor părți interesate care 

interacționează cu Parlamentul 

European, și anume, cu privire la 

partajarea documentelor și depunerea 

mărturiei în cadrul dezbaterilor comisiei; 
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Or. en 

 

Amendamentul  544 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 67d. consideră necesară extinderea 

mandatului actual al comisiei speciale cel 

puțin până în februarie 2016 pentru a 

obține și a analiza întreaga documentație 

solicitată și a organiza audieri 

suplimentare bazate pe noile dovezi 

obținute; 

Or. en 

 

Amendamentul  545 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 67e. reamintește că un comitet de anchetă 

ar avea competențe suplimentare de 

solicitare a documentelor și, în funcție de 

progresul făcut în evaluarea informațiilor 

în săptămânile următoare, solicită 

continuarea discutării posibilității de a 

crea un comitet de anchetă; 

Or. en 
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Amendamentul  546 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – partea introductivă 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. concluzionează, examinând mandatul 

pe care l-a atribuit comisiei sale speciale 

și în pofida diverselor limitări și obstacole 

întâmpinate în desfășurarea misiunilor sale 

de constatare, că: 

68. regretă că din cauza diverselor limitări 

și obstacole întâmpinate în desfășurarea 

misiunilor sale de constatare, comisia 

specială nu a putut să își îndeplinească pe 

deplin mandatul ce i-a fost conferit; 

concluzionează totuși, în pofida acestor 

dificultăți, că: 

Or. en 

 

Amendamentul  547 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 - partea introductivă 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. concluzionează, examinând mandatul 

pe care l-a atribuit comisiei sale speciale și 

în pofida diverselor limitări și obstacole 

întâmpinate în desfășurarea misiunilor sale 

de constatare, că: 

68. concluzionează, examinând mandatul 

pe care l-a atribuit comisiei sale speciale și 

în pofida diverselor limitări și obstacole 

întâmpinate în desfășurarea misiunilor sale 

de constatare, precum și a cooperării 

insuficiente din partea statelor membre și 

a celorlalte instituții europene, că: 

Or. it 

 

Amendamentul  548 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – partea introductivă 



 

PE567.781v02-00 64/208 AM\1075014RO.doc 

RO 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. concluzionează, examinând mandatul 

pe care l-a atribuit comisiei sale speciale și 

în pofida diverselor limitări și obstacole 

întâmpinate în desfășurarea misiunilor sale 

de constatare, că: 

68. concluzionează, examinând mandatul 

pe care l-a atribuit comisiei sale speciale și 

în pofida diverselor limitări și obstacole, 

din partea instituțiilor UE, a unor state 

membre și companii multinaționale, 
întâmpinate în desfășurarea misiunilor sale 

de constatare, că: 

Or. en 

Amendamentul  549 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– fără a aduce atingere rezultatului 

anchetelor Comisiei privind ajutoarele de 

stat aflate în curs de desfășurare, 

informațiile colectate indică faptul că, în 

mai multe cazuri, statele membre nu au 

respectat articolul 107 alineatul (1) din 

TFUE, deoarece au introdus decizii 

fiscale și alte măsuri de natură sau cu 

efecte similare care, favorizând anumite 

întreprinderi, au denaturat concurența pe 

piața internă și au afectat schimburile 

comerciale dintre statele membre, 

eliminat 

Or. en 

Amendamentul  550 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– fără a aduce atingere rezultatului 

anchetelor Comisiei privind ajutoarele de 

stat aflate în curs de desfășurare, 

informațiile colectate indică faptul că, în 

mai multe cazuri, statele membre nu au 

– fără a aduce atingere rezultatului 

anchetelor Comisiei privind ajutoarele de 

stat aflate în curs de desfășurare, 

informațiile colectate indică faptul că, în 

mai multe cazuri, statele membre nu au 
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respectat articolul 107 alineatul (1) din 

TFUE, deoarece au introdus decizii fiscale 

și alte măsuri de natură sau cu efecte 

similare care, favorizând anumite 

întreprinderi, au denaturat concurența pe 

piața internă și au afectat schimburile 

comerciale dintre statele membre, 

respectat posibil pe deplin articolul 107 

alineatul (1) din TFUE, deoarece au 

introdus decizii fiscale și alte măsuri de 

natură sau cu efecte similare care, 

favorizând anumite întreprinderi, au 

denaturat probabil concurența pe piața 

internă și au afectat schimburile comerciale 

dintre statele membre, 

Or. en 

 

Amendamentul  551 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– fără a aduce atingere rezultatului 

anchetelor Comisiei privind ajutoarele de 

stat aflate în curs de desfășurare, 

informațiile colectate indică faptul că, în 

mai multe cazuri, statele membre nu au 

respectat articolul 107 alineatul (1) din 

TFUE, deoarece au introdus decizii fiscale 

și alte măsuri de natură sau cu efecte 

similare care, favorizând anumite 

întreprinderi, au denaturat concurența pe 

piața internă și au afectat schimburile 

comerciale dintre statele membre, 

– fără a aduce atingere rezultatului 

anchetelor Comisiei privind ajutoarele de 

stat aflate în curs de desfășurare, este 

posibil ca statele membre să nu fi respectat 

articolul 107 alineatul (1) din TFUE, 

deoarece au introdus decizii fiscale și alte 

măsuri de natură sau cu efecte similare 

care, favorizând anumite întreprinderi, au 

denaturat concurența pe piața internă și au 

afectat schimburile comerciale dintre 

statele membre, 

Or. en 

 

Amendamentul  552 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– statele membre nu au pus pe deplin în 

practică articolul 108 din TFUE, deoarece 

nu au notificat oficial Comisia cu privire la 

– statele membre probabil nu au pus pe 

deplin în practică articolul 108 din TFUE, 

deoarece se pare că nu au notificat oficial 
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toate planurile lor de a acorda ajutoare 

fiscale, încălcând astfel și dispozițiile 

corespunzătoare din Regulamentul (CE) 

nr. 659/1999 al Consiliului; subliniază că, 

în consecință, Comisia nu a putut să 

verifice permanent toate regimurile de 

ajutor, conform prevederilor de la 

articolul 108 din TFUE, deoarece nu a avut 

acces la toate informațiile pertinente, cel 

puțin înainte de 2010, în perioada nevizată 

de anchetele sale în curs, 

Comisia cu privire la toate planurile lor de 

a acorda ajutoare fiscale, încălcând astfel și 

dispozițiile corespunzătoare din 

Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al 

Consiliului; subliniază că, în consecință, 

Comisia nu a putut să verifice permanent 

toate regimurile de ajutor, conform 

prevederilor de la articolul 108 din TFUE, 

deoarece nu a avut acces la toate 

informațiile pertinente, cel puțin înainte de 

2010, în perioada nevizată de anchetele 

sale în curs, 

Or. en 

 

Amendamentul  553 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– statele membre nu au pus pe deplin în 

practică articolul 108 din TFUE, deoarece 

nu au notificat oficial Comisia cu privire la 

toate planurile lor de a acorda ajutoare 

fiscale, încălcând astfel și dispozițiile 

corespunzătoare din Regulamentul (CE) 

nr. 659/1999 al Consiliului; subliniază că, 

în consecință, Comisia nu a putut să 

verifice permanent toate regimurile de 

ajutor, conform prevederilor de la 

articolul 108 din TFUE, deoarece nu a avut 

acces la toate informațiile pertinente, cel 

puțin înainte de 2010, în perioada nevizată 

de anchetele sale în curs, 

– o parte dintre statele membre nu au pus 

pe deplin în practică articolul 108 din 

TFUE, deoarece nu au notificat oficial 

Comisia cu privire la toate planurile lor de 

a acorda ajutoare fiscale, încălcând astfel și 

dispozițiile corespunzătoare din 

Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al 

Consiliului; subliniază că, în consecință, 

Comisia nu a putut să verifice permanent 

toate regimurile de ajutor, conform 

prevederilor de la articolul 108 din TFUE, 

deoarece nu a avut acces la toate 

informațiile pertinente, cel puțin înainte de 

2010, în perioada nevizată de anchetele 

sale în curs, 

Or. en 

 

Amendamentul  554 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– statele membre nu au pus pe deplin în 

practică articolul 108 din TFUE, deoarece 

nu au notificat oficial Comisia cu privire la 

toate planurile lor de a acorda ajutoare 

fiscale, încălcând astfel și dispozițiile 

corespunzătoare din Regulamentul (CE) 

nr. 659/1999 al Consiliului; subliniază că, 

în consecință, Comisia nu a putut să 

verifice permanent toate regimurile de 

ajutor, conform prevederilor de la 

articolul 108 din TFUE, deoarece nu a avut 

acces la toate informațiile pertinente, cel 

puțin înainte de 2010, în perioada nevizată 

de anchetele sale în curs, 

– o parte dintre statele membre nu au pus 

pe deplin în practică articolul 108 din 

TFUE, deoarece nu au notificat oficial 

Comisia cu privire la toate planurile lor de 

a acorda ajutoare fiscale, încălcând astfel și 

dispozițiile corespunzătoare din 

Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al 

Consiliului; subliniază că, în consecință, 

Comisia nu a putut să verifice permanent 

toate regimurile de ajutor, conform 

prevederilor de la articolul 108 din TFUE, 

deoarece nu a avut acces la toate 

informațiile pertinente, cel puțin înainte de 

2010, în perioada nevizată de anchetele 

sale în curs, 

Or. en 

 

Amendamentul  555 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– statele membre nu și-au îndeplinit 

obligațiile prevăzute în Directivele 

Consiliului 77/799/CEE și 2011/16/UE, 

deoarece nu au făcut schimb spontan de 

informații fiscale, nici măcar în cazurile în 

care existau motive clare, în ciuda marjei 

de discreție lăsate de aceste directive, 

pentru a presupune că ar putea surveni 

pierderi fiscale în alte state membre sau că 

transferurile artificiale de profituri în 

interiorul grupurilor ar putea genera 

economii fiscale, 

– statele membre probabil nu și-au 

îndeplinit probabil în întregime obligațiile 

prevăzute în Directivele Consiliului 

77/799/CEE și 2011/16/UE, deoarece nu 

au făcut schimb spontan de informații 

fiscale, nici măcar în cazurile în care 

existau motive clare, în ciuda marjei de 

discreție lăsate de aceste directive, pentru a 

presupune că ar putea surveni pierderi 

fiscale în alte state membre sau că 

transferurile artificiale de profituri în 

interiorul grupurilor ar putea genera 

economii fiscale, 

Or. en 
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Amendamentul  556 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– statele membre nu și-au îndeplinit 

obligațiile prevăzute în Directivele 

Consiliului 77/799/CEE și 2011/16/UE, 

deoarece nu au făcut schimb spontan de 

informații fiscale, nici măcar în cazurile în 

care existau motive clare, în ciuda marjei 

de discreție lăsate de aceste directive, 

pentru a presupune că ar putea surveni 

pierderi fiscale în alte state membre sau că 

transferurile artificiale de profituri în 

interiorul grupurilor ar putea genera 

economii fiscale, 

– statele membre nu și-au îndeplinit 

obligațiile prevăzute în Directivele 

Consiliului 77/799/CEE și 2011/16/UE, 

deoarece nu au făcut și continuă să nu 

facă schimb spontan de informații fiscale, 

nici măcar în cazurile în care existau 

motive clare, în ciuda marjei de discreție 

lăsate de aceste directive, pentru a 

presupune că ar putea surveni pierderi 

fiscale în alte state membre sau că 

transferurile artificiale de profituri în 

interiorul grupurilor ar putea genera 

economii fiscale, 

Or. en 

 

Amendamentul  557 

Frank Engel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– statele membre nu și-au îndeplinit 

obligațiile prevăzute în Directivele 

Consiliului 77/799/CEE și 2011/16/UE, 

deoarece nu au făcut schimb spontan de 

informații fiscale, nici măcar în cazurile în 

care existau motive clare, în ciuda marjei 

de discreție lăsate de aceste directive, 

pentru a presupune că ar putea surveni 

pierderi fiscale în alte state membre sau 

că transferurile artificiale de profituri în 

interiorul grupurilor ar putea genera 

– statele membre nu și-au îndeplinit 

obligațiile prevăzute în Directivele 

Consiliului 77/799/CEE și 2011/16/UE, 

deoarece nu au făcut schimb spontan de 

informații fiscale, nici măcar în cazurile în 

care existau motive clare, în ciuda marjei 

de discreție lăsate de aceste directive, 
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economii fiscale, 

Or. fr 

 

Amendamentul  558 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– statele membre nu și-au îndeplinit 

obligațiile prevăzute în Directivele 

Consiliului 77/799/CEE și 2011/16/UE, 

deoarece nu au făcut schimb spontan de 

informații fiscale, nici măcar în cazurile în 

care existau motive clare, în ciuda marjei 

de discreție lăsate de aceste directive, 

pentru a presupune că ar putea surveni 

pierderi fiscale în alte state membre sau că 

transferurile artificiale de profituri în 

interiorul grupurilor ar putea genera 

economii fiscale, 

– o parte dintre statele membre nu și-au 

îndeplinit obligațiile prevăzute în 

Directivele Consiliului 77/799/CEE și 

2011/16/UE, deoarece nu au făcut schimb 

spontan de informații fiscale, nici măcar în 

cazurile în care existau motive clare, în 

ciuda marjei de discreție lăsate de aceste 

directive, pentru a presupune că ar putea 

surveni pierderi fiscale în alte state 

membre sau că transferurile artificiale de 

profituri în interiorul grupurilor ar putea 

genera economii fiscale, 

Or. en 

 

Amendamentul  559 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 3 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – Comisia nu și-a îndeplinit rolul său de 

supraveghere și punere în aplicare în ceea 

ce privește dreptul european, prin 

inițierea procedurilor de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor pentru 

nerespectarea de către statele membre a 

obligațiilor prevăzute în Directivele 

22/799/CEE și 2011/16/UE ale 

Consiliului, în pofida dovezilor contrare 

rezultate, de exemplu, din discuțiile 
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privind practicile fiscale dăunătoare din 

Grupul pentru codul de conduită al 

Consiliului; 

Or. en 

 

Amendamentul  560 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– în fine, statele membre nu au respectat 

principiul cooperării loiale consacrat în 

articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, deoarece nu au 

adoptat toate măsurile adecvate, generale 

sau particulare, pentru a asigura 

îndeplinirea obligațiilor care le revin; 

– în fine, statele membre nu au respectat 

probabil principiul cooperării loiale 

consacrat în articolul 4 alineatul (3) din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, 

deoarece nu au adoptat toate măsurile 

adecvate, generale sau particulare, pentru a 

asigura îndeplinirea obligațiilor care le 

revin; 

Or. en 

 

Amendamentul  561 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– în fine, statele membre nu au respectat 

principiul cooperării loiale consacrat în 

articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, deoarece nu au 

adoptat toate măsurile adecvate, generale 

sau particulare, pentru a asigura 

îndeplinirea obligațiilor care le revin; 

– în fine, o parte dintre statele membre nu 

au respectat principiul cooperării loiale 

consacrat în articolul 4 alineatul (3) din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, 

deoarece nu au adoptat toate măsurile 

adecvate, generale sau particulare, pentru a 

asigura îndeplinirea obligațiilor care le 

revin; 

Or. en 
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Amendamentul  562 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– în fine, statele membre nu au respectat 

principiul cooperării loiale consacrat în 

articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, deoarece nu au 

adoptat toate măsurile adecvate, generale 

sau particulare, pentru a asigura 

îndeplinirea obligațiilor care le revin; 

– în fine, o parte dintre statele membre nu 

au respectat principiul cooperării loiale 

consacrat în articolul 4 alineatul (3) din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, 

deoarece nu au adoptat toate măsurile 

adecvate, generale sau particulare, pentru a 

asigura îndeplinirea obligațiilor care le 

revin; 

Or. en 

 

Amendamentul  563 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– în fine, statele membre nu au respectat 

principiul cooperării loiale consacrat în 

articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, deoarece nu au 

adoptat toate măsurile adecvate, generale 

sau particulare, pentru a asigura 

îndeplinirea obligațiilor care le revin; 

– statele membre nu au respectat principiul 

cooperării loiale consacrat în articolul 4 

alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, deoarece nu au adoptat toate 

măsurile adecvate, generale sau particulare, 

pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor 

care le revin; 

Or. en 

 

Amendamentul  564 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 4 a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – Comisia Europeană nu și-a îndeplinit în 

totalitate rolul său de gardian al tratatelor 

astfel cum prevede articolul 17 alineatul 

(1) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, 

Or. en 

 

Amendamentul  565 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 4 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – în final, Comisia nu și-a îndeplinit rolul 

de gardian al tratatului deoarece nu 

acționat în acest domeniu și nu a luat 

toate măsurile necesare de a informa 

statele membre și a le impune să își 

îndeplinească obligațiile; Comisia și-a 

încălcat obligațiile în temeiul articolului 

108 din Tratatul de la Lisabona privind 

funcționarea pieței interne prin 

nelansarea în trecut a unor anchete 

privind ajutorul de stat; 

Or. en 

 

Amendamentul  566 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 4 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – o analiză a cazurilor individuale de 

încălcare a dreptului comunitar privind 
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punctele sus-menționate nu a fost posibilă 

din cauza lipsei informațiilor detaliate 

furnizate de statele membre, Consiliu și 

Comisie; 

Or. en 

 

Amendamentul  567 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 – liniuța 4 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – un comitet de anchetă cu un mandat de 

cel puțin 12 luni ar trebui înființat pentru 

a face lumină în cazurile individuale de 

încălcări specifice ale dreptului 

comunitar de către instituțiile statelor 

membre, în pofida cazurilor și aspectelor 

acoperite explicit de anchetele în 

desfășurare ale Comisiei; ar trebui 

analizate posibile măsuri juridice viitoare 

în vederea asigurării cooperării depline în 

ceea ce privește partajarea informațiilor 

statelor membre și ale Uniunii cu 

comisiile parlamentare; 

Or. en 

 

Amendamentul  568 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 68a. solicită Consiliului și Comisiei să 

convină asupra propunerii de regulament 

în așteptare al Parlamentului European și 

al Consiliului privind dispozițiile detaliate 
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de reglementare a exercitării dreptului de 

anchetă al Parlamentului European1; 

 __________________ 

 1http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0219+0+DOC+PDF+V0//RO 

Or. en 

 

Amendamentul  569 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 68a. solicită Comisiei să analizeze dacă 

încălcările sus-menționate ar putea fi 

aduse încă în fața Curții de Justiție; 

Or. en 

 

Amendamentul  570 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 68a. confirmă suveranitatea statelor 

membre în legătură cu sistemele de 

impozitare a profitului societății, 

recunoscând totodată necesitatea 

abordării problemei măsurilor fiscale 

neloiale, precum deciziile fiscale abuzive 

pe teritoriul UE; în această privință, ar 

trebui să se obțină o mai bună coordonare 

a politicilor fiscale naționale și creșterea 

transparenței privind activitățile 

companiilor multinaționale, fără nicio 
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armonizare suplimentară a politicilor 

privind impozitul pe profitul societății;  

Or. en 

 

Amendamentul  571 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 68b. solicită statelor membre să respecte 

principiul impozitului pe profit în locul în 

care este generat; 

Or. en 

 

Amendamentul  572 

Paul Tang 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina neconcordanțele – și a nu 

mai crea neconcordanțe suplimentare – 

între sistemele fiscale și a elimina măsurile 

fiscale dăunătoare care creează condiții de 

evaziune fiscală licită pe scară largă pentru 

companiile multinaționale și erodarea bazei 

impozabile în cadrul pieței interne; 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina neconcordanțele – și a nu 

mai crea neconcordanțe suplimentare – 

între sistemele fiscale și a elimina măsurile 

fiscale dăunătoare care creează condiții de 

evaziune fiscală licită pe scară largă pentru 

companiile multinaționale și erodarea bazei 

impozabile în cadrul pieței interne; o parte 

dintre statele membre care joacă un rol 

central în facilitarea evaziunii fiscale, 

precum Țările de Jos și Luxemburg, ar 

trebui să își asume responsabilitatea și să 

conducă eforturile de îmbunătățire a 

cooperării fiscale în cadrul UE;  
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Or. en 

 

Amendamentul  573 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina neconcordanțele – și a nu 

mai crea neconcordanțe suplimentare – 

între sistemele fiscale și a elimina 

măsurile fiscale dăunătoare care creează 

condiții de evaziune fiscală licită pe scară 

largă pentru companiile multinaționale și 

erodarea bazei impozabile în cadrul pieței 

interne; 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina măsurile fiscale 

dăunătoare care creează condiții de 

evaziune fiscală licită pe scară largă pentru 

companiile multinaționale și erodarea bazei 

impozabile în cadrul pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  574 

Petr Ježek 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina neconcordanțele – și a nu 

mai crea neconcordanțe suplimentare – 

între sistemele fiscale și a elimina măsurile 

fiscale dăunătoare care creează condiții de 

evaziune fiscală licită pe scară largă pentru 

companiile multinaționale și erodarea bazei 

impozabile în cadrul pieței interne; 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina neconcordanțele – și a nu 

mai crea neconcordanțe suplimentare – 

între sistemele fiscale și a elimina măsurile 

fiscale dăunătoare care creează condiții de 

evaziune fiscală licită pe scară largă pentru 

companiile multinaționale și erodarea bazei 

impozabile în cadrul pieței interne; în 

această privință, solicită statelor membre 
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să informeze Comisia și alte state membre 

cu privire la modificările aduse legislației 

privind impozitul pe profitul societăților 

(introducerea unei noi indemnizații, 

compensații, scutiri, a unui stimulent sau 

a unei alte măsuri similare) care ar putea 

avea un impact asupra ratelor lor fiscale 

efective sau a oricăror alte venituri fiscale 

ale statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  575 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina neconcordanțele – și a nu 

mai crea neconcordanțe suplimentare – 

între sistemele fiscale și a elimina măsurile 

fiscale dăunătoare care creează condiții de 

evaziune fiscală licită pe scară largă pentru 

companiile multinaționale și erodarea bazei 

impozabile în cadrul pieței interne; 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să pună capăt concurenței 

fiscale dăunătoare și să coopereze pe 

deplin pentru a elimina neconcordanțele, 

de exemplu, prin proiectul de directivă a 

Comisiei (COM(2014)0212) privind SUP 
– și a nu mai crea neconcordanțe 

suplimentare – între sistemele fiscale și a 

elimina măsurile fiscale dăunătoare care 

creează condiții de evaziune fiscală licită 

pe scară largă pentru companiile 

multinaționale și erodarea bazei impozabile 

în cadrul pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  576 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina neconcordanțele – și a nu 

mai crea neconcordanțe suplimentare – 

între sistemele fiscale și a elimina măsurile 

fiscale dăunătoare care creează condiții de 

evaziune fiscală licită pe scară largă 

pentru companiile multinaționale și 

erodarea bazei impozabile în cadrul pieței 

interne; 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina neconcordanțele – și a nu 

mai crea neconcordanțe suplimentare – 

între sistemele fiscale și a elimina măsurile 

fiscale dăunătoare care creează condiții de 

evaziune fiscală licită pentru companiile 

multinaționale și erodarea bazei impozabile 

în cadrul pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  577 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina neconcordanțele – și a nu 

mai crea neconcordanțe suplimentare – 

între sistemele fiscale și a elimina măsurile 

fiscale dăunătoare care creează condiții de 

evaziune fiscală licită pe scară largă 

pentru companiile multinaționale și 

erodarea bazei impozabile în cadrul pieței 

interne; 

69. invită, din aceste motive, statele 

membre și instituțiile UE, care poartă în 

egală măsură răspunderea politică pentru 

situația actuală, să coopereze pe deplin 

pentru a elimina neconcordanțele – și a nu 

mai crea neconcordanțe suplimentare – 

între sistemele fiscale și a elimina măsurile 

fiscale dăunătoare care creează condiții de 

evaziune fiscală licită pentru companiile 

multinaționale și erodarea bazei impozabile 

în cadrul pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  578 

Sirpa Pietikäinen 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 69 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 69a. recunoaște activitatea realizată de 

Comisie pentru crearea unui număr 

european de identificare fiscală (TIN 

UE); reamintește că TIN-urile sunt 

considerate că oferă cel mai bun mijloc de 

identificare a contribuabililor și solicită, 

prin urmare, ca acest proiect să fie 

accelerat; solicită Comisiei, din același 

motiv, să facă demersuri pentru a crea un 

număr de identificare similar la nivel 

mondial, precum Comitetul de 

supraveghere reglementară pentru 

Sistemul identificatorului internațional al 

entităților juridice (LEI); 

Or. en 

 

Amendamentul  579 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea acestei 

situații, care nu mai poate fi tolerată, nu în 

ultimul rând din cauza impactului său 

asupra bugetelor naționale, deja supuse 

unor măsuri de consolidare fiscală, și 

asupra sarcinii fiscale suportate de alți 

contribuabili, printre care se numără IMM-

urile și cetățenii; subliniază, în acest 

context, că intenționează să își joace pe 

deplin rolul și că este pregătit să instituie 

un control politic mai eficace, în strânsă 

cooperare cu parlamentele naționale; 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare în afară 

de planurile existente, de a acționa urgent 

pentru soluționarea acestei situații, care nu 

mai poate fi tolerată, nu în ultimul rând din 

cauza impactului său asupra bugetelor 

naționale, deja supuse unor măsuri de 

consolidare fiscală, și asupra sarcinii 

fiscale suportate de alți contribuabili, 

printre care se numără IMM-urile și 

cetățenii; subliniază, în acest context, că 

intenționează să își joace pe deplin rolul și 

că este pregătit să instituie un control 

politic mai eficace, în strânsă cooperare cu 

parlamentele naționale; subliniază, de 

asemenea, că funcționarii publici care 

sunt responsabili pentru încălcări ale 
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dreptului comunitar, în special lipsa unei 

cooperări sincere vizavi de alte state 

membre, ar trebui să își asume 

răspunderea deplină pentru 

comportamentul lor, inclusiv să ia în 

considerare demisionarea din funcție 

atunci când acest lucru este indicat 

pentru restabilirea încrederii cetățenilor 

în reprezentanții Uniunii Europene și 

statele sale membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  580 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea acestei 

situații, care nu mai poate fi tolerată, nu în 

ultimul rând din cauza impactului său 

asupra bugetelor naționale, deja supuse 

unor măsuri de consolidare fiscală, și 

asupra sarcinii fiscale suportate de alți 

contribuabili, printre care se numără IMM-

urile și cetățenii; subliniază, în acest 

context, că intenționează să își joace pe 

deplin rolul și că este pregătit să instituie 

un control politic mai eficace, în strânsă 

cooperare cu parlamentele naționale; 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea acestei 

situații, care nu mai poate fi tolerată, nu în 

ultimul rând din cauza impactului său 

asupra bugetelor naționale, deja supuse 

unor măsuri de consolidare fiscală, și 

asupra contribuției fiscale suportate de alți 

contribuabili, printre care se numără IMM-

urile și cetățenii; subliniază, în acest 

context, că intenționează să își joace pe 

deplin rolul și că este pregătit să instituie 

un control politic mai eficace, în strânsă 

cooperare cu parlamentele naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  581 

Thomas Mann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea acestei 

situații, care nu mai poate fi tolerată, nu în 

ultimul rând din cauza impactului său 

asupra bugetelor naționale, deja supuse 

unor măsuri de consolidare fiscală, și 

asupra sarcinii fiscale suportate de alți 

contribuabili, printre care se numără IMM-

urile și cetățenii; subliniază, în acest 

context, că intenționează să își joace pe 

deplin rolul și că este pregătit să instituie 

un control politic mai eficace, în strânsă 

cooperare cu parlamentele naționale; 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea acestei 

situații, care nu mai poate fi tolerată, nu în 

ultimul rând din cauza impactului său 

asupra bugetelor naționale, deja supuse 

unor măsuri de consolidare fiscală 

necesară, și asupra sarcinii fiscale 

suportate de alți contribuabili, printre care 

se numără IMM-urile și cetățenii; 

subliniază, în acest context, că 

intenționează să își joace pe deplin rolul și 

că este pregătit să instituie un control 

politic mai eficace, în strânsă cooperare cu 

parlamentele naționale; 

Or. de 

 

Amendamentul  582 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea acestei 

situații, care nu mai poate fi tolerată, nu în 

ultimul rând din cauza impactului său 

asupra bugetelor naționale, deja supuse 

unor măsuri de consolidare fiscală, și 

asupra sarcinii fiscale suportate de alți 

contribuabili, printre care se numără IMM-

urile și cetățenii; subliniază, în acest 

context, că intenționează să își joace pe 

deplin rolul și că este pregătit să instituie 

un control politic mai eficace, în strânsă 

cooperare cu parlamentele naționale; 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea acestei 

situații, care menține un nivel ridicat al 

inegalității veniturilor și care nu mai poate 

fi tolerată, nu în ultimul rând din cauza 

impactului său asupra bugetelor naționale, 

deja supuse unor măsuri de consolidare 

fiscală, și asupra sarcinii fiscale suportate 

de alți contribuabili, printre care se numără 

IMM-urile și cetățenii; subliniază, în acest 

context, că intenționează să își joace pe 

deplin rolul și că este pregătit să instituie 

un control politic mai eficace, în strânsă 

cooperare cu parlamentele naționale; 

Or. en 
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Amendamentul  583 

Massimiliano Salini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea acestei 

situații, care nu mai poate fi tolerată, nu în 

ultimul rând din cauza impactului său 

asupra bugetelor naționale, deja supuse 

unor măsuri de consolidare fiscală, și 

asupra sarcinii fiscale suportate de alți 

contribuabili, printre care se numără IMM-

urile și cetățenii; subliniază, în acest 

context, că intenționează să își joace pe 

deplin rolul și că este pregătit să instituie 

un control politic mai eficace, în strânsă 

cooperare cu parlamentele naționale; 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea acestei 

situații, care nu mai poate fi tolerată, nu în 

ultimul rând din cauza impactului său 

asupra bugetelor naționale, deja supuse 

unor măsuri de consolidare fiscală, și 

asupra sarcinii fiscale suportate de alți 

contribuabili, printre care se numără IMM-

urile, lucrătorii care desfășoară activități 

independente, profesiile liberale și 

cetățenii; subliniază, în acest context, că 

intenționează să își joace pe deplin rolul și 

că este pregătit să instituie un control 

politic mai eficace, în strânsă cooperare cu 

parlamentele naționale; 

Or. it 

 

Amendamentul  584 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea acestei 

situații, care nu mai poate fi tolerată, nu în 

ultimul rând din cauza impactului său 

asupra bugetelor naționale, deja supuse 

unor măsuri de consolidare fiscală, și 

asupra sarcinii fiscale suportate de alți 

contribuabili, printre care se numără IMM-

70. invită șefii de stat și de guvern din UE 

să își ia angajamente politice clare de a 

acționa urgent pentru soluționarea 

problemei concurenței fiscale în cadrul 

UE, care nu mai poate fi tolerată, nu în 

ultimul rând din cauza impactului său 

asupra bugetelor naționale, deja supuse 

unor măsuri de consolidare fiscală, și 

asupra sarcinii fiscale suportate de alți 
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urile și cetățenii; subliniază, în acest 

context, că intenționează să își joace pe 

deplin rolul și că este pregătit să instituie 

un control politic mai eficace, în strânsă 

cooperare cu parlamentele naționale; 

contribuabili, printre care se numără IMM-

urile și cetățenii; subliniază, în acest 

context, că intenționează să își joace pe 

deplin rolul și că este pregătit să instituie 

un control politic mai eficace, în strânsă 

cooperare cu parlamentele naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  585 

Evelyn Regner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 70a. consideră concurența fiscală 

dăunătoare drept una dintre cauzele 

principale care conduc la o dezintegrare 

completă a pieței europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  586 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 70a. solicită statelor membre – care 

doresc să stabilească o cooperare 

consolidată între ele în domeniul fiscal – 

să analizeze posibilitatea de a încredința 

Comisiei Europene responsabilitatea 

soluționării conflictelor dintre ele în 

domeniul fiscal, în aproximativ același 

mod ca Multistate Tax Compact 

(Convenția fiscală între mai multe state) 

(MTC) din Statele Unite; sub acest 

mandat, Comisia Europeană ar putea să 
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acționeze ca organism de colectare a 

informațiilor și să propună un program al 

prețurilor de transfer, care ar realiza 

audituri. Aceasta ar asigura că statele 

membre participante utilizează metode de 

numire corecte și corespunzătoare pentru 

a determina răspunderea fiscală și a evita 

concurența fiscală dăunătoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  587 

Aldo Patriciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. invită Comisia să își îndeplinească 

datoria de gardian al Tratatelor, asigurând 

respectarea în totalitate a legislației UE și a 

principiului cooperării loiale între statele 

membre; 

71. invită Comisia să își îndeplinească 

datoria de gardian al Tratatelor, asigurând 

respectarea în totalitate a legislației UE și a 

principiului cooperării loiale între statele 

membre, și să inițieze, în cazul în care este 

prevăzut, deschiderea procedurii privind 

încălcarea dreptului comunitar împotriva 

statelor membre care nu își respectă 

obligațiile în conformitate cu articolele 

258 și 259 din TFUE; 

Or. it 

 

Amendamentul  588 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. invită Comisia să își îndeplinească 

datoria de gardian al Tratatelor, asigurând 

respectarea în totalitate a legislației UE și a 

71. invită Comisia să își îndeplinească 

datoria de gardian al Tratatelor, asigurând 

respectarea în totalitate a legislației UE și a 
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principiului cooperării loiale între statele 

membre; 

principiului cooperării loiale între statele 

membre; solicită luarea unor măsuri 

juridice viitoare sistematice în 

conformitate cu puterile ce i-au fost 

conferite prin tratat; 

Or. en 

 

Amendamentul  589 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. invită Comisia să își îndeplinească 

datoria de gardian al Tratatelor, asigurând 

respectarea în totalitate a legislației UE și a 

principiului cooperării loiale între statele 

membre; 

71. invită Comisia să își îndeplinească 

datoria de gardian al Tratatelor, asigurând 

respectarea în totalitate a legislației UE și a 

principiului cooperării loiale între statele 

membre; solicită, prin urmare, Comisiei 

să își consolideze capacitatea internă, 

posibil prin crearea unui departament 

fiscal specific în domeniul serviciilor sale, 

pentru a se ocupa atât de fluxul tot mai 

mare de notificări privind ajutorul de stat 

în domeniul politicii privind concurența, 

cât și de responsabilitățile sale consolidate 

de coordonare a noilor măsuri legate de 

transparența fiscală; 

Or. en 

 

Amendamentul  590 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 – subpunctul 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 cu toate acestea, regretă că președintele 

Comisiei Europene, Jean-Claude 

Juncker, continuă să nege importanța 
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dezvăluirilor LuxLeaks, probabil din 

cauza rolului său decenal din cadrul 

Guvernului din Marele Ducat al 

Luxemburgului; 

Or. it 

 

Amendamentul  591 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 71a. solicită Comisiei să promoveze 

bunele practici privind stabilirea 

prețurilor de transfer și a prețurilor 

pentru împrumuturi și taxele de finanțare 

pentru tranzacțiile în interiorul grupului, 

pentru a le aduce în linie cu prețurile de 

piață prevalente; 

Or. en 

 

Amendamentul  592 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 71a. solicită statele membre ale UE să ia 

serios în considerare propunerea făcută 

de fostul ministru al finanțelor din 

Luxemburg și a actualului președinte al 

Comisiei Europene de a crea, în cadrul 

Consiliului, o comisie fiscală cu același 

statut și aceeași reprezentare precum 

Comisia economică și financiară; 

Or. en 
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Amendamentul  593 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 71a. solicită statelor membre să furnizeze 

toate informațiile necesare Comisiei cu 

scopul de a putea să își exercite, fără 

impedimente, rolul său de gardian al 

tratatelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  594 

Gerolf Annemans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe 

ar trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

Or. nl 
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Amendamentul  595 

Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe 

ar trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă că statele membre trebuie să 

îmbunătățească și să consolideze 

cooperarea dintre fiecare țară și 

administrațiile fiscale, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderi; 

Or. en 

 

Amendamentul  596 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe 

este dăunătoare și conduce la o 

uniformizare la un nivel inferior în ceea 

ce privește cotele de impozitare și 
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de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

standardele de reglementare și, prin 

urmare, ar trebui să fie înlocuite cu un 

cadru consecvent privind societățile; 

Or. en 

 

Amendamentul  597 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare într-un mod 

coordonat, pentru a garanta concurența 

echitabilă între întreprinderile de pe piața 

internă; 

Or. en 

 

Amendamentul  598 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; le 

solicită asigurarea unui mediu de afaceri 

favorabil mediului, caracterizat, printre 

altele, de stabilitate economică, financiară 

și politică, precum și de certitudine 

juridică și de simplicitatea normelor 

fiscale și realizarea unor reforme 

structurale și favorabile creșterii în timp 

util și a unor politici de reducere a 

datoriei și a deficitului, care să facă parte 

integrantă din mediul favorabil 

afacerilor; insistă, cu toate acestea, că 

concurența fiscală din interiorul UE și cu 

țările terțe ar trebui să se desfășoare în 

cadrul bine definit al unor norme, pentru a 

garanta concurența echitabilă între 

întreprinderile de pe piața internă; solicită, 

în consecință, statelor membre și Comisiei 

să asigure condiții de concurență 

echitabile între IMM-uri și companiile 

multinaționale; constată că semestrul 

european ar trebui utilizat pentru a 

promova politici fiscale responsabile și că 

analiza anuală a creșterii, precum și 

recomandările specifice fiecărei țări ar 

putea fi utilizate și pentru a recomanda 

măsuri de creștere a eficienței sistemelor 

fiscale și de promovare a celor mai bune 

practici pentru colectarea eficientă a 

impozitelor; ia act de faptul că includerea 

unor indicatori suplimentari în legătură 

cu politicile fiscale în procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice urmează 

să fie luată în considerare cu atenție, însă 

astfel de probleme fiscale ar putea fi 

investigate în cadrul revizuirilor 

aprofundate din țări în care sunt realizate 

astfel de revizuiri; subliniază totuși 

caracterul ciclic, care este strâns legat de 

ciclul economic general, al colectării 

impozitelor pe profitul societății; 
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Or. en 

 

Amendamentul  599 

Emmanuel Maurel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că cooperarea 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a elimina 

treptat concurența fiscală între statele 

membre; dat fiind rolul lor esențial în 

asigurarea sustenabilității fiscale, solicită 

ca aspectele legate de impozitarea 

întreprinderilor, inclusiv practicile fiscale 

dăunătoare și impactul acestora, să fie 

abordate mai detaliat în cadrul semestrului 

european și ca indicatorii pertinenți să fie 

incluși în tabloul de bord al procedurii 

privind dezechilibrele macroeconomice; în 

special, o monitorizare strictă a 

mijloacelor de care dispun administrațiile 

fiscale pentru impozitarea societăților și 

controlul fiscal; 

Or. fr 

 

Amendamentul  600 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 72. subliniază că statele membre rămân 
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deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe 

ar trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

competente pentru a-și stabili ratele de 

impozitare a profitului societăților, însă 

acționează în cadrul normelor unei piețe 

comune, fapt ce implică necesitatea unor 

norme de asigurare a concurenței loiale 

între societăți; insistă, cu toate acestea, că 

concurența fiscală dintre state este un 

concept dăunător și va sfârși printr-o 

uniformizare la un nivel inferior , deși 

Uniunea trebuie să se îndrepte către un 

sistem european comun de impozitare a 

profitului societăților; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită Comisiei să abordeze mai 

detaliat aspectele legate de impozitarea 

întreprinderilor, inclusiv practicile fiscale 

dăunătoare și impactul acestora, în cadrul 

semestrului european și ca indicatorii 

pertinenți să fie incluși în tabloul de bord al 

procedurii privind dezechilibrele 

macroeconomice; 

Or. en 

 

Amendamentul  601 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale; 
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indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

Or. en 

 

Amendamentul  602 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 
practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, în același timp, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; solicită ca practicile 

fiscale dăunătoare și impactul acestora să 

fie abordate mai detaliat în cadrul 

semestrului european; 

Or. en 

 

Amendamentul  603 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 
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de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 
practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca evaziunea fiscală și 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

Or. en 

 

Amendamentul  604 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și dezvolta 

sisteme de impozitare și pentru a-și stabili 

ratele de impozitare a profitului 

societăților; insistă, cu toate acestea, că 

concurența fiscală din interiorul UE și cu 

țările terțe ar trebui să se desfășoare în 

cadrul bine definit al unor norme, pentru a 

garanta concurența echitabilă între 

întreprinderile de pe piața internă; dat fiind 

rolul lor esențial în asigurarea 

sustenabilității fiscale, solicită ca aspectele 

legate de impozitarea întreprinderilor, 

inclusiv practicile fiscale dăunătoare și 

impactul acestora, să fie abordate mai 

detaliat în cadrul semestrului european; 

Or. en 
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Amendamentul  605 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora și măsurarea breșei fiscale 

survenite din evaziunea fiscală și evitarea 

plății impozitelor, să fie abordate mai 

detaliat în cadrul semestrului european; 

Or. en 

 

Amendamentul  606 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că dispozițiile 

fiscale din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 
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de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

Or. en 

 

Amendamentul  607 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

72. ia act de faptul că statele membre 

rămân competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

Or. en 

 

Amendamentul  608 

Krišjānis Kariņš 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. subliniază că statele membre rămân pe 

deplin competente pentru a-și stabili ratele 

de impozitare a profitului societăților; 

insistă, cu toate acestea, că concurența 

fiscală din interiorul UE și cu țările terțe ar 

trebui să se desfășoare în cadrul bine 

definit al unor norme, pentru a garanta 

concurența echitabilă între întreprinderile 

de pe piața internă; dat fiind rolul lor 

esențial în asigurarea sustenabilității 

fiscale, solicită ca aspectele legate de 

impozitarea întreprinderilor, inclusiv 

practicile fiscale dăunătoare și impactul 

acestora, să fie abordate mai detaliat în 

cadrul semestrului european și ca 

indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

72. evidențiază că statele membre rămân 

pe deplin competente pentru a-și stabili 

ratele de impozitare a profitului 

societăților; insistă, cu toate acestea, că 

concurența fiscală din interiorul UE și cu 

țările terțe ar trebui să se desfășoare în 

cadrul bine definit al unor norme, pentru a 

garanta concurența echitabilă între 

întreprinderile de pe piața internă; dat fiind 

rolul lor esențial în asigurarea 

sustenabilității fiscale, solicită ca aspectele 

legate de impozitarea întreprinderilor, 

inclusiv practicile fiscale dăunătoare și 

impactul acestora, să fie abordate mai 

detaliat în cadrul semestrului european și 

ca indicatorii pertinenți să fie incluși în 

tabloul de bord al procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice; 

Or. en 

 

Amendamentul  609 

Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 72a. în această privință, invită Comisia să 

găsească echilibrul corect între 

convergența fiscală și economică și 

solicită Comisiei să asigure luarea unor 

măsuri de sprijinire a creșterii economice, 

a investițiilor și a locurilor de muncă; 

Or. en 
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Amendamentul  610 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 – paragraful 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 este de părere că un schimb de informații 

fiscale cuprinzător, transparent și eficace, 

precum și o bază fiscală consolidată 

comună a societăților reprezintă condiții 

prealabile esențiale pentru crearea unui 

sistem fiscal la nivelul UE care să 

respecte și să salvgardeze principiile 

fundamentale ale pieței interne; 

subliniază că, pentru a stabili încrederea 

publică în integritatea administrațiilor 

fiscale, statele membre ar trebui să 

publice statistici privind schimbul 

automat de informații și că Comisia ar 

trebui să monitorizeze aceste activități; 

Or. en 

 

Amendamentul  611 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 72a. invită statele membre și, în special, 

pe cele care primesc asistență financiară 

să pună în aplicare reforme structurale, 

inclusiv creșterea capacității și eficienței 

lor de colectare a impozitelor, de 

combatere a fraudei și de punere în 

aplicare a unor măsuri de combatere a 

planificării fiscale agresive; 

Or. en 
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Amendamentul  612 

Georgios Kyrtsos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 72a. consideră că stabilirea unei cote de 

impozitare colective asigură garanția unei 

concurențe fiscale sănătoase, întrucât o 

diversitate mare a nivelului cotelor în 

rândul statelor membre le oferă 

posibilitatea companiilor multinaționale 

să adopte o planificare fiscală agresivă 

dăunătoare; menționează în plus, că 

nerealizarea unei armonizări a condițiilor 

privind cotele de impozitare împiedică 

încă statele membre să stabilească cota 

sus-menționată ca prag minim; constată 

că conceptul de impozitare eficace 

minimă are legătură cu definiția la nivel 

european a unei cote de impozitare a 

persoanelor juridice sau a unei cifre 

absolute (de exemplu, <10 %) sau a unui 

număr relativ (procent aplicat prețului 

tarifar al unor coeficienți K-M sau al 

unor coeficienți medii K-M, sub care nu 

este permisă concurența fiscală 

dăunătoare; 

Or. el 

Amendamentul  613 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la 

nivelul UE care să respecte și să 

salvgardeze principiile fundamentale ale 

eliminat 
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pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  614 

Gerolf Annemans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

este de părere că un schimb de informații 

fiscale cuprinzător, transparent și eficace, 

precum și o bază fiscală consolidată 

comună a societăților reprezintă condiții 

prealabile esențiale pentru crearea unui 

sistem fiscal la nivelul UE care să respecte 

și să salvgardeze principiile fundamentale 

ale pieței interne; 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace este un lucru bun, însă 

subliniază în același timp că aceste 

schimburi nu ar trebui să conducă la un 

sistem fiscal unificat la nivelul UE; 

Or. nl 

Amendamentul  615 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților și o rată 

de impozitare armonizată reprezintă 

condiții prealabile esențiale pentru crearea 

unui sistem fiscal la nivelul UE care să 

respecte și să salvgardeze principiile 

fundamentale ale pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  616 

Morten Messerschmidt 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 
pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

voluntară consolidată comună a 

societăților ar putea fi considerate pentru 

crearea unui sistem fiscal mai coordonat la 

nivelul UE care să respecte și să 

salvgardeze principiile fundamentale ale 

pieței interne și suveranitatea națională în 

materie de chestiuni privind impozitarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  617 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 
reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace reprezintă o condiție prealabilă 

esențială pentru crearea unui sistem fiscal 

la nivelul UE care să respecte și să 

salvgardeze principiile fundamentale ale 

pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  618 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 
reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace reprezintă condiții prealabile 

esențiale pentru crearea unui sistem fiscal 

la nivelul UE care să respecte și să 

salvgardeze principiile fundamentale ale 

pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  619 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

73. este de părere că, printre altele, un 

schimb multilateral automat de informații 

fiscale cuprinzător, transparent și eficace, o 

raportare publică a fiecărei țări, precum și 

o bază fiscală consolidată comună 

obligatorie a societăților pentru companii 

multinaționale reprezintă condiții 

prealabile esențiale pentru crearea unui 

sistem fiscal la nivelul UE care să respecte 

și să salvgardeze principiile fundamentale 

ale pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  620 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

73. este de părere că un schimb 

multilateral automat de informații fiscale 

cuprinzător, transparent și eficace, o 

raportare publică a fiecărei țări, precum și 

o bază fiscală consolidată comună a 

societăților reprezintă condiții prealabile 

esențiale pentru crearea unui sistem fiscal 

la nivelul UE care să respecte și să 

salvgardeze principiile fundamentale ale 

pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  621 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

(consolidată) comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  622 

Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 
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și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

subliniază că informațiile furnizate de 

societăți sensibile din punct de vedere 

comercial trebuie protejate și că normele 

privind protecția datelor trebuie 

respectate; 

Or. en 

 

Amendamentul  623 

Krišjānis Kariņš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună echitabilă a 

societăților reprezintă condiții prealabile 

esențiale pentru crearea unui sistem fiscal 

la nivelul UE care să respecte și să 

salvgardeze principiile fundamentale ale 

pieței interne și să nu submineze legislația 

națională și principiul subsidiarității; 

Or. en 

 

Amendamentul  624 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

73. este de părere că un schimb automat de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 
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și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței 

interne; 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal echitabil 

la nivelul UE; 

Or. it 

 

Amendamentul  625 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. este de părere că un schimb de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

73. este de părere că un schimb automat de 

informații fiscale cuprinzător, transparent 

și eficace în care statele membre notifică 

Comisia Europeană și Grupul pentru 

codul de conduită cu privire la 

modificările propuse ale normelor lor 

fiscale, precum și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților 

reprezintă condiții prealabile esențiale 

pentru crearea unui sistem fiscal la nivelul 

UE care să respecte și să salvgardeze 

principiile fundamentale ale pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  626 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 73a. solicită realizarea pe viitor a unei o 

cercetări științifice cuprinzătoare și 
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independente pentru a evalua amploarea 

actuală a breșei fiscale și a pierderii de 

venituri survenite ca urmare a planificării 

fiscale agresive, astfel încât să se 

cuantifice și să se înțeleagă mai bine 

fenomenul și să se facă posibilă 

elaborarea răspunsurilor adecvate privind 

politica; 

Or. en 

 

Amendamentul  627 

Frank Engel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. invită statele membre și instituțiile UE, 

dată fiind complexitatea chestiunii, să 

instituie diverse seturi de acțiuni 

complementare pentru a îmbunătăți situația 

actuală, ținând cont de necesitatea reducerii 

complexității pentru toate părțile interesate 

și a reducerii la minimum a costurilor de 

conformitate pentru întreprinderi și 

administrații fiscale; subliniază, prin 

urmare, că simplificarea sistemelor fiscale 

ar trebui să fie primul pas în încercarea de 

a oferi claritate nu doar statelor membre, 

ci și cetățenilor, care sunt în prezent 

excluși de la schimbul de informații; 

74. invită statele membre și instituțiile UE, 

dată fiind complexitatea chestiunii, să 

instituie diverse seturi de acțiuni 

complementare pentru a îmbunătăți situația 

actuală, ținând cont de necesitatea reducerii 

complexității pentru toate părțile interesate 

și a reducerii la minimum a costurilor de 

conformitate pentru întreprinderi și 

administrații fiscale; subliniază, prin 

urmare, că simplificarea sistemelor fiscale 

ar trebui să fie primul pas în încercarea de 

a oferi claritate statelor membre; 

Or. fr 

 

Amendamentul  628 

Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. invită statele membre și instituțiile UE, 74. invită statele membre și instituțiile UE, 



 

AM\1075014RO.doc 107/208 PE567.781v02-00 

 RO 

dată fiind complexitatea chestiunii, să 

instituie diverse seturi de acțiuni 

complementare pentru a îmbunătăți situația 

actuală, ținând cont de necesitatea reducerii 

complexității pentru toate părțile interesate 

și a reducerii la minimum a costurilor de 

conformitate pentru întreprinderi și 

administrații fiscale; subliniază, prin 

urmare, că simplificarea sistemelor fiscale 

ar trebui să fie primul pas în încercarea de 

a oferi claritate nu doar statelor membre, 

ci și cetățenilor, care sunt în prezent 

excluși de la schimbul de informații; 

dată fiind complexitatea chestiunii, să 

instituie diverse seturi de acțiuni 

complementare pentru a îmbunătăți situația 

actuală, ținând cont de necesitatea reducerii 

complexității pentru toate părțile interesate 

și a reducerii la minimum a costurilor de 

conformitate pentru întreprinderi și 

administrații fiscale; subliniază, prin 

urmare, că simplificarea sistemelor fiscale 

ar trebui să fie primul pas în încercarea de 

a oferi claritate; 

 (Creșterea transparenței la nivelul UE ar 

trebui să ia în considerarea protejarea 

secretelor comerciale și industriale.) 

Or. de 

 

Amendamentul  629 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. invită statele membre și instituțiile UE, 

dată fiind complexitatea chestiunii, să 

instituie diverse seturi de acțiuni 

complementare pentru a îmbunătăți 

situația actuală, ținând cont de necesitatea 

reducerii complexității pentru toate părțile 

interesate și a reducerii la minimum a 

costurilor de conformitate pentru 

întreprinderi și administrații fiscale; 

subliniază, prin urmare, că simplificarea 

sistemelor fiscale ar trebui să fie primul pas 

în încercarea de a oferi claritate nu doar 

statelor membre, ci și cetățenilor, care sunt 

în prezent excluși de la schimbul de 

informații; 

74. invită statele membre și instituțiile UE, 

dată fiind complexitatea chestiunii și 

pentru a îmbunătăți situația actuală, ținând 

cont de necesitatea reducerii complexității 

pentru toate părțile interesate și a reducerii 

la minimum a costurilor de conformitate 

pentru întreprinderi și administrații fiscale; 

subliniază, prin urmare, că simplificarea 

sistemelor fiscale ar trebui să fie primul pas 

în încercarea de a oferi claritate nu doar 

statelor membre, ci și cetățenilor, care sunt 

în prezent excluși de la schimbul de 

informații; 

Or. en 
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Amendamentul  630 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 74a. atrage atenția asupra importanței 

codurilor de conduită ale societăților și a 

politicilor privind răspunderea socială a 

societăților în sprijinirea luptei împotriva 

planificării fiscale agresive; este de părere 

că bunele practici în această privință 

trebuie promovate și că codurile de 

conduită existente ar trebui consolidate 

atunci când este necesar;  

Or. en 

 

Amendamentul  631 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 74b. insistă asupra faptului că trebuie 

plătite taxe în țările în care există o 

activitate economică efectivă și în care se 

creează valoare sau, în cazul impozitării 

indirecte, acolo unde există consum; 

Or. en 

 

Amendamentul  632 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 74a. solicită Comisiei să aplice în 

totalitate legislația supusă competenței 

UE, să abordeze problemele legate de 

evaziunea fiscală, frauda fiscală și 

planificarea fiscală agresivă și alte 

practici fiscale dăunătoare; solicită, în 

această privință, definirea planificării 

fiscale agresive, împreună cu o definiție a 

ceea ce reprezintă planificarea fiscală 

agresivă, ca infracțiune premergătoare 

spălării banilor , în Directiva privind 

combaterea spălării banilor 

(COM(2013)0045); 

Or. en 

 

Amendamentul  633 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 74 a. solicită Comisiei Europene să își 

retragă proiectul de propunere de 

directivă din 9 aprilie 2014 ((2014)0212), 

care vizează facilitarea înființării de 

întreprinderi „înființate” din motive 

fiscale prin înregistrare online; 

Or. en 

 

Amendamentul  634 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 74b. solicită o reformă urgentă a 

Directivei privind dobânzile și redevențele, 

care să permită o extindere a sferei de 

aplicare a impozitelor reținute la sursă, 

precum și introducerea unei clauze 

privind supunerea la plata impozitelor și a 

unei clauze privind impozitul minim, 

pentru a se asigura că grupurile de 

companii multinaționale nu se confruntă 

cu un stimulent de relocare a PI către 

rezidenții subsidiari din țări cu impozite 

reduse; 

Or. en 

 

Amendamentul  635 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 74c. solicite Comisiei să investigheze pe 

viitor în mod empiric oportunitatea 

restricționării deducerii plăților de 

redevențe la societățile conexe din plățile 

de bază ale impozitului pe venitul 

societăților, ca mijloc de combatere a 

transferului de profit în interiorul 

grupului; 

Or. en 

 

Amendamentul  636 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 74 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 74d. solicită Comisiei să evalueze pe viitor 

oportunitatea legiuitorilor fiscali de a 

introduce clauze privind ajustarea 

retroactivă a prețurilor pentru a aborda 

problemele create de incertitudinile 

asociate cu evaluarea activelor 

necorporale; 

Or. en 

 

Amendamentul  637 

Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, 

să se ia serios în considerare radierea 

acestor societăți din registrul de 

transparență; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  638 

Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 
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multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, 

să se ia serios în considerare radierea 

acestor societăți din registrul de 

transparență; 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; 

Or. en 

 

Amendamentul  639 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, 

să se ia serios în considerare radierea 

acestor societăți din registrul de 

transparență; 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; 

Or. en 

 

Amendamentul  640 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, 

să se ia serios în considerare radierea 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; 
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acestor societăți din registrul de 

transparență; 

Or. en 

 

Amendamentul  641 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, 

să se ia serios în considerare radierea 

acestor societăți din registrul de 

transparență; 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; 

Or. en 

 

Amendamentul  642 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, să 

se ia serios în considerare radierea acestor 

societăți din registrul de transparență; 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; consideră această situație 

inacceptabilă și foarte dăunătoare 

demnității Parlamentului European și 

cetățenilor pe care îi reprezintă; 
recomandă, prin urmare, să se ia măsuri 

adecvate pentru a împiedica aceste 

societăți de a comunica cu Parlamentul și 
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cu celelalte instituții ale UE, începând cu 

o radiere imediată a acestor societăți din 

registrul de transparență, prin retragerea 

ecusoanelor de acces ale reprezentanților 

grupurilor de interese ale acestora; 

solicită, de asemenea, ca acestor societăți 

să li se interzică să participe la consultări 

publice inerente activității legislative 

europene și să li se împiedice orice acces 

la achiziții publice europene și finanțări 

comunitare; 

Or. it 

 

Amendamentul  643 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, să 

se ia serios în considerare radierea acestor 

societăți din registrul de transparență; 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; salută decizia 

Parlamentului de a retrage documentele 

de identitate codificate de acces în 

Parlament ale reprezentanților lor; 
recomandă să se ia toate măsurile 

necesare pentru radierea acestor societăți 

din registrul de transparență; 

Or. en 

 

Amendamentul  644 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, să 

se ia serios în considerare radierea acestor 

societăți din registrul de transparență; 

75. condamnă faptul că, în pofida 

invitațiilor repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, ca 

accesul în Parlament să fie retras pentru 

aceste firme și să se ia serios în 

considerare radierea acestor societăți din 

registrul de transparență prin invocarea 

unei încălcări a literei (f) a Codului de 

conduită cuprins în anexa III la Acordul 

interinstituțional privind registrul de 

transparență; solicită Comisiei să facă 

acest Cod de conduită mai ferm pentru a 

se asigura posibilitatea de sancționare a 

organizațiilor care fac lobby pe lângă 

instituțiile UE, dar nu cooperează pe 

deplin cu instituțiile respective în 

chestiuni relevante pentru elaborarea 

politicilor UE sau de interes public; 

regretă, de asemenea, cooperarea lipsită 

de entuziasm (sau, în unele cazuri, lipsa 

categorică a acestuia) din partea statelor 

membre, a Consiliului și, parțial, a 

Comisiei, în pofida retoricii publice 

contrare; 

Or. en 

 

Amendamentul  645 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

75. reamintește că 18 companii 

multinaționale, inclusiv unele cu o 

vizibilitate publică și o responsabilitate 

corporativă socială mai ridicată, au fost 

invitate să discute cu comisia chestiuni 
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internațională; recomandă, prin urmare, să 

se ia serios în considerare radierea 

acestor societăți din registrul de 

transparență; 

legate de planificarea fiscală internațională; 

ia act de faptul că aceste companii 

multinaționale se află sub controlul 

Comisiei Europene; regretă că, în pofida 

unor invitații repetate, doar patru dintre 

aceste companii multinaționale au 

acceptat să se prezinte în fața comisiei1; 

solicită, prin urmare, ca celelalte 14 

societăți1a să fie radiate din registrul de 

transparență și să fie tratate ca entități 

necooperante de către Parlamentul 

European; 

 __________________ 

 1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc and Total 

S.A. 

 1a Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 

Group, Coca-Cola Company, Facebook, 

Fiat Chrystler Automobiles, Google, 

HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald's 

Corporation, Philip Morris, Walmart, 

Walt Disney Company. 

Or. en 

 

Amendamentul  646 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, să 

se ia serios în considerare radierea acestor 

societăți din registrul de transparență; 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, ca 

autoritățile sale competente să ia în 

considerare privarea companiilor vizate 

de accesul lor în incinta Parlamentului și 
să se ia serios în considerare actualizarea 

responsabilităților stabilite în Codul de 

conduită pentru organizațiile incluse în 
registrul de transparență1, în ceea ce 
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privește cooperarea cu comisiile 

Parlamentului European și alte 

organisme politice; 

 __________________ 

 1 Codul de conduită stabilit în anexa III la 

Acordul interinstituțional privind registrul 

de transparență din 2014. 

Or. en 

 

Amendamentul  647 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, 

să se ia serios în considerare radierea 

acestor societăți din registrul de 

transparență; 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; consideră astfel necesară 

revizuirea Acordului dintre Parlamentul 

European și Comisia Europeană privind 

registrul de transparență pentru 

organizațiile și persoanele liber-

profesioniste implicate în elaborarea 

politicilor UE și punerea în aplicare a 

politicilor, pentru a defini cadrul de 

acțiune în cazul organizațiilor înregistrate 

în registrul de transparență care refuză să 

răspundă pozitiv la cererile de informații 

din partea Parlamentului European; 

Or. en 

 

Amendamentul  648 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, 

să se ia serios în considerare radierea 

acestor societăți din registrul de 

transparență; 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă instituțiilor UE 

să nu autorizeze accesul la sediile lor al 

reprezentațiilor intereselor sau al 

administratorilor acestor societății, pentru 

o perioadă de minimum doi ani; 

Or. fr 

 

Amendamentul  649 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, să 

se ia serios în considerare radierea acestor 

societăți din registrul de transparență; 

75. regretă și consideră inacceptabil faptul 

că, în pofida invitațiilor repetate, mai multe 

companii multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, să 

se ia serios în considerare radierea acestor 

societăți din registrul de transparență; 

Or. hu 

 

Amendamentul  650 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 

75. regretă faptul că, în pofida invitațiilor 

repetate, mai multe companii 
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multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, să 

se ia serios în considerare radierea acestor 

societăți din registrul de transparență; 

multinaționale nu au profitat de 

oportunitatea de a discuta cu comisia 

chestiuni legate de planificarea fiscală 

internațională; recomandă, prin urmare, 

având în vedere refuzarea cooperării cu o 

comisie oficială a Parlamentului 

European, să se ia serios în considerare 

radierea acestor societăți din registrul de 

transparență pentru o anumită perioadă; 

Or. en 

 

Amendamentul  651 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 75a. solicită investigarea rolului 

instituțiilor financiare în sprijinirea 

practicilor fiscale dăunătoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  652 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 75a. având în vedere lipsa actuală a 

puterilor de anchetă parlamentară a 

Parlamentului, solicită Comisiei și 

Consiliului European să facă progrese cu 

privire la propunerea de regulament al 

Parlamentului European privind 

dispozițiile detaliate de reglementare a 

exercitării dreptului de anchetă al 

Parlamentului European 

(2009/2212(INL)), pentru a conferi 

Parlamentului European reale puteri de 
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anchetă esențiale pentru exercitarea 

dreptului său parlamentar de anchetă; 

Or. en 

 

Amendamentul  653 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 75 a. încurajează toate statele membre să 

semneze Legea SUA privind 

conformitatea fiscală aplicabilă conturilor 

din străinătate din 2010 (Foreign Account 

Tax Compliance Act 2010) (FACTA); 

Or. en 

 

Amendamentul  654 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Cooperarea și coordonarea privind 

deciziile 

Cooperarea și coordonarea privind 

deciziile de impozitare în avans 

Or. en 

 

Amendamentul  655 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare 

a Directivei 2011/16/UE în ceea ce 

privește schimbul automat obligatoriu de 

informații în domeniul fiscal, care 

prevede un cadru comun pentru 

înregistrarea și schimbul automat de 

informații privind deciziile, și dispoziții 

care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea 

sa în practică de către statele membre; 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, poziția 

Parlamentului European astfel cum a fost 

votată în Directiva privind dreptul 

acționarilor în iulie 2015 potrivit căreia 

statele membre solicită autorității 

emitente divulgarea publică a elementelor 

esențiale și a informațiilor privind 

deciziile fiscale, oferind o defalcare după 

stat membru și după țară terță în care 

există o filială; solicită Consiliului să 

împuternicească Comisia să stabilească, 

prin acte delegate, formatul și conținutul 

publicației; . invită Comisia și statele 

membre să evite crearea de noi breșe prin 

anularea Directivei UE privind 

impozitarea veniturilor din economii; 

Or. en 

 

Amendamentul  656 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 

automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 

automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; insistă 

asupra faptului că informațiile partajate 

cu privire la decizii ar trebui puse la 

dispoziția publicului printr-un director 

central al Comisiei și că schimbul 
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retrospectiv ar trebui extins la toate 

deciziile active încă la data intrării în 

vigoare a directivei; 

Or. en 

 

Amendamentul  657 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 

automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 

automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; 

subliniază că numărul clar de norme, 

precum și existența a 28 de state membre 

cu limbi și practici administrative diferite 

fac necesară pentru Comisie și statele 

membre să conceapă mijloace inovatoare 

de tratare a acestei diversități pentru a 

face schimbul automat de informații în 

Uniune realmente eficace și util; 

Or. en 

 

Amendamentul  658 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 

automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 

automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; 

subliniază că informațiile sensibile din 

punct de vedere comercial furnizate de 

societăți trebuie protejate, iar normele 

mai cuprinzătoare privind protecția 

datelor trebuie respectate; 

Or. en 

 

Amendamentul  659 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 

automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, subliniază că 

informațiile furnizate de societăți care 

sunt sensibile din punct de vedere 

comercial trebuie protejate și că trebuie 

respectate norme privind protecția datelor, 
care prevăd un cadru comun pentru 

înregistrarea și schimbul automat de 

informații privind deciziile, și dispoziții 

care să îi permită Comisiei să monitorizeze 

cu eficacitate transpunerea sa în practică de 

către statele membre; 
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Or. en 

 

Amendamentul  660 

Petr Ježek 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 

automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 

automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; 

reamintește în această privință importanța 

acordării de acces Comisiei la schimbul 

de informații între statele membre astfel 

încât instituția să poată să asigure că 

deciziile nu au un impact negativ asupra 

pieței interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  661 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 

76. invită Consiliul să adopte, până la 

sfârșitul anului 2015, propunerea 

legislativă din martie 2015 de modificare a 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal, care prevede un cadru 

comun pentru înregistrarea și schimbul 
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automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; 

automat de informații privind deciziile, și 

dispoziții care să îi permită Comisiei să 

monitorizeze cu eficacitate transpunerea sa 

în practică de către statele membre; solicită 

Consiliului să ia în considerare în mod 

adecvat avizul Parlamentului European 

cu privire la această propunere 

legislativă; 

Or. de 

 

Amendamentul  662 

Petr Ježek 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 76a. salută propunerea Comisiei de a 

dezvolta un director central sigur în care 

informațiile care trebuie comunicate în 

cadrul prezentei directive să poată fi 

înregistrate și solicită Comisiei să își 

completeze propunerea cu consolidarea 

corespunzătoare a transparenței și să 

publice un raport anual care să rezume 

principalele cazuri cuprinse în viitorul 

director central, care ar trebui să includă 

cel puțin: 

 – numele contribuabilului și al grupului; 

 – o descriere a chestiunilor tratate în 

decizia fiscală; 

 – o descriere a criteriilor utilizate pentru a 

determina un acord de preț în avans; 

 – identificarea statului membru (statelor 

membre) care va (vor) fi cel mai probabil 

afectat(e); 

 – identificarea oricăror alți contribuabili 

care ar putea să fie afectați (în afară de 

persoanele fizice). 

 Pentru a face acest lucru, Comisia trebuie 

să acorde atenția corespunzătoare 

confidențialității întreprinderii și 
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secretului comercial; 

Or. en 

 

Amendamentul  663 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; 

77. solicită statelor membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv și cu flexibilități 

precum perioade de nereciprocitate, 

pentru a garanta că țările în curs de 

dezvoltare pot participa de la început la 

punerea în aplicare a acestui nou 

standard; îndeamnă statele membre să se 

asigure în legislațiile lor interne de 

punere în aplicare că încălcările 

deliberate ale obligațiilor de raportare sau 

raportarea necorespunzătoare în temeiul 

schimbului automat de informați (AEOI) 

va fi considerată infracțiune penală; 

îndeamnă statele membre să oblige 

instituțiile financiare locale să identifice 

locul de reședință al titularilor tuturor 

conturilor de la început, pentru a 

îmbunătăți eficiența procesului de 

colectare a informațiilor și pentru a nu 

genera ambiguitate neadecvată și 

contraproductivă în punerea în aplicare a 

AEOI; îndeamnă statele membre și 

Comisia să introducă și să specifice 

cerința pentru o statistică publică 

cuprinzătoare privind AEOI defalcat după 

state membre din primul an de 

funcționare și, inclusiv, o statistică 
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succintă pentru anii 2013-2015, pentru a 

preveni sistemele de evitare în 

regulamentul de punere în aplicare la 

care lucrează în prezent Comisia prin 

procedura comitologiei; 

Or. en 

 

Amendamentul  664 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; recomandă 

includerea informațiilor privind decizia 

fiscală în standarde mondiale privind 

AEOI, precum și că aceste informații ar 

trebui să fie disponibile publicului; insistă 

asupra faptului că ar trebui luate măsuri 

de asigurare a faptului că AEOI capătă 

cu adevărat o dimensiune mondială și, 

prin urmare, eficace, prin acordarea 

pentru țările în curs de dezvoltare a unei 

perioade inițiale de schimb de informații 

nereciproce, sprijinind totodată eforturile 

lor de consolidare a capacității lor pentru 

deplina participare la AEOI; 

Or. en 

 

Amendamentul  665 

Krišjānis Kariņš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; subliniază că 

schimbul automat de informații în cadrul 

UE ar putea avea loc sub forma unui 

registru central cuprinzător al UE, care să 

fie accesibil Comisiei și autorităților 

competente; 

Or. en 

 

Amendamentul  666 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; ținând 

seama în mod corespunzător de protecția 

informațiilor sensibile din punct de vedere 

comercial și respectând pe deplin normele 

privind protecția datelor; invită în special 

Comisia, OCDE și G20 să îl promoveze cu 

ajutorul celor mai adecvate și eficace 

instrumente, în cadrul unui proces mondial 

incluziv; 

Or. en 

 

Amendamentul  667 

Brian Hayes 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; consideră că 

regimul schimbului automat de informații 

din Legea SUA privind conformitatea 

fiscală aplicabilă conturilor din 

străinătate (FACTA) ar trebui recunoscut 

ca un nou standard exigent privind 

divulgarea informațiilor fiscale; 

Or. en 

 

Amendamentul  668 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Georgios 

Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; pentru ca acest 

schimb automat de informații să fie 

eficace, solicită, de asemenea, stabilirea 

unui regim al numerelor europene de 

identificare fiscală; 

Or. en 
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Amendamentul  669 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; 

77. invită statele membre să sprijine, în 

toate forurile internaționale, schimbul 

automat de informații dintre administrațiile 

fiscale ca noul standard mondial; invită în 

special Comisia, OCDE și G20 să îl 

promoveze cu ajutorul celor mai adecvate 

și eficace instrumente, în cadrul unui 

proces mondial incluziv; precum 

Convenția privind cooperarea 

administrativă pe probleme fiscale; 

Or. en 

 

Amendamentul  670 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 77a. îndeamnă statele membre să oblige 

instituțiile financiare locale să identifice 

locul de reședință al titularilor tuturor 

conturilor de la început, pentru a 

îmbunătăți eficiența procesului de 

colectare a informațiilor și pentru a nu 

genera ambiguitate neadecvată și 

contraproductivă în punerea în aplicare a 

AEOI; îndeamnă statele membre și 

Comisia să introducă și să specifice 

cerința pentru o statistică publică 

cuprinzătoare privind AEOI defalcat după 

state membre din primul an de 

funcționare și, inclusiv, o statistică 

succintă pentru anii 2013-2013, pentru a 

preveni sistemele de evitare în 

regulamentul de punere în aplicare la 

care lucrează în prezent Comisia prin 
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procedura comitologiei; 

Or. en 

 

Amendamentul  671 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special 

atunci când implică stabilirea unor 

prețuri de transfer, să fie instituită în 

cooperare cu toate țările implicate, că 

informațiile pertinente ar trebui schimbate 

în mod automat între acestea și că orice 

acțiune de la nivel național care vizează 

reducerea evaziunii fiscale licite și a 

erodării bazei impozabile din UE, inclusiv 

auditurile, ar trebui întreprinsă în comun, 

ținând cont în mod corespunzător de 

experiența acumulată prin programul 

Fiscalis 2020; își reafirmă opinia potrivit 

căreia elementele de bază ale tuturor 

deciziilor fiscale care au un impact asupra 

altor state membre ar trebui nu doar 

comunicate administrațiilor fiscale și 

Comisie, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor pentru fiecare țară în parte 

întocmite de companiile multinaționale; 

78. invită statele membre să considere că 

orice informație relevantă privind deciziile 

fiscale transfrontaliere ar trebui 

schimbată în mod automat între 

administrațiile fiscale naționale și 

Comisie; subliniază că elementele de bază 

ale tuturor deciziilor fiscale care au un 

impact asupra altor state membre ar trebui 

partajate între administrațiile fiscale 

relevante și Comisie; 

Or. en 

 

Amendamentul  672 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 

trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; își 

reafirmă opinia potrivit căreia elementele 

de bază ale tuturor deciziilor fiscale care 

au un impact asupra altor state membre 

ar trebui nu doar comunicate 

administrațiilor fiscale și Comisie, ci și 

prezentate în cadrul rapoartelor pentru 

fiecare țară în parte întocmite de 

companiile multinaționale; 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat, cuprinzător și fără întârziere 

între acestea și că orice acțiune de la nivel 

național care vizează reducerea evaziunii 

fiscale licite și a erodării bazei impozabile 

din UE, inclusiv auditurile, ar trebui 

întreprinsă în comun, ținând cont în mod 

corespunzător de experiența acumulată prin 

programul Fiscalis 2020; 

Or. de 

 

Amendamentul  673 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 
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trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; își 

reafirmă opinia potrivit căreia elementele 

de bază ale tuturor deciziilor fiscale care au 

un impact asupra altor state membre ar 

trebui nu doar comunicate administrațiilor 

fiscale și Comisie, ci și prezentate în 

cadrul rapoartelor pentru fiecare țară în 

parte întocmite de companiile 

multinaționale; 

trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; își 

reafirmă opinia potrivit căreia elementele 

de bază ale tuturor deciziilor fiscale care au 

un impact asupra altor state membre ar 

trebui comunicate administrațiilor fiscale și 

Comisie; 

Or. en 

 

Amendamentul  674 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 

trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; își 

reafirmă opinia potrivit căreia elementele 

de bază ale tuturor deciziilor fiscale care au 

un impact asupra altor state membre ar 

trebui nu doar comunicate administrațiilor 

fiscale și Comisie, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor pentru fiecare țară în parte 

întocmite de companiile multinaționale; 

78. solicită statelor membre să considere 

că orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate administrațiile fiscale ale țărilor 

implicate, că informațiile pertinente ar 

trebui schimbate în mod automat între 

acestea și că orice acțiune de la nivel 

național care vizează reducerea evaziunii 

fiscale licite și a erodării bazei impozabile 

din UE, inclusiv auditurile, ar trebui 

întreprinsă în comun, ținând cont în mod 

corespunzător de experiența acumulată prin 

programul Fiscalis 2020; își reafirmă 

opinia potrivit căreia elementele de bază 

ale tuturor deciziilor fiscale care au un 

impact asupra altor state membre ar trebui 

nu doar comunicate administrațiilor fiscale 

și Comisie, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor publice pentru fiecare țară în 

parte întocmite de companiile 
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multinaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  675 

Luděk Niedermayer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 

trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; își 

reafirmă opinia potrivit căreia elementele 

de bază ale tuturor deciziilor fiscale care au 

un impact asupra altor state membre ar 

trebui nu doar comunicate administrațiilor 

fiscale și Comisie, ci și prezentate în 

cadrul rapoartelor pentru fiecare țară în 

parte întocmite de companiile 

multinaționale; 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să țină seama de impactul 

deciziei asupra veniturilor fiscale ale altor 

țări, că informațiile pertinente ar trebui 

schimbate în mod automat între acestea și 

că orice acțiune de la nivel național care 

vizează reducerea evaziunii fiscale licite și 

a erodării bazei impozabile din UE, 

inclusiv auditurile, ar trebui întreprinsă în 

comun, ținând cont în mod corespunzător 

de experiența acumulată prin programul 

Fiscalis 2020; își reafirmă opinia potrivit 

căreia elementele de bază ale tuturor 

deciziilor fiscale care au un impact asupra 

altor state membre ar trebui nu doar 

comunicate administrațiilor fiscale și 

Comisie, ci și făcute mai transparente și 

pentru publicul general; 

Or. en 

 

Amendamentul  676 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 

trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; își 

reafirmă opinia potrivit căreia elementele 

de bază ale tuturor deciziilor fiscale care au 

un impact asupra altor state membre ar 

trebui nu doar comunicate administrațiilor 

fiscale și Comisie, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor pentru fiecare țară în parte 

întocmite de companiile multinaționale; 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 

trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; își 

reafirmă opinia potrivit căreia elementele 

de bază ale tuturor deciziilor fiscale care au 

un impact asupra altor state membre ar 

trebui nu doar comunicate administrațiilor 

fiscale și Comisie, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor publice pentru fiecare țară în 

parte întocmite de companiile 

multinaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  677 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 
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trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; își 

reafirmă opinia potrivit căreia elementele 

de bază ale tuturor deciziilor fiscale care au 

un impact asupra altor state membre ar 

trebui nu doar comunicate administrațiilor 

fiscale și Comisie, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor pentru fiecare țară în parte 

întocmite de companiile multinaționale; 

trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; își 

reafirmă opinia potrivit căreia elementele 

de bază ale tuturor deciziilor fiscale care au 

un impact asupra altor state membre ar 

trebui nu doar comunicate administrațiilor 

fiscale și Comisie, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor pentru fiecare țară în parte 

întocmite de companiile multinaționale; 

subliniază că informațiile sensibile din 

punct de vedere comercial furnizate de 

societăți trebuie protejate, iar normele 

mai cuprinzătoare privind protecția 

datelor trebuie respectate; 

Or. en 

 

Amendamentul  678 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. invită statele membre să considere că 

orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită în cooperare cu 

toate țările implicate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 

trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; își 

reafirmă opinia potrivit căreia elementele 

de bază ale tuturor deciziilor fiscale care 

au un impact asupra altor state membre ar 

trebui nu doar comunicate administrațiilor 

fiscale și Comisie, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor pentru fiecare țară în parte 

78. solicită statelor membre să considere 

că orice decizie fiscală de natură 

transfrontalieră ar trebui, în special atunci 

când implică stabilirea unor prețuri de 

transfer, să fie instituită cu toate țările 

implicate și afectate, că informațiile 

pertinente ar trebui schimbate în mod 

automat între acestea și că orice acțiune de 

la nivel național care vizează reducerea 

evaziunii fiscale licite și a erodării bazei 

impozabile din UE, inclusiv auditurile, ar 

trebui întreprinsă în comun, ținând cont în 

mod corespunzător de experiența 

acumulată prin programul Fiscalis 2020; 

reafirmă că informațiile privind toate 

deciziile fiscale care au un impact asupra 

altor state membre ar trebui nu doar 

comunicate administrațiilor fiscale și 

Comisie, ci și prezentate în cadrul 

rapoartelor pentru fiecare țară în parte 
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întocmite de companiile multinaționale; întocmite de companiile multinaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  679 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; 

solicită, în plus, un cadru care să controleze 

efectiv transpunerea în practică a 

schimbului automat de informații și, pe 

termen mai lung, un sistem de verificare 

centralizat de tip „clearing house”, prin 

intermediul căruia deciziile fiscale ar 

urma să fie analizate la nivelul UE pentru 

a se verifica dacă au un efect dăunător 

asupra altor state membre; 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre; solicită, în plus, un cadru 

care să controleze efectiv transpunerea în 

practică a schimbului automat de 

informații; 

Or. de 

 

Amendamentul  680 

Luděk Niedermayer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 
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transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, un sistem de verificare centralizat de 

tip „clearing house”, prin intermediul 

căruia deciziile fiscale ar urma să fie 

analizate la nivelul UE pentru a se 

verifica dacă au un efect dăunător asupra 

altor state membre; 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații; 

Or. en 

 

Amendamentul  681 

Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, un sistem de verificare centralizat de 

tip „clearing house”, prin intermediul 

căruia deciziile fiscale ar urma să fie 

analizate la nivelul UE pentru a se 

verifica dacă au un efect dăunător asupra 

altor state membre; 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații; 

 (Un sistem de tip „clearing house”, prin 

intermediul căruia deciziile fiscale ar fi 

analizate la nivelul UE pentru a se verifica 

dacă au un efect dăunător asupra altor 

state membre, nu este realizabil în prezent, 

deoarece Comisia Europeană nu are 

atribuțiile unei autorități fiscale.) 

Or. de 
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Amendamentul  682 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze 

efectiv transpunerea în practică a 

schimbului automat de informații și, pe 

termen mai lung, un sistem de verificare 

centralizat de tip „clearing house”, prin 

intermediul căruia deciziile fiscale ar 

urma să fie analizate la nivelul UE pentru 

a se verifica dacă au un efect dăunător 

asupra altor state membre; 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită 

instituirea, până la 31.12.2016, a unui 

registru central securizat, care să 

faciliteze schimbul de informații între 

autoritățile fiscale implicate; 

 (Adaptare la proiectul de raport referitor 

la avizul privind propunerea de directivă a 

Consiliului de modificare a Directivei 

2011/16/UE în ceea ce privește schimbul 

automat obligatoriu de informații în 

domeniul fiscal (COM(2015)0068).) 

Or. de 

 

Amendamentul  683 

Krišjānis Kariņš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale, sub 

formă de registru central cuprinzător al 
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efectiv transpunerea în practică a 

schimbului automat de informații și, pe 

termen mai lung, un sistem de verificare 

centralizat de tip „clearing house”, prin 

intermediul căruia deciziile fiscale ar 

urma să fie analizate la nivelul UE pentru 

a se verifica dacă au un efect dăunător 

asupra altor state membre; 

UE, care să fie accesibil Comisiei și 

autorităților competente; 

Or. en 

 

Amendamentul  684 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, un sistem de verificare centralizat de 

tip „clearing house”, prin intermediul 

căruia deciziile fiscale ar urma să fie 

analizate la nivelul UE pentru a se 

verifica dacă au un efect dăunător asupra 

altor state membre; 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre; și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; 

subliniază totuși că acest lucru ar trebui 

realizat astfel încât masa de informații 

colectate să nu împiedice detectarea 

cazurilor cu adevărat problematice; 
solicită, în plus, un cadru care să permită 

transpunerea în practică eficace a 

schimbului automat de informații și, pe 

termen mai lung, un director central sigur 

în care informațiile privind deciziile 

furnizate de statele membre să fie 

înregistrate și stocate; insistă cu fermitate 

asupra rolului-cheie al implicării 

Comisiei în procesul de colectare a 

datelor și în analiza privind deciziile; 

Or. en 

 

Amendamentul  685 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 
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Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, un sistem de verificare centralizat de 

tip „clearing house”, prin intermediul 

căruia deciziile fiscale ar urma să fie 

analizate la nivelul UE pentru a se verifica 

dacă au un efect dăunător asupra altor state 

membre; 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită Comisiei să 

elaboreze o propunere pentru extinderea 

schimbului automat de informații la toate 

deciziile fiscale; solicită statelor membre 

să furnizeze o revizuire periodică a 

deciziilor lor care sunt frecvente sau 

valabile pentru o perioadă lungă de timp, 

pentru a verifica în special dacă sunt 

utilizate puncte de referință 

corespunzătoare în ceea ce privește 

calcularea prețurilor de transfer; solicită 
Comisiei să asigure un cadru care să 

controleze efectiv transpunerea în practică 

a schimbului automat de informații și, pe 

termen mai lung, un sistem de verificare 

centralizat de tip „clearing house”, prin 

intermediul căruia deciziile fiscale ar urma 

să fie analizate la nivelul UE de către 

Comisie pentru a se verifica dacă au un 

efect dăunător asupra altor state membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  686 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 
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informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, un sistem de verificare centralizat de 

tip „clearing house”, prin intermediul 

căruia deciziile fiscale ar urma să fie 

analizate la nivelul UE pentru a se verifica 

dacă au un efect dăunător asupra altor state 

membre; 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, posibil o agenție independentă 

pentru concurența fiscală, prin 

intermediul căreia deciziile fiscale ar urma 

să fie analizate la nivelul UE pentru a se 

verifica dacă au un efect dăunător asupra 

altor state membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  687 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze 

efectiv transpunerea în practică a 

schimbului automat de informații și, pe 

termen mai lung, un sistem de verificare 

centralizat de tip „clearing house”, prin 

intermediul căruia deciziile fiscale ar urma 

să fie analizate la nivelul UE pentru a se 

verifica dacă au un efect dăunător asupra 

altor state membre; 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale emise de 

către guvernul sau autoritatea fiscală a 

unui stat membru sau orice subdiviziune 

teritorială sau administrativă a acestuia 

sau în numele lor, inclusiv autorități 

locale, și indiferent de caracterul formal, 

informal, obligatoriu sau neobligatoriu 

din punct de vedere legal al deciziei 

fiscale și fără aplicarea niciunui prag 

pentru IMM-uri; solicită, în plus, un rol 

central al Comisiei în schimbul de 

informații privind deciziile care permit 

controlul și evaluarea eficace a 

transpunerii și aplicării schimbului 

automat de informații; invită Comisia să 

analizeze dacă ar putea fi fezabilă și 

dezirabilă, pe termen lung, stabilirea unui 

sistem de verificare centralizat de tip 

„clearing house” prin intermediul căruia 

practicile privind deciziile fiscale sunt 

analizate pentru efectele dăunătoare 
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asupra statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  688 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; 

solicită, în plus, un cadru care să 

controleze efectiv transpunerea în practică 

a schimbului automat de informații și, pe 

termen mai lung, un sistem de verificare 

centralizat de tip „clearing house”, prin 

intermediul căruia deciziile fiscale ar urma 

să fie analizate la nivelul UE pentru a se 

verifica dacă au un efect dăunător asupra 

altor state membre; 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre; solicită un cadru care să 

controleze efectiv transpunerea în practică 

a schimbului automat de informații și, pe 

termen mai lung, un sistem de verificare 

centralizat de tip „clearing house”, prin 

intermediul căruia deciziile fiscale ar urma 

să fie analizate la nivelul UE pentru a se 

verifica dacă au un efect dăunător asupra 

altor state membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  689 

Emmanuel Maurel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 
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transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, un sistem de verificare centralizat de 

tip „clearing house”, prin intermediul 

căruia deciziile fiscale ar urma să fie 

analizate la nivelul UE pentru a se verifica 

dacă au un efect dăunător asupra altor state 

membre; 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, până în 2020, un 

sistem de verificare centralizat de tip 

„clearing house”, prin intermediul căruia 

deciziile fiscale ar urma să fie analizate la 

nivelul UE pentru a se verifica dacă au un 

efect dăunător asupra altor state membre; 

Or. fr 

 

Amendamentul  690 

Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, un sistem de verificare centralizat de 

tip „clearing house”, prin intermediul 

căruia deciziile fiscale ar urma să fie 

analizate la nivelul UE pentru a se verifica 

dacă au un efect dăunător asupra altor state 

membre; 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale, ținând 

seama în mod corespunzător de protecția 

informațiilor sensibile din punct de vedere 

comercial și respectarea deplină a 

protecției datelor; solicită, în plus, un 

cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, un sistem de verificare centralizat de 

tip „clearing house”, prin intermediul 

căruia deciziile fiscale ar urma să fie 

analizate la nivelul UE pentru a se verifica 

dacă au un efect dăunător asupra altor state 

membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  691 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, un sistem de verificare centralizat de 

tip „clearing house”, prin intermediul 

căruia deciziile fiscale ar urma să fie 

analizate la nivelul UE pentru a se verifica 

dacă au un efect dăunător asupra altor state 

membre; 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze și să 

asigure efectiv transpunerea în practică a 

schimbului automat de informații, inclusiv 

prin sancțiuni corespunzătoare, și, pe 

termen mai lung, un sistem de verificare 

centralizat de tip „clearing house”, prin 

intermediul căruia deciziile fiscale ar urma 

să fie analizate la nivelul UE pentru a se 

verifica dacă au un efect dăunător asupra 

altor state membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  692 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și, pe termen mai 

lung, un sistem de verificare centralizat de 

tip „clearing house”, prin intermediul 

căruia deciziile fiscale ar urma să fie 

analizate la nivelul UE pentru a se verifica 

dacă au un efect dăunător asupra altor state 

membre; 

79. subliniază, în acest sens, că nu doar 

deciziile fiscale transfrontaliere, ci și cele 

naționale pot avea un impact asupra altor 

state membre și solicită, prin urmare, 

extinderea schimbului automat de 

informații la toate deciziile fiscale; solicită, 

în plus, un cadru care să controleze efectiv 

transpunerea în practică a schimbului 

automat de informații și care să asigure 

colectarea și publicarea unor statistici pe 

baza informațiilor care vor fi face obiectul 

schimbului; și, pe termen mai lung, un 

sistem de verificare centralizat de tip 

„clearing house”, prin intermediul căruia 

deciziile fiscale ar urma să fie analizate la 
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nivelul UE pentru a se verifica dacă au un 

efect dăunător asupra altor state membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  693 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 79a. pentru a crește transparența față de 

cetățeni, Comisia ar trebui să publice un 

raport anual care să prezinte succint 

principalele cazuri cuprinse în registrul 

central securizat. În acest context, 

Comisia ar trebui să ia în considerare 

prevederile privind confidențialitatea 

stabilite în articolele din Directiva privind 

asistența reciprocă. 

 (Adaptare la proiectul de raport referitor 

la avizul privind propunerea de directivă a 

Consiliului de modificare a Directivei 

2011/16/UE în ceea ce privește schimbul 

automat obligatoriu de informații în 

domeniul fiscal (COM(2015)0068).) 

Or. de 

 

Amendamentul  694 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 79a. subliniază că orice solicitare de 

dezvăluire publică a informațiilor privind 

deciziile fiscale nu ar trebui să fie 

dăunătoare intereselor comerciale și ar 

trebui realizată astfel încât să respecte pe 
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deplin confidențialitatea societății; își 

exprimă în această privință îngrijorarea 

cu privire la faptul dacă datele privind 

cazurile individuale pot fi anonimizate 

astfel încât să fie complet imposibil pentru 

competitori să identifice societatea 

implicată; atrage atenția asupra riscului 

că publicarea unor informații excesiv de 

detaliate privind tehnicile utilizate de 

fiecare societate ar putea fi o sursă de 

inspirație pentru alte societăți în 

momentul conceperii unor noi strategii 

privind evaziunea fiscală; sprijină, prin 

urmare, opțiunea de publicare a 

informațiilor privind deciziile într-o formă 

cumulativă și sintetizată; 

Or. en 

 

Amendamentul  695 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. invită Comisia să ia în considerare 

instituirea unui cadru comun la nivelul 

UE pentru deciziile fiscale, care să 

includă criterii comune, în special: 

eliminat 

– cerința de a le institui pe baza unei 

analize cuprinzătoare, cu implicarea 

tuturor părților și țărilor vizate, 

 

– publicarea lor, fie integral, fie în formă 

simplificată, dar respectând pe deplin 

cerințele în materie de confidențialitate, 

 

– egalitatea de tratament și 

disponibilitatea pentru toți contribuabilii, 

 

– lipsa discreției și respectarea pe deplin a 

dispozițiilor fiscale subiacente; 

 

Or. de 
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Amendamentul  696 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – partea introductivă 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. invită Comisia să ia în considerare 

instituirea unui cadru comun la nivelul UE 

pentru deciziile fiscale, care să includă 

criterii comune, în special: 

80. solicită Comisiei să utilizeze toate 

instrumentele aflate la dispoziția sa de 

încurajare a practicilor fiscale care se 

bazează pe un cadru juridic și 

administrativ care este cunoscut de 

contribuabili, precum și să împiedice 

orice tip de acorduri fiscale informale; 
invită Comisia să ia în considerare 

instituirea unui cadru comun la nivelul UE 

pentru deciziile fiscale – sau măsuri 

echivalente, indiferent de cum sunt 

denumite în statele membre – și a 

procedurilor sale relevante. acest cadru ar 

trebui să fie însoțit de stabilirea unui 

comitet european al deciziilor, căruia să ii 

fie încredințate competențe de îndrumare 

și coordonare, care să fie competent în a 

lua decizii în a doua instanță pentru orice 

cerere privind decizii fiscale. Criteriile 

comune privind deciziile fiscale ar trebui 

să includă: 

Or. en 

 

Amendamentul  697 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – partea introductivă 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. invită Comisia să ia în considerare 

instituirea unui cadru comun la nivelul UE 

pentru deciziile fiscale, care să includă 

criterii comune, în special: 

80. invită Comisia să ia în considerare 

instituirea unui cadru comun la nivelul UE 

pentru deciziile fiscale transfrontaliere, 

care să includă criterii comune, în special: 
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Or. en 

 

Amendamentul  698 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – partea introductivă 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. invită Comisia să ia în considerare 

instituirea unui cadru comun la nivelul 

UE pentru deciziile fiscale, care să includă 

criterii comune, în special: 

80. invită Comisia să propună un cadru 

comun al UE de stabilire a unor cerințe 

procedurale standard pentru deciziile 

fiscale, inclusiv: 

Or. en 

 

Amendamentul  699 

Luděk Niedermayer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– cerința de a le institui pe baza unei 

analize cuprinzătoare, cu implicarea 

tuturor părților și țărilor vizate, 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  700 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– cerința de a le institui pe baza unei 

analize cuprinzătoare, cu implicarea 

tuturor părților și țărilor vizate, 

– cerința de a le institui pe baza unei 

analize cuprinzătoare, 
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Or. en 

 

Amendamentul  701 

Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– cerința de a le institui pe baza unei 

analize cuprinzătoare, cu implicarea tuturor 

părților și țărilor vizate, 

– cerința de a le institui pe baza unei 

analize cuprinzătoare, cu implicarea tuturor 

părților și țărilor vizate, pentru care ar 

putea fi furnizată și luată în considerare o 

declarație a solicitanților pe motivul 

solicitărilor lor și a argumentului care 

susține solicitarea lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  702 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– cerința de a le institui pe baza unei 

analize cuprinzătoare, cu implicarea tuturor 

părților și țărilor vizate, 

– cerința de a le institui pe baza unei 

analize cuprinzătoare, inclusiv a efectului 

deciziilor fiscale asupra bazelor fiscale ale 

țărilor, cu implicarea tuturor părților și 

țărilor vizate, 

Or. en 

 

Amendamentul  703 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 1 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– cerința de a le institui pe baza unei 

analize cuprinzătoare, cu implicarea tuturor 

părților și țărilor vizate, 

– cerința de a le institui pe baza unei 

analize cuprinzătoare a efectelor 

secundare, cu implicarea tuturor părților și 

țărilor vizate, 

Or. en 

 

Amendamentul  704 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– publicarea lor, fie integral, fie în formă 

simplificată, dar respectând pe deplin 

cerințele în materie de confidențialitate, 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  705 

Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– publicarea lor, fie integral, fie în formă 

simplificată, dar respectând pe deplin 

cerințele în materie de confidențialitate, 

– respectarea deplină a cerințelor în 

materie de confidențialitate, 

Or. de 

 

Amendamentul  706 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– publicarea lor, fie integral, fie în formă 

simplificată, dar respectând pe deplin 

cerințele în materie de confidențialitate, 

– obligația de a publica o versiune 

anonimizată și succintă a tuturor 

deciziilor fiscale, respectând pe deplin 

cerințele în materie de confidențialitate, 

Or. en 

 

Amendamentul  707 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– publicarea lor, fie integral, fie în formă 

simplificată, dar respectând pe deplin 

cerințele în materie de confidențialitate, 

– publicarea lor, respectând pe deplin 

cerințele în materie de confidențialitate, 

Or. en 

 

Amendamentul  708 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– publicarea lor, fie integral, fie în formă 

simplificată, dar respectând pe deplin 

cerințele în materie de confidențialitate, 

– publicarea lor în formă cumulativă sau 

simplificată, respectând totodată pe deplin 

cerințele în materie de confidențialitate, 

Or. en 

 

Amendamentul  709 

Tom Vandenkendelaere 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 2 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – obligația de a publica criteriile de 

acordare, refuzare și revocare a deciziilor 

fiscale, 

Or. en 

 

Amendamentul  710 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 3 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – cerința ca cel puțin doi funcționari 

(indicați intern sau extern) să își dea 

acordul asupra deciziilor, 

Or. en 

 

Amendamentul  711 

Evelyn Regner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 – liniuța 4 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – aplicarea normelor dreptului UE 

privind ajutorul de stat ca fiind unicul 

instrument de combatere în mod adecvat a 

practicii comune în rândul membrilor de 

a atrage MNU prin acordarea unor 

beneficii fiscale sau a unor scutiri fiscale 

extensive. Prin urmare, ar trebui 

implementată o unitate specială pentru 

monitorizarea rambursărilor de impozit, 

precum și a plăților suplimentare ale 

impozitului în cazuri de ajutoare de stat 

interzise; 
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Or. en 

 

Amendamentul  712 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80a. solicită Comisiei și statelor membre, 

în legătură cu și pe lângă activitatea 

realizată în direcționarea legislației 

fiscale și stabilirea unui cadru mai strict 

de reglementare a deciziilor fiscale, să ia 

în considerare elaborarea unei liste de 

probleme care nu sunt tratate prin 

acorduri administrative, ci trebuie 

abordate doar printr-o legislație; 

Or. en 

 

Amendamentul  713 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80b. solicită îmbunătățirea armonizării 

practicilor administrative în chestiuni 

fiscale pe teritoriul Uniunii; subliniază că 

această armonizare ar trebui să fie o 

prioritate și ar putea începe prin orientări 

comune privind acordarea deciziilor, însă 

trebuie să meargă mai departe și să se 

bazeze pe un proces de standardizare prin 

care bunele practici sunt identificate și 

promovate; 

Or. en 
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Amendamentul  714 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80a. solicită Comisiei să definească 

orientări europene comune pentru 

aplicarea principiului tranzacției între 

părți independente al OCDE în 

armonizarea practicilor statelor membre 

de stabilire a prețului de transfer astfel 

încât, la stabilirea acordurilor privind 

prețul de transfer, administrațiile 

naționale să dispună de instrumente de 

comparare a întreprinderilor similare, și 

nu doar a tranzacțiilor similare; 

Or. en 

 

Amendamentul  715 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80b. constată ineficacitatea comisiei 

rogatorii ca instrument de asistență 

juridică reciprocă între autoritățile 

juridice; solicită Comisiei să ia în 

considerare stabilirea unor mecanisme 

avansate ale UE de cooperare 

administrativă și judiciară în investigarea 

și punerea sub acuzare a infracțiunilor 

fiscale, a corupției și a spălării de bani cu 

o dimensiune transfrontalieră; subliniază 

că aceste mecanisme ar trebui să asigure 

o comunicare sigură, fiabilă și rapidă în 

rândul autorităților judiciare și că o lipsă 

de cooperare ar trebui să atragă 

sancțiuni; 
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Or. en 

 

Amendamentul  716 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80a. consideră că un sistem fiscal 

echitabil și eficient necesită un nivel 

adecvat de transparență și 

confidențialitate; este convins, prin 

urmare, că administrațiile fiscale ale 

statelor membre și, atunci când este 

relevant, Comisia ar trebui să aibă acces 

la informații privind beneficiarii finali ai 

oricărui mijloc fiscal și/sau ai oricărei 

decizii fiscale; 

Or. en 

 

Amendamentul  717 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80b. solicită Comisiei să utilizeze, printre 

altele, Directiva (UE) 2015/849 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar 

în scopuri de spălare a banilor sau de 

finanțare a terorismului, care include 

infracțiunea fiscală în definiția 

cuprinzătoare a activității infracționale, 

pentru a determina beneficiarii fiscali ai 

anumitor mijloace juridice; 

Or. en 
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Amendamentul  718 

Emmanuel Maurel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 80a. solicită Comisiei să înființeze un 

registru central public la nivelul său cu 

toate scutirile, scutirile fiscale, deducerile 

și creditele pentru impozit legale care 

afectează impozitarea societăților, însoțit 

de o evaluare cantitativă a impactului 

bugetar pentru fiecare stat membru; 

Or. fr 

 

Amendamentul  719 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 CCCTB CCTB 

Or. en 

 

Amendamentul  720 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

eliminat 
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legislative pentru instituirea promptă a 

unei baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care 

ar rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și 

majoritatea problemelor care duc la 

erodarea bazei impozabile la nivel 

european (în special chestiunile legate de 

stabilirea prețurilor de transfer); 

Or. en 

 

Amendamentul  721 

Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a 

unei baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care 

ar rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și 

majoritatea problemelor care duc la 

erodarea bazei impozabile la nivel 

european (în special chestiunile legate de 

stabilirea prețurilor de transfer); 

81. își exprimă sprijinul pentru intenția din 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; subliniază că piața 

europeană nu este omogenă și că piețele 

naționale evoluează în grade diferite și au 

nevoi diferite; 

Or. en 

 

Amendamentul  722 

Morten Messerschmidt 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 
legislative pentru instituirea promptă a 

unei baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care 

ar rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și 

majoritatea problemelor care duc la 

erodarea bazei impozabile la nivel 

european (în special chestiunile legate de 

stabilirea prețurilor de transfer); 

81. își exprimă sprijinul pentru planul de 

acțiune propus de Comisie la 17 iunie 2015 

în vederea eliminării evaziunii fiscale licite 

și a promovării unei impozitări echitabile și 

eficace a întreprinderilor în UE; invită 

Comisia să prezinte modificările 

legislative pentru posibila instituire a unei 

baze fiscale comune consolidate voluntare 

a societăților (CCCTB) la nivelul UE, care 

ar putea contribui la rezolvarea 

problemelor regimurilor preferințiale și a 

neconcordanțelor dintre sistemele fiscale 

naționale, precum și a problemelor care 

duc la erodarea bazei impozabile la nivel 

european (în special chestiunile legate de 

stabilirea prețurilor de transfer); 

Or. en 

 

Amendamentul  723 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a 

unei baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care 

ar rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și 

majoritatea problemelor care duc la 

81. exprimă necesitatea unui sprijin 

pentru planul de acțiune propus de Comisie 

la 17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; solicită o evaluare 

a impactului asupra CCCTB și CCTB; 
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erodarea bazei impozabile la nivel 

european (în special chestiunile legate de 

stabilirea prețurilor de transfer); 

Or. en 

 

Amendamentul  724 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a 

unei baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care 

ar rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și 

majoritatea problemelor care duc la 

erodarea bazei impozabile la nivel 

european (în special chestiunile legate de 

stabilirea prețurilor de transfer); 

81. își exprimă sprijinul pentru planul de 

acțiune propus de Comisie la 17 iunie 2015 

în vederea eliminării evaziunii fiscale licite 

și a promovării unei impozitări echitabile și 

eficace a întreprinderilor în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  725 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 
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evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care 

ar rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și majoritatea 

problemelor care duc la erodarea bazei 

impozabile la nivel european (în special 

chestiunile legate de stabilirea prețurilor de 

transfer); 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune a societăților (CCTB) 

la nivelul UE, care ar aborda nu doar 

problema regimurilor preferințiale și a 

neconcordanțelor dintre sistemele fiscale 

naționale, ci și majoritatea problemelor 

care duc la erodarea bazei impozabile la 

nivel european (în special chestiunile 

legate de stabilirea prețurilor de transfer); 

Or. en 

 

Amendamentul  726 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care ar 

rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și majoritatea 

problemelor care duc la erodarea bazei 

impozabile la nivel european (în special 

chestiunile legate de stabilirea prețurilor de 

transfer); 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

intenția din planul de acțiune propus de 

Comisie la 17 iunie 2015 în vederea 

eliminării evaziunii fiscale licite și a 

promovării unei impozitări echitabile și 

eficace a întreprinderilor în UE; invită 

Comisia să accelereze prezentarea 

modificărilor legislative pentru instituirea 

promptă a unei baze fiscale comune 

consolidate a societăților (CCCTB) la 

nivelul UE în conformitate cu liniile din 

propunerea din 2011 privind CCCTB 

astfel cum a fost modificată de 

Parlamentul European, care ar rezolva nu 

doar problema regimurilor preferințiale și a 

neconcordanțelor dintre sistemele fiscale 

naționale, ci și majoritatea problemelor 

care duc la erodarea bazei impozabile la 

nivel european (în special chestiunile 

legate de stabilirea prețurilor de transfer); 

îndeamnă Comisia să nu întârzie 

consolidarea profiturilor și pierderilor în 
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propunerea sa revizuită a CCCTB; 

îndeamnă Comisia să renunțe la planurile 

de a permite companiilor multinaționale 

să transfere în mod liber pierderile în 

cadrul UE înainte de consolidare, întrucât 

efectul probabil ar fi reducerea cotei 

efective de impozitare asupra lor și ar crea 

probabil noi breșe pentru abuzarea 

agresivă de norme în scopuri fiscale; 

Or. en 

 

Amendamentul  727 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care ar 

rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și majoritatea 

problemelor care duc la erodarea bazei 

impozabile la nivel european (în special 

chestiunile legate de stabilirea prețurilor de 

transfer); 

81. își exprimă sprijinul pentru planul de 

acțiune propus de Comisie la 17 iunie 2015 

în vederea eliminării evaziunii fiscale licite 

și a promovării unei impozitări echitabile și 

eficace a întreprinderilor în UE; invită 

Comisia să accelereze prezentarea 

modificărilor legislative pentru instituirea 

promptă a unei baze fiscale comune 

consolidate a societăților (CCCTB) la 

nivelul UE, bazată pe poziția 

Parlamentului European din 2012, care ar 

rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și majoritatea 

problemelor care duc la erodarea bazei 

impozabile la nivel european (în special 

chestiunile legate de stabilirea prețurilor de 

transfer); solicită Comisiei să se abțină de 

la prezentarea unei soluții intermediare 

privind profiturile și pierderile 

extrateritoriale care pot abate discuțiile 

politice și tehnice de la CCCTB; 

Or. en 
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Amendamentul  728 

Krišjānis Kariņš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care ar 

rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și majoritatea 

problemelor care duc la erodarea bazei 

impozabile la nivel european (în special 

chestiunile legate de stabilirea prețurilor de 

transfer); 

81. ia act de planul de acțiune propus de 

Comisie la 17 iunie 2015 în vederea 

eliminării evaziunii fiscale licite și a 

promovării unei impozitări echitabile și 

eficace a întreprinderilor în UE; invită 

Comisia să accelereze prezentarea 

modificărilor legislative pentru instituirea 

promptă a unei baze fiscale comune 

consolidate a societăților (CCCTB) la 

nivelul UE, care ar rezolva nu doar 

problema regimurilor preferințiale și a 

neconcordanțelor dintre sistemele fiscale 

naționale, ci și majoritatea problemelor 

care duc la erodarea bazei impozabile la 

nivel european (în special chestiunile 

legate de stabilirea prețurilor de transfer), 

fără a aduce prejudicii suveranității 

fiscale a statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  729 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 
legislative pentru instituirea promptă a unei 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să ia 

în considerare rezervările prezentate de 

unele părți interesate și să pregătească cu 
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baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care ar 

rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și majoritatea 

problemelor care duc la erodarea bazei 

impozabile la nivel european (în special 

chestiunile legate de stabilirea prețurilor de 

transfer); 

atenție modificările legislative pentru 

instituirea promptă a unei baze fiscale 

comune consolidate a societăților 

(CCCTB) la nivelul UE, care ar rezolva nu 

doar problema regimurilor preferințiale și a 

neconcordanțelor dintre sistemele fiscale 

naționale, ci și majoritatea problemelor 

care duc la erodarea bazei impozabile la 

nivel european (în special chestiunile 

legate de stabilirea prețurilor de transfer); 

Or. en 

 

Amendamentul  730 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 
legislative pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care ar 

rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și majoritatea 

problemelor care duc la erodarea bazei 

impozabile la nivel european (în special 

chestiunile legate de stabilirea prețurilor de 

transfer); 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

prezinte modificări legislative eficace și 

eficiente pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune a societăților (CCTB) 

și, într-o etapă ulterioară, a unei baze 

fiscale comune consolidate a societăților 

(CCCTB) la nivelul UE, pe baza normelor 

internaționale privind prețul de transfer 

stabilite de OCDE, care ar rezolva nu doar 

problema regimurilor preferințiale și a 

neconcordanțelor dintre sistemele fiscale 

naționale, ci și majoritatea problemelor 

care duc la erodarea bazei impozabile la 

nivel european (în special chestiunile 

legate de stabilirea prețurilor de transfer); 

Or. en 
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Amendamentul  731 

Emmanuel Maurel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care ar 

rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și majoritatea 

problemelor care duc la erodarea bazei 

impozabile la nivel european (în special 

chestiunile legate de stabilirea prețurilor de 

transfer); 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care ar 

rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și majoritatea 

problemelor care duc la erodarea bazei 

impozabile la nivel european (în special 

chestiunile legate de stabilirea prețurilor de 

transfer); solicită Comisiei să renunțe la o 

abordare opțională privind punerea în 

aplicare a CCCTB, care nu ar contribui 

decât la o mai mare complexitate 

administrativă și ar slăbi obiectivul de a 

pune capăt practicilor de planificare 

fiscală agresivă și de manipulare a 

prețurilor de transfer; 

Or. fr 

 

Amendamentul  732 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 

81. își exprimă sprijinul deplin pentru 

planul de acțiune propus de Comisie la 

17 iunie 2015 în vederea eliminării 

evaziunii fiscale licite și a promovării unei 
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impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE, care ar 

rezolva nu doar problema regimurilor 

preferințiale și a neconcordanțelor dintre 

sistemele fiscale naționale, ci și majoritatea 

problemelor care duc la erodarea bazei 

impozabile la nivel european (în special 

chestiunile legate de stabilirea prețurilor de 

transfer); 

impozitări echitabile și eficace a 

întreprinderilor în UE; invită Comisia să 

accelereze prezentarea modificărilor 

legislative pentru instituirea promptă a unei 

baze fiscale comune consolidate a 

societăților (CCCTB) la nivelul UE pentru 

companiile multinaționale, cu o posibilă 

scutire a IMM-urilor, care ar rezolva nu 

doar problema regimurilor preferințiale și a 

neconcordanțelor dintre sistemele fiscale 

naționale, ci și majoritatea problemelor 

care duc la erodarea bazei impozabile la 

nivel european (în special chestiunile 

legate de stabilirea prețurilor de transfer); 

Or. en 

 

Amendamentul  733 

Evelyn Regner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 81a. subliniază că ar trebui stabilită o 

cotă de impozitare colectivă minimă 

pentru Uniunea Europeană; 

Or. en 

 

Amendamentul  734 

Alain Lamassoure 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 81a. recomandă Comisiei să reia imediat 

lucrările încheiate în 2011 privind 

propunerea de directivă a Consiliului de 

instituire a CCCTB, luând în considerare 

elementele noi care au interveni și 

integrând cele mai recente concluzii din 
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lucrările OCDE, în special standardele 

rezultate din planul de acțiune privind 

erodarea bazei impozabile și transferul 

profiturilor (BEPS), cu scopul de a 

permite elaborarea unui text consolidat în 

cursul anului 2016; 

Or. fr 

 

Amendamentul  735 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 82 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

82. invită Comisia să includă în 

propunerile sale dispoziții menite să 

clarifice definiția investițiilor în cercetare 

și dezvoltare și a sediului permanent în 

conformitate cu substanța economică, 

acoperind și economia digitală; subliniază 

importanța investițiilor în cercetare și 

dezvoltare și nevoia de a facilita mai 

degrabă decât de a împiedica investițiile și 

creșterea în economia digitală, conferind 

economiei europene emergente din sectorul 

digital un avantaj competitiv în fața 

actorilor din Statele Unite și din alte părți; 

subliniază, totodată, că abuzurile sau 

exploatarea acestor sisteme ar trebui reduse 

la minimum prin acțiuni coordonate ale 

statelor membre și standarde și definiții 

comune a ceea ce se califică drept 

promovare a cercetării și dezvoltării și ceea 

ce nu se încadrează la această categorie; 

82. invită Comisia să includă în 

propunerile sale dispoziții menite să 

clarifice definiția investițiilor în cercetare 

și dezvoltare și a sediului permanent în 

conformitate cu substanța economică, 

acoperind și economia digitală; subliniază 

importanța investițiilor în cercetare și 

dezvoltare și nevoia de a facilita mai 

degrabă decât de a împiedica investițiile și 

creșterea în economia digitală, conferind 

economiei europene emergente din sectorul 

digital un avantaj competitiv în fața 

actorilor din Statele Unite și din alte părți; 

subliniază că dovezile existente arată că 

regimurile fiscale favorabile pentru 

brevete nu contribuie la stimularea 

inovației și pot conduce la o erodare 

majoră a bazei prin transferul profitului; 

subliniază, totodată, că abuzurile sau 

exploatarea acestor sisteme ar trebui reduse 

la minimum prin acțiuni coordonate ale 

statelor membre și standarde și definiții 

comune a ceea ce se califică drept 

promovare a cercetării și dezvoltării și ceea 

ce nu se încadrează la această categorie; 

subliniază că așa-numita abordare de 

legătură modificată pentru regimurile 

fiscale favorabile pentru brevete 

recomandate de inițiativa BEPS nu va fi 

suficientă pentru a limita problemele 
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asociate cu regimurile fiscale favorabile 

pentru brevete; 

Or. en 

 

Amendamentul  736 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 82 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

82. invită Comisia să includă în 

propunerile sale dispoziții menite să 

clarifice definiția investițiilor în cercetare 

și dezvoltare și a sediului permanent în 

conformitate cu substanța economică, 

acoperind și economia digitală; subliniază 

importanța investițiilor în cercetare și 

dezvoltare și nevoia de a facilita mai 

degrabă decât de a împiedica investițiile și 

creșterea în economia digitală, conferind 

economiei europene emergente din sectorul 

digital un avantaj competitiv în fața 

actorilor din Statele Unite și din alte părți; 

subliniază, totodată, că abuzurile sau 

exploatarea acestor sisteme ar trebui 

reduse la minimum prin acțiuni 

coordonate ale statelor membre și 

standarde și definiții comune a ceea ce se 

califică drept promovare a cercetării și 

dezvoltării și ceea ce nu se încadrează la 

această categorie; 

82. invită Comisia să facă propuneri 

menite să clarifice definiția investițiilor în 

cercetare și dezvoltare și a sediului 

permanent în conformitate cu substanța 

economică, acoperind și economia digitală; 

subliniază importanța investițiilor în 

cercetare și dezvoltare și nevoia de a 

facilita mai degrabă decât de a împiedica 

investițiile și creșterea în economia 

digitală, conferind economiei europene 

emergente din sectorul digital un avantaj 

competitiv în fața actorilor din Statele 

Unite și din alte părți; subliniază, totodată, 

că abuzurile sau exploatarea acestor 

sisteme ar trebui eliminate prin acțiuni 

coordonate ale statelor membre; subliniază 

că inițiativa BEPS condusă de OCDE nu 

a reușit să limiteze suficient problemele 

asociate cu regimurile fiscale favorabile 

pentru brevete și solicită Comisiei 

Europene să prezinte o propunere de 

standarde și definiții europene comune a 

ceea ce se califică drept promovare a 

cercetării și dezvoltării și ceea ce nu se 

încadrează la această categorie și pentru 

armonizarea utilizării regimurilor fiscale 

favorabile pentru brevete și inovare; 

Or. en 
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Amendamentul  737 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 82 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 82a. subliniază activitatea foarte 

semnificativă și complexitatea extremă a 

economiei digitale care face chiar mai 

dificilă stabilirea locului în care este 

realizată activitatea economică; 

subliniază că aceste evoluții reprezintă o 

provocare sporită pentru autoritățile 

fiscale; solicită în această privință 

Comisiei să prezinte o propunere de cadru 

adecvat pentru impozitarea economiei 

digitale; 

Or. en 

 

Amendamentul  738 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. subliniază că, pentru a restabili 

legătura dintre impozitare și substanță 

economică și pentru a corecta 

neconcordanțele existente, „cheia de 

contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

eliminat 
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un mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  739 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

un mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare; 

Or. en 

 

Amendamentul  740 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

un mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCTB este un 

mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  741 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 
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funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

un mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

un mijloc util de combatere a BEPS; 

Or. en 

 

Amendamentul  742 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

un mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

solicită, în mod crucial, Comisiei să se 

asigure că formula bazată pe numirea 

oricărei CCCTB nu conferă greutate 

activelor necorporale, întrucât, în caz 

contrar, BEPS va continua; subliniază, de 

asemenea, că CCCTB este un mijloc util de 

combatere a BEPS și de creare a unei 

valori adăugate europene, indiferent dacă 

încasările din impozite pot fi sau nu 

utilizate parțial ca nouă resursă proprie 

pentru bugetul UE; 

Or. en 
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Amendamentul  743 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

un mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

solicită Comisiei să ia în considerare cu 

atenție poziția Parlamentului European 

privind CCCBT și să adopte o numire 

bazată pe o formulă care să reflecte 

activitățile economice reale ale 

societăților și nu avantajează în mod 

necorespunzător anumite state membre; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

un mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  744 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

un mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB ar 

putea fi un mijloc util de combatere a 

BEPS și de creare a unei valori adăugate 

europene, indiferent dacă încasările din 

impozite pot fi sau nu utilizate parțial ca 

nouă resursă proprie pentru bugetul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  745 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” diferențiază 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în ceea ce 

privește întreprinderile digitale; invită 

Comisia să își continue activitatea privind 

opțiunile concrete pentru conceperea 

acestei chei de alocare, în special în scopul 

de a anticipa, pentru fiecare sector, 

impactul asupra încasărilor din impozite 
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din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

un mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

ale fiecărui stat membru, în funcție de 

structura economiei sale; subliniază, de 

asemenea, că CCCTB este un mijloc util de 

combatere a BEPS și de creare a unei 

valori adăugate europene, indiferent dacă 

încasările din impozite pot fi sau nu 

utilizate parțial ca nouă resursă proprie 

pentru bugetul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  746 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. subliniază că, pentru a restabili 

legătura dintre impozitare și substanță 

economică și pentru a corecta 

neconcordanțele existente, „cheia de 

contribuție” ar putea diferenția sectoarele, 

pentru a ține cont de caracteristicile lor 

specifice, în special în ceea ce privește 

întreprinderile digitale; invită Comisia să 

își continue activitatea privind opțiunile 

concrete pentru conceperea acestei chei de 

alocare, în special în scopul de a anticipa, 

pentru fiecare sector, impactul asupra 

încasărilor din impozite ale fiecărui stat 

membru, în funcție de structura economiei 

sale; subliniază, de asemenea, că CCCTB 

este un mijloc util de combatere a BEPS și 

de creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

83. constată că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale, 

solicită totuși Comisiei să analizeze 

această opțiune cu atenție întrucât ar 

putea avea ca efect o complexitate 

excesivă a sistemului; invită Comisia să își 

continue activitatea privind opțiunile 

concrete pentru conceperea acestei chei de 

alocare, în special în scopul de a anticipa, 

pentru fiecare sector, impactul asupra 

încasărilor din impozite ale fiecărui stat 

membru, în funcție de structura economiei 

sale; subliniază, de asemenea, că CCCTB 

este un mijloc util de combatere a BEPS și 

de creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

Or. en 
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Amendamentul  747 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

pentru a corecta neconcordanțele existente, 

„cheia de contribuție” ar putea diferenția 

sectoarele, pentru a ține cont de 

caracteristicile lor specifice, în special în 

ceea ce privește întreprinderile digitale; 

invită Comisia să își continue activitatea 

privind opțiunile concrete pentru 

conceperea acestei chei de alocare, în 

special în scopul de a anticipa, pentru 

fiecare sector, impactul asupra încasărilor 

din impozite ale fiecărui stat membru, în 

funcție de structura economiei sale; 

subliniază, de asemenea, că CCCTB este 

un mijloc util de combatere a BEPS și de 

creare a unei valori adăugate europene, 

indiferent dacă încasările din impozite pot 

fi sau nu utilizate parțial ca nouă resursă 

proprie pentru bugetul UE; 

83. subliniază că, pentru a restabili legătura 

dintre impozitare și substanță economică și 

crearea de valoare și pentru a corecta 

neconcordanțele existente, „cheia de 

contribuție” ar putea diferenția sectoarele, 

pentru a ține cont de caracteristicile lor 

specifice, în special în ceea ce privește 

întreprinderile digitale; invită Comisia să 

își continue activitatea privind opțiunile 

concrete pentru conceperea acestei chei de 

alocare, în special în scopul de a anticipa, 

pentru fiecare sector, impactul asupra 

încasărilor din impozite ale fiecărui stat 

membru, în funcție de structura economiei 

sale; subliniază, de asemenea, că CCCTB 

pe baza unor norme internaționale 

privind prețurile de transfer stabilite de 

OCDE este un mijloc util de combatere a 

BEPS și de creare a unei valori adăugate 

europene, indiferent dacă încasările din 

impozite pot fi sau nu utilizate parțial ca 

nouă resursă proprie pentru bugetul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  748 

Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

eliminat 
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prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului 

său de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și 

incertitudinea asociate cu stabilirea 

prețurilor de transfer, care este totodată 

unul dintre principalele instrumente de 

evaziune fiscală licită utilizate de 

companiile multinaționale; invită Comisia 

să renunțe la orice evaluare suplimentară 

a impactului acestei măsuri, care s-a aflat 

de decenii pe agenda UE, a făcut deja 

obiectul unor lucrări pregătitoare extinse 

și este în prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  749 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului 

său de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

eliminat 
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elimina birocrația excesivă și 

incertitudinea asociate cu stabilirea 

prețurilor de transfer, care este totodată 

unul dintre principalele instrumente de 

evaziune fiscală licită utilizate de 

companiile multinaționale; invită Comisia 

să renunțe la orice evaluare suplimentară 

a impactului acestei măsuri, care s-a aflat 

de decenii pe agenda UE, a făcut deja 

obiectul unor lucrări pregătitoare extinse 

și este în prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  750 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și 

incertitudinea asociate cu stabilirea 

prețurilor de transfer, care este totodată 

unul dintre principalele instrumente de 

evaziune fiscală licită utilizate de 

companiile multinaționale; invită Comisia 

să renunțe la orice evaluare suplimentară 

a impactului acestei măsuri, care s-a aflat 

de decenii pe agenda UE, a făcut deja 

84. sprijină abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015. 
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obiectul unor lucrări pregătitoare extinse 

și este în prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  751 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 
ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și 

incertitudinea asociate cu stabilirea 

prețurilor de transfer, care este totodată 

unul dintre principalele instrumente de 

evaziune fiscală licită utilizate de 

companiile multinaționale; invită Comisia 

să renunțe la orice evaluare suplimentară 

a impactului acestei măsuri, care s-a aflat 

de decenii pe agenda UE, a făcut deja 

obiectul unor lucrări pregătitoare extinse 

și este în prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; 

84. sprijină introducerea unei CCTB și ia 

act de abordarea Comisiei, care a prezentat 

o CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, invită Comisia să asigure că 

impactul CCTB este evaluat în mod 

adecvat și actualizat ținând seama de 

consecințele cuprinzătoare pe care le 

poate avea o astfel de propunere; 

Or. en 
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Amendamentul  752 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 
ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice 

evaluare suplimentară a impactului 

acestei măsuri, care s-a aflat de decenii pe 

agenda UE, a făcut deja obiectul unor 

lucrări pregătitoare extinse și este în 

prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

voluntare cât mai curând posibil, ia act de 

abordarea Comisiei, care a prezentat o 

CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer; 

subliniază că orice nouă inițiativă ar 

trebui să se bazeze pe evaluări adecvate 

ale impactului; 

Or. en 

 

Amendamentul  753 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 84. sprijină introducerea unei CCCTB 
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integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; ia 

act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului 

său de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și 

incertitudinea asociate cu stabilirea 

prețurilor de transfer, care este totodată 

unul dintre principalele instrumente de 

evaziune fiscală licită utilizate de 

companiile multinaționale; invită Comisia 

să renunțe la orice evaluare suplimentară 

a impactului acestei măsuri, care s-a aflat 

de decenii pe agenda UE, a făcut deja 

obiectul unor lucrări pregătitoare extinse 

și este în prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

Or. it 

 

Amendamentul  754 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 
ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

84. ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 
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probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  755 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

84. salută abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 
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utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  756 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil; ia act de 

abordarea Comisiei, care a prezentat o 

CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale, și 

nici nu va pune capăt transferului fiscal 

în cadrul Uniunii; reamintește, de 

asemenea, în acest context că Uniunea ar 

trebui să vizeze o CCCTB obligatorie, 

posibil cu excepții pentru IMM-uri și 

societățile care nu realizează o activitate 

transfrontalieră; invită Comisia să renunțe 

la orice evaluare suplimentară a impactului 

acestei măsuri, care s-a aflat de decenii pe 

agenda UE, a făcut deja obiectul unor 

lucrări pregătitoare extinse și este în 
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2011; prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  757 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil; ia act de 

abordarea Comisiei, care a prezentat o 

CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

Or. fr 

 

Amendamentul  758 

Barbara Kappel 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil; ia act de 

abordarea Comisiei, care a prezentat o 

CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

Or. de 

Amendamentul  759 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime; ia act de abordarea Comisiei, care 

a prezentat o CCTB simplă (fără 
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ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

Or. hu 

Amendamentul  760 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 
ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, ia act de 

abordarea Comisiei, care a prezentat o 

CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 
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asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  761 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil; ia act de 

abordarea Comisiei, care a prezentat o 

CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 
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Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  762 

Krišjānis Kariņš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale, care să nu submineze legislațiile 

fiscale naționale și să respecte 

suveranitatea fiscală a statelor membre; ia 

act de abordarea Comisiei, care a prezentat 

o CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  763 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și 

incertitudinea asociate cu stabilirea 

prețurilor de transfer, care este totodată 

unul dintre principalele instrumente de 

evaziune fiscală licită utilizate de 

companiile multinaționale; invită Comisia 

să renunțe la orice evaluare suplimentară a 

impactului acestei măsuri, care s-a aflat de 

decenii pe agenda UE, a făcut deja obiectul 

unor lucrări pregătitoare extinse și este în 

prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, combinată 

cu o serie de cote minime eficace de 

impozitare, nu mai mici de 20 % și, în 

funcție de seria de variabile care acoperă 

nivelurile de bunăstare, dimensiunea și 

localizarea geografică a statelor membre; 

insistă asupra faptului că CCCTB nu 

trebuie, a priori, să conducă la reducerea 

bazei fiscale comparativ cu statu-quo-ul și 

solicită ca definiția bazei comune să fie 

stabilită în direcția celui mai ridicat 

numitor comun din rândul statelor 

membre; regretă abordarea Comisiei de a 

prezenta o CCTB simplă (fără consolidare) 

ca primă etapă a planului său de acțiune 

din iunie 2015; invită Comisia să renunțe la 

orice evaluare suplimentară a impactului 

acestei măsuri, care s-a aflat de decenii pe 

agenda UE, a făcut deja obiectul unor 

lucrări pregătitoare extinse și este în 

prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  764 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 84. sprijină introducerea unei CCCTB 
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integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime care deschide calea către un 

sistem europenizat de impozitare a 

profitului societăților, regretă abordarea 

Comisiei, care a prezentat o CCTB simplă 

(fără consolidare) ca primă etapă a planului 

său de acțiune din iunie 2015, întrucât 

consolidarea este un aspect-cheie al 

acestei reforme, și atrage atenția că acest 

lucru va lăsa multe probleme nerezolvate, 

în special pentru întreprinderile care își 

desfășoară activitatea pe piața unică, dar 

fiind faptul că CCTB nu va dispune 

compensarea pierderilor prin consolidare, 

nici nu va elimina birocrația excesivă și 

incertitudinea asociate cu stabilirea 

prețurilor de transfer, care este totodată 

unul dintre principalele instrumente de 

evaziune fiscală licită utilizate de 

companiile multinaționale; invită Comisia 

să renunțe la orice evaluare suplimentară a 

impactului acestei măsuri, care s-a aflat de 

decenii pe agenda UE, a făcut deja obiectul 

unor lucrări pregătitoare extinse și este în 

prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; solicită 

Comisiei, ca cerință prealabilă pentru o 

CCCTB solidă, să cerceteze pe viitor 

caracterul adecvat al IFRS și/sau normele 

contabile ale statului membru și să 

analizeze un cadru alternativ pentru un 

standard de contabilitate fiscală pe 

teritoriul european; 

Or. en 

 

Amendamentul  765 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 84. sprijină cu tărie introducerea unei 
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integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; ia 

act de abordarea Comisiei, care a prezentat 

o CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

CCCTB integrale cât mai curând posibil, 

cu definirea unei rate de impozitare 

efective minime și, din motive de 

competitivitate, a unei rate de impozitare 

efective maxime doar pentru IMM-uri, 

întrucât acestea sunt forțele motrice ale 

economiei și ale ocupării forței de muncă; 

ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

îndeamnă, prin urmare, Comisia să 

stabilească un termen-limită concret și 

scurt pentru a include „elementul 

consolidare” (cheia pentru a soluționa 

problema prețului de transfer abuziv) în 

inițiativa CCCTB; invită Comisia să 

renunțe la orice evaluare suplimentară a 

impactului acestei măsuri, care s-a aflat de 

decenii pe agenda UE, a făcut deja obiectul 

unor lucrări pregătitoare extinse și este în 

prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; solicită 

Comisiei să adauge o clauză antievitare 

pentru a opri deducerile pentru produsele 

cu dublă utilizare; 

Or. en 

 

Amendamentul  766 

Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; ia 

act de abordarea Comisiei, care a prezentat 

o CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; ia 

act de abordarea Comisiei, care a prezentat 

o CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, care 

trebuie luate în considerare pentru ca 

statele membre să aibă cadre juridice 

variate și niveluri ale consolidării fiscale 

și, în special, pentru întreprinderile care își 

desfășoară activitatea pe piața unică, dar 

fiind faptul că CCCTB nu va dispune 

compensarea pierderilor prin consolidare, 

nici nu va elimina birocrația excesivă și 

incertitudinea asociate cu stabilirea 

prețurilor de transfer, care este totodată 

unul dintre principalele instrumente de 

evaziune fiscală licită utilizate de 

companiile multinaționale; invită Comisia 

să renunțe la orice evaluare suplimentară a 

impactului acestei măsuri, care s-a aflat de 

decenii pe agenda UE, a făcut deja obiectul 

unor lucrări pregătitoare extinse și este în 

prezent blocată în Consiliu de la 

prezentarea sa oficială în 2011; 

Or. en 

Amendamentul  767 

Emmanuel Maurel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; ia 

act de abordarea Comisiei, care a prezentat 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime, 

după aplicarea eventualelor decizii 
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o CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

fiscale; ia act de abordarea Comisiei, care a 

prezentat o CCTB simplă (fără 

consolidare) ca primă etapă a planului său 

de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

Or. fr 

 

Amendamentul  768 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale cât mai curând posibil, cu 

definirea unei rate de impozitare efective 

minime și, din motive de competitivitate, a 

unei rate de impozitare efective maxime; ia 

act de abordarea Comisiei, care a prezentat 

o CCTB simplă (fără consolidare) ca primă 

etapă a planului său de acțiune din iunie 

2015, dar atrage atenția că acest lucru va 

lăsa multe probleme nerezolvate, în special 

pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

84. sprijină introducerea unei CCCTB 

integrale, pe baza unor norme 

internaționale privind prețul de transfer 

stabilit de OCDE, cât mai curând posibil, 

cu definirea unei rate de impozitare 

efective minime și, din motive de 

competitivitate, a unei rate de impozitare 

efective maxime; ia act de abordarea 

Comisiei, care a prezentat o CCTB simplă 

(fără consolidare) ca primă etapă a planului 

său de acțiune din iunie 2015, dar atrage 

atenția că acest lucru va lăsa multe 

probleme nerezolvate, în special pentru 

întreprinderile care își desfășoară 



 

PE567.781v02-00 194/208 AM\1075014RO.doc 

RO 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

activitatea pe piața unică, dar fiind faptul 

că CCTB nu va dispune compensarea 

pierderilor prin consolidare, nici nu va 

elimina birocrația excesivă și incertitudinea 

asociate cu stabilirea prețurilor de transfer, 

care este totodată unul dintre principalele 

instrumente de evaziune fiscală licită 

utilizate de companiile multinaționale; 

invită Comisia să renunțe la orice evaluare 

suplimentară a impactului acestei măsuri, 

care s-a aflat de decenii pe agenda UE, a 

făcut deja obiectul unor lucrări pregătitoare 

extinse și este în prezent blocată în 

Consiliu de la prezentarea sa oficială în 

2011; 

Or. en 

 

Amendamentul  769 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 84a. reafirmă pe deplin suveranitatea 

statelor membre în materie de stabilire a 

ratelor în ceea ce privește impozitarea 

directă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  770 

Emmanuel Maurel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 84a. solicită Comisiei să prezinte o 

propunere de stabilire a unei proceduri 

fiscale de „abuz de drept”, bazată pe 

legislație fiscală a mai multor state 



 

AM\1075014RO.doc 195/208 PE567.781v02-00 

 RO 

membre, care ar prevede că este 

considerat ilegal orice proiect de 

planificare fiscală realizat cu scopul 

exclusiv de a evita integral sau parțial 

baza impozabilă, 

Or. fr 

 

Amendamentul  771 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. invită Comisia, până la adoptarea 

unei CCCTB integrale și la transpunerea 

sa completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea 

prețurilor de transfer), a pregăti un regim 

care să compenseze profiturile și 

pierderile transfrontaliere și a introduce 

în continuare norme anti-abuz în toate 

directivele aplicabile; invită Consiliul să 

se pregătească pentru adoptarea promptă 

a acestor dispoziții; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  772 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. invită Comisia, până la adoptarea 

unei CCCTB integrale și la transpunerea 

sa completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

eliminat 
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profiturilor (în special stabilirea 

prețurilor de transfer), a pregăti un regim 

care să compenseze profiturile și 

pierderile transfrontaliere și a introduce 

în continuare norme anti-abuz în toate 

directivele aplicabile; invită Consiliul să 

se pregătească pentru adoptarea promptă 

a acestor dispoziții; 

Or. en 

 

Amendamentul  773 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer), a pregăti un regim care să 

compenseze profiturile și pierderile 

transfrontaliere și a introduce în continuare 

norme anti-abuz în toate directivele 

aplicabile; invită Consiliul să se 

pregătească pentru adoptarea promptă a 

acestor dispoziții; 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB voluntare și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer), a pregăti un regim care să 

compenseze profiturile și pierderile 

transfrontaliere și a introduce în continuare 

norme antiabuz în toate directivele 

aplicabile; invită Consiliul să se 

pregătească pentru adoptarea promptă a 

acestor dispoziții; 

Or. en 

 

Amendamentul  774 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCTB și la transpunerea sa completă în 
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completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer), a pregăti un regim care să 

compenseze profiturile și pierderile 

transfrontaliere și a introduce în continuare 

norme anti-abuz în toate directivele 

aplicabile; invită Consiliul să se 

pregătească pentru adoptarea promptă a 

acestor dispoziții; 

practică la nivelul UE, să acționeze imediat 

pentru a asigura impozitarea efectivă, a 

reduce transferul profiturilor (în special 

stabilirea prețurilor de transfer), a pregăti 

un regim care să compenseze profiturile și 

pierderile transfrontaliere și a introduce în 

continuare norme antiabuz în toate 

directivele aplicabile; invită Consiliul să se 

pregătească pentru adoptarea promptă a 

acestor dispoziții; 

Or. en 

 

Amendamentul  775 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer), a pregăti un regim care să 

compenseze profiturile și pierderile 

transfrontaliere și a introduce în continuare 

norme anti-abuz în toate directivele 

aplicabile; invită Consiliul să se 

pregătească pentru adoptarea promptă a 

acestor dispoziții; 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer), a pregăti un regim care să 

compenseze profiturile și pierderile 

transfrontaliere și a introduce în continuare 

norme antiabuz în toate directivele 

aplicabile și în scopul limitării fraudelor 

apărute ca urmare a schemelor de evitare 

a plății TVA-ului cele mai utilizate; invită 

Consiliul să se pregătească pentru 

adoptarea promptă a acestor dispoziții; 

Or. it 

Amendamentul  776 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer), a pregăti un regim care să 

compenseze profiturile și pierderile 

transfrontaliere și a introduce în 

continuare norme anti-abuz în toate 

directivele aplicabile; invită Consiliul să se 

pregătească pentru adoptarea promptă a 

acestor dispoziții; 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer) și să introducă pe viitor norme 

antiabuz în toate directivele aplicabile; 

solicită Comisiei să verifice directivele și 

proiectele de directivă existente în 

domeniul legislației fiscale și privind 

societățile în ceea ce privește caracterul 

adecvat al punerii în aplicare a unei 

impozitări eficace; invită Consiliul să se 

pregătească pentru adoptarea promptă a 

acestor dispoziții; 

Or. en 

 

Amendamentul  777 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer), a pregăti un regim care să 

compenseze profiturile și pierderile 

transfrontaliere și a introduce în 

continuare norme anti-abuz în toate 

directivele aplicabile; invită Consiliul să se 

pregătească pentru adoptarea promptă a 

acestor dispoziții; 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (prin stabilirea prețurilor de 

transfer și mecanisme de transferare a 

datoriei) și a introduce în continuare norme 

antiabuz în toate directivele aplicabile; 

invită Consiliul să se pregătească pentru 

adoptarea promptă a acestor dispoziții; 

Or. en 
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Amendamentul  778 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer), a pregăti un regim care să 

compenseze profiturile și pierderile 

transfrontaliere și a introduce în 

continuare norme anti-abuz în toate 

directivele aplicabile; invită Consiliul să se 

pregătească pentru adoptarea promptă a 

acestor dispoziții; 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer) și a introduce pe viitor norme 

antiabuz în toate directivele relevante; 

subliniază că propunerea Comisiei pentru 

un regim care să compenseze pierderile 

intermediare ar trebui introdus doar dacă 

Comisia poate să garanteze că acesta nu 

va crea posibilitatea utilizării abuzive a 

planificării fiscale agresive; invită 

Consiliul să se pregătească pentru 

adoptarea promptă a acestor dispoziții; 

Or. en 

 

Amendamentul  779 

Marian Harkin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. invită Comisia, până la adoptarea unei 

CCCTB integrale și la transpunerea sa 

completă în practică la nivelul UE, să 

acționeze imediat pentru a asigura 

impozitarea efectivă, a reduce transferul 

profiturilor (în special stabilirea prețurilor 

de transfer), a pregăti un regim care să 

compenseze profiturile și pierderile 

transfrontaliere și a introduce în continuare 

norme anti-abuz în toate directivele 

aplicabile; invită Consiliul să se 

85. invită Comisia să acționeze imediat 

pentru a asigura impozitarea efectivă, a 

introduce un cadru de gestionare a 

transferului profiturilor (în special 

stabilirea prețurilor de transfer), a pregăti 

un regim care să compenseze profiturile și 

pierderile transfrontaliere și a introduce în 

continuare norme antiabuz adecvate și 

eficace în toate directivele aplicabile; 

invită Consiliul să se pregătească pentru 

adoptarea promptă a acestor dispoziții; 
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pregătească pentru adoptarea promptă a 

acestor dispoziții; 

Or. en 

 

Amendamentul  780 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. invită Comisia să emită orientări clare 

privind definiția substanței economice și a 

sediului permanent, pentru a elimina, în 

special, problema societăților-paravan, și 

să elaboreze criterii și orientări UE pentru 

abordarea cercetării și dezvoltării, 

compatibile cu, dar nu limitate la 

activitatea OCDE pe acest subiect, 

deoarece statele membre își reformează în 

prezent strategia în acest sens, adeseori în 

mod cumulativ cu granturile; 

86. invită Comisia să emită o legislație 

clară privind definiția substanței 

economice și a sediului permanent, pentru 

a elimina, în special, problema societăților-

paravan, și să elaboreze criterii și legislații 

ale UE pentru abordarea cercetării și 

dezvoltării, compatibile cu, dar nu limitate 

la activitatea OCDE pe acest subiect, 

deoarece statele membre își reformează în 

prezent strategia în acest sens, adeseori în 

mod cumulativ cu granturile; solicită 

Comisiei să revizuiască legislația 

europeană privind societățile străine 

controlate și aplicarea sa în conformitate 

cu hotărârea Cadbury Schweppes a Curții 

de Justiție a Uniunii Europene (C-196/04) 

pentru a utiliza pe deplin societățile 

străine controlate în afara situațiilor 

acordurilor complet artificiale; solicită 

Comisiei să facă propuneri pentru 

armonizarea normelor privind societățile 

străine controlate în Europa; 

Or. en 

 

Amendamentul  781 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. invită Comisia să emită orientări clare 

privind definiția substanței economice și a 

sediului permanent, pentru a elimina, în 

special, problema societăților-paravan, și 

să elaboreze criterii și orientări UE pentru 

abordarea cercetării și dezvoltării, 

compatibile cu, dar nu limitate la 

activitatea OCDE pe acest subiect, 

deoarece statele membre își reformează în 

prezent strategia în acest sens, adeseori în 

mod cumulativ cu granturile; 

86. invită Comisia să emită orientări clare 

privind definiția substanței economice și a 

sediului permanent, pentru a elimina, în 

special, problema societăților-paravan, și 

să elaboreze criterii și orientări UE pentru 

abordarea cercetării și dezvoltării, 

compatibile cu activitatea OCDE pe acest 

subiect, deoarece statele membre își 

reformează în prezent strategia în acest 

sens, adeseori în mod cumulativ cu 

granturile; 

Or. en 

 

Amendamentul  782 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. invită Comisia să emită orientări clare 

privind definiția substanței economice și a 

sediului permanent, pentru a elimina, în 

special, problema societăților-paravan, și 

să elaboreze criterii și orientări UE pentru 

abordarea cercetării și dezvoltării, 

compatibile cu, dar nu limitate la 

activitatea OCDE pe acest subiect, 

deoarece statele membre își reformează în 

prezent strategia în acest sens, adeseori în 

mod cumulativ cu granturile; 

86. invită Comisia să emită orientări clare 

privind definiția substanței economice și a 

sediului permanent, pentru a elimina, în 

special, problema societăților-paravan și 

utilizarea acestora în scopul evitării plății 

impozitelor, al spălării de bani și al altor 

activități dăunătoare din punct de vedere 

social și economic, și să elaboreze criterii 

și orientări UE pentru abordarea cercetării 

și dezvoltării, compatibile cu, dar nu 

limitate la activitatea OCDE pe acest 

subiect, deoarece statele membre își 

reformează în prezent strategia în acest 

sens, adeseori în mod cumulativ cu 

granturile; 

Or. en 

 

Amendamentul  783 

Petr Ježek 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 86 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. invită Comisia să emită orientări clare 

privind definiția substanței economice și a 

sediului permanent, pentru a elimina, în 

special, problema societăților-paravan, și 

să elaboreze criterii și orientări UE pentru 

abordarea cercetării și dezvoltării, 

compatibile cu, dar nu limitate la 

activitatea OCDE pe acest subiect, 

deoarece statele membre își reformează în 

prezent strategia în acest sens, adeseori în 

mod cumulativ cu granturile; 

86. invită Comisia să emită orientări clare 

privind definiția substanței economice și a 

sediului permanent, pentru a elimina, în 

special, problema societăților-paravan, și 

să elaboreze criterii și orientări UE pentru 

abordarea cercetării și dezvoltării, 

compatibile cu, dar nu limitate la 

activitatea OCDE pe acest subiect, 

deoarece statele membre își reformează în 

prezent strategia în acest sens, adeseori în 

mod cumulativ cu granturile. Aceste 

orientări ar trebui să indice clar dacă 

trebuie să existe o legătură directă între 

regimurile preferențiale acordate de 

administrațiile fiscale și activitățile de C-

D subiacente; 

Or. en 

 

Amendamentul  784 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. invită Comisia să emită orientări clare 

privind definiția substanței economice și a 

sediului permanent, pentru a elimina, în 

special, problema societăților-paravan, și 

să elaboreze criterii și orientări UE pentru 

abordarea cercetării și dezvoltării, 

compatibile cu, dar nu limitate la 

activitatea OCDE pe acest subiect, 

deoarece statele membre își reformează în 

prezent strategia în acest sens, adeseori în 

mod cumulativ cu granturile; 

86. invită Comisia să emită orientări clare 

privind definiția substanței economice, a 

creării de valoare și a sediului permanent, 

pentru a elimina, în special, problema 

societăților-paravan, și să elaboreze criterii 

și orientări UE pentru abordarea cercetării 

și dezvoltării, compatibile cu, dar nu 

limitate la activitatea OCDE pe acest 

subiect, deoarece statele membre își 

reformează în prezent strategia în acest 

sens, adeseori în mod cumulativ cu 

granturile; 

Or. en 
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Amendamentul  785 

Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 86a. consideră că tratamentul favorabil 

rezervat pentru datorii și dobânzi în mai 

multe sisteme fiscale împiedică 

diversificarea modelelor de finanțare a 

societăților și previne consolidarea 

finanțării capitalului societăților din UE, 

activitate practicată în comun în alte țări; 

solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 

membre să încurajeze o mai mare 

diversificare a surselor de finanțare a 

societăților, care ar fi benefice în mod 

indiscutabil pentru creșterea economică și 

ocuparea forței de muncă; 

Or. en 

 

Amendamentul  786 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 86a. solicită Comisiei și statelor membre 

să deruleze înapoi și să anuleze cotele de 

impozitare speciale pentru venitul 

anumitor societăți, precum dobânda sau 

venitul asociat cu brevetele; 

Or. en 

 

Amendamentul  787 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 86 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 86b. solicită Comisiei să revizuiască 

legislația europeană privind societățile 

străine controlate și aplicarea sa, astfel 

cum a fost confirmat în hotărârea 

Cadbury Schweppes a Curții de Justiție a 

Uniunii Europene (C-196/04), pentru a 

asigura utilizarea pe deplin a societăților 

străine controlate în evitarea cazurilor de 

dublă neimpozitare; solicită Comisiei să 

facă propuneri pentru armonizarea 

normelor privind societățile străine 

controlate din Europa; 

Or. en 

 

Amendamentul  788 

Luděk Niedermayer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

87. de asemenea, invită Comisia, în lipsa 

unei definiții general acceptate, să realizeze 

analizeze și studii suplimentare pentru a 

defini practicile fiscale dăunătoare, ținând 

cont de diferitele efecte negative pe care le 

pot avea acestea asupra societății, să le 

asigure monitorizarea și să identifice cu 

mai multă precizie impactul evaziunii 

fiscale licite în UE și în țările în curs de 

dezvoltare; invită Comisia să întreprindă 

acțiunile necesare pentru a clarifica statutul 

exact al tuturor „jurisdicțiilor dependente” 

ale statelor membre și pentru a stabili ce 

pârghii pot fi utilizate în vederea 

modificării practicilor acestora cu scopul 

de a se evita erodarea bazei impozabile din 

UE; 

87. de asemenea, invită Comisia, în lipsa 

unei definiții general acceptate, să realizeze 

analizeze și studii suplimentare pentru a 

defini metodologia de măsurare a breșei 

fiscale survenite din evitarea plății 

impozitelor și evaziune fiscală, să se 

asigure că măsurarea este efectuată cu 

regularitate pentru a monitoriza progresul 

și, de asemenea, să ia în considerare 

impactul deciziilor și practicilor fiscale 

din UE asupra țărilor în curs de 

dezvoltare; invită Comisia să întreprindă 

acțiunile necesare pentru a clarifica statutul 

exact al tuturor „jurisdicțiilor dependente” 

ale statelor membre și pentru a stabili ce 

pârghii pot fi utilizate în vederea 

modificării practicilor acestora cu scopul 

de a se evita erodarea bazei impozabile din 

UE; 
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Or. en 

 

Amendamentul  789 

Emmanuel Maurel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

87. de asemenea, invită Comisia, în lipsa 

unei definiții general acceptate, să realizeze 

analizeze și studii suplimentare pentru a 

defini practicile fiscale dăunătoare, ținând 

cont de diferitele efecte negative pe care le 

pot avea acestea asupra societății, să le 

asigure monitorizarea și să identifice cu 

mai multă precizie impactul evaziunii 

fiscale licite în UE și în țările în curs de 

dezvoltare; invită Comisia să întreprindă 

acțiunile necesare pentru a clarifica 

statutul exact al tuturor „jurisdicțiilor 

dependente” ale statelor membre și pentru 

a stabili ce pârghii pot fi utilizate în 

vederea modificării practicilor acestora cu 

scopul de a se evita erodarea bazei 

impozabile din UE; 

87. de asemenea, invită Comisia, în lipsa 

unei definiții general acceptate, să realizeze 

analizeze și studii suplimentare pentru a 

defini practicile fiscale dăunătoare, ținând 

cont de diferitele efecte negative pe care le 

pot avea acestea asupra societății, să le 

asigure monitorizarea și să identifice cu 

mai multă precizie impactul evaziunii 

fiscale licite în UE și în țările în curs de 

dezvoltare; invită Comisia să întreprindă 

acțiunile necesare pentru a favoriza 

convergența sistemelor fiscale din 

jurisdicțiile independente cu cele din 

statele membre relevante; 

Or. fr 

Amendamentul  790 

Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

87. de asemenea, invită Comisia, în lipsa 

unei definiții general acceptate, să realizeze 

analizeze și studii suplimentare pentru a 

defini practicile fiscale dăunătoare, ținând 

cont de diferitele efecte negative pe care le 

pot avea acestea asupra societății, să le 

asigure monitorizarea și să identifice cu 

mai multă precizie impactul evaziunii 

fiscale licite în UE și în țările în curs de 

87. de asemenea, invită Comisia, în lipsa 

unei definiții general acceptate, să realizeze 

analizeze și studii suplimentare pentru a 

defini practicile fiscale dăunătoare, solicită 

Comisiei, în absența oricărei definiții 

general acceptate, să efectueze analize și 

studii viitoare pentru a defini planificarea 

fiscală agresivă, ținând cont de diferitele 

efecte negative pe care le pot avea acestea 
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dezvoltare; invită Comisia să întreprindă 

acțiunile necesare pentru a clarifica statutul 

exact al tuturor „jurisdicțiilor dependente” 

ale statelor membre și pentru a stabili ce 

pârghii pot fi utilizate în vederea 

modificării practicilor acestora cu scopul 

de a se evita erodarea bazei impozabile din 

UE; 

asupra societății, să le asigure 

monitorizarea și să identifice cu mai multă 

precizie impactul evaziunii fiscale licite în 

UE și în țările în curs de dezvoltare; invită 

Comisia să întreprindă acțiunile necesare 

pentru a clarifica statutul exact al tuturor 

„jurisdicțiilor dependente” ale statelor 

membre și pentru a stabili ce pârghii pot fi 

utilizate în vederea modificării practicilor 

acestora cu scopul de a se evita erodarea 

bazei impozabile din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  791 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

87. de asemenea, invită Comisia, în lipsa 

unei definiții general acceptate, să realizeze 

analizeze și studii suplimentare pentru a 

defini practicile fiscale dăunătoare, ținând 

cont de diferitele efecte negative pe care le 

pot avea acestea asupra societății, să le 

asigure monitorizarea și să identifice cu 

mai multă precizie impactul evaziunii 

fiscale licite în UE și în țările în curs de 

dezvoltare; invită Comisia să întreprindă 

acțiunile necesare pentru a clarifica statutul 

exact al tuturor „jurisdicțiilor dependente” 

ale statelor membre și pentru a stabili ce 

pârghii pot fi utilizate în vederea 

modificării practicilor acestora cu scopul 

de a se evita erodarea bazei impozabile din 

UE; 

87. de asemenea, invită Comisia, în lipsa 

unei definiții general acceptate, să realizeze 

analizeze și studii suplimentare pentru a 

defini practicile fiscale dăunătoare, în 

special tratatele privind dubla impunere și 

acordurile hibride nepotrivite, ținând cont 

de diferitele efecte negative pe care le pot 

avea acestea asupra societății, să le asigure 

monitorizarea și să identifice cu mai multă 

precizie impactul evaziunii fiscale licite în 

UE și în țările în curs de dezvoltare; invită 

Comisia să întreprindă acțiunile necesare 

pentru a clarifica statutul exact al tuturor 

„jurisdicțiilor dependente” ale statelor 

membre și pentru a stabili ce pârghii pot fi 

utilizate în vederea modificării practicilor 

acestora cu scopul de a se evita erodarea 

bazei impozabile din UE; 

Or. en 
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Amendamentul  792 

Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 87a. subliniază că pentru a-și îndeplini în 

întregime obiectivul de a reduce 

birocrația, introducerea unei baze fiscale 

comune consolidate ar trebui însoțită de 

introducerea unor reguli contabile 

comune; 

Or. en 

 

Amendamentul  793 

Peter Simon 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 87a. consideră că evaziunea fiscală și, în 

special, deciziile fiscale au cu precădere o 

dimensiune specială în zona euro, 

întrucât, în conformitate cu raportul celor 

cinci președinți, trebuie dezvoltată o 

capacitate fiscală a zonei euro; 

Or. en 

 

Amendamentul  794 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 87a. reamintește că pe lângă frauda 

fiscală în rândul societăților, există o 
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fraudă de dimensiuni considerabile a 

TVA-ului transfrontalier, taxă care este 

fundamentală pentru toate trezoreriile 

naționale; solicită Comisiei să elaboreze 

măsuri de combatere a acestei probleme, 

inclusiv o mai bună coordonare pe 

această temă în rândul agențiilor fiscale 

naționale; 

Or. en 

 


