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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0073 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la 

propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei 

asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 

2017/0242(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0559), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0335/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată 

împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei1,  

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 

21 februarie 2018, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu 

articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 

afaceri externe (A8-0028/2018), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

                                                           
1  JO L 218, 14.8.2013, p. 15.   
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mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2017)0242 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2018 în vederea 

adoptării Deciziei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a 

unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212 alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,  

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                           
2 Poziția Parlamentului European din 14 martie 2018. 
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întrucât: 

(1) Relațiile dintre Uniunea Europeană (denumită în continuare „Uniunea”) și Georgia 

continuă să se dezvolte în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV) și al 

Parteneriatului estic. Georgia a aderat la Parteneriatul estic al UE în 2009, acțiune 

urmată de negocierea unui acord de asociere UE-Georgia. Respectivul acord3 

(denumit în continuare „Acordul de asociere”), care include introducerea treptată a 

unei zone de liber-schimb complex și cuprinzător (DCFTA), a fost semnat în iunie 

2014 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. 

(2) Georgia continuă să se confrunte cu un mediu extern slab, care, prin reducerea 

exporturilor și a transferurilor bănești din exterior, a contribuit la o creștere relativ 

scăzută a PIB-ului în 2016. Deși creșterea regională și globală s-a accelerat în 2017, 

ea rămâne supusă riscurilor de deteriorare. 

(3) Deficitul bugetar al Georgiei rămâne semnificativ, iar raportul dintre datoria publică 

și PIB este în creștere. La rândul său, balanța de plăți a Georgiei rămâne vulnerabilă 

din cauza unui deficit de cont curent foarte mare și a datoriei externe importante. 

Rezervele valutare ale Georgiei au fost stabile în termeni absoluți, dar, având în 

vedere creșterea necesităților în materie de rezerve, ele au scăzut sub nivelul estimat 

de Fondul Monetar Internațional (FMI) ca fiind adecvat. Georgia continuă totodată 

să se adapteze cerințelor acordului de liber-schimb aprofundat și cuprinzător cu 

Uniunea.  

                                                           
3  Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte 
(JO L 261, 30.8.2014, p. 4). 
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(4) În acest context, autoritățile georgiene și FMI au convenit, în aprilie 2017, asupra 

unui acord privind un mecanism de finanțare extinsă (MFE) cu o durată de trei ani, 

în valoare de 285,3 milioane USD, pentru perioada 2017-2020. Acordul a fost 

aprobat de Consiliul director al FMI la 12 aprilie 2017. Obiectivul acordului privind 

MFE este sprijinirea unui program de reformă economică grație căruia Georgia să-și 

reducă vulnerabilitățile economice și să promoveze o creștere economică mai 

puternică și mai favorabilă incluziunii. 

(5) Având în vedere nevoile reziduale de finanțare externă ale Georgiei, autoritățile din 

această țară au solicitat, în iunie 2017, asistență macrofinanciară suplimentară din 

partea Uniunii.  

(6) După conflictul militar cu Rusia din august 2008, Georgia a beneficiat de două 

operațiuni de asistență macrofinanciară cu privire la care  Uniunea și-a luat 

angajamentul în cadrul Conferinței internaționale a donatorilor de la Bruxelles din 

octombrie 2008. Prima dintre aceste operațiuni, care a fost într-un cuantum de46 de 

milioane EUR, integral sub formă de granturi, a fost implementată în perioada 2009-

2010, iar a doua, care a fost din nou într-un cuantum de 46 de milioane EUR, 

jumătate sub formă de granturi și jumătate sub formă de împrumuturi, a fost 

implementată în perioada 2015-2017. De asemenea, Uniunea a pus la dispoziția 

Georgiei 610-746 de milioane EUR în cadrul Instrumentului european de vecinătate 

pentru perioada 2014-2020, inclusiv sprijin bugetar și asistență tehnică. În plus, 

Georgia beneficiază de Facilitatea de investiții pentru vecinătate, care a contribuit cu 

aproximativ 86 de milioane EUR la finanțarea de proiecte în Georgia în perioada 

2008-2017. 
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(7) Având în vedere că Georgia este o țară care face obiectul PEV, ea ar trebui să fie 

considerată eligibilă pentru a beneficia de asistență macrofinanciară din partea 

Uniunii. 

(8) Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să fie un instrument financiar 

excepțional de sprijin necondiționat și fără o alocare specială pentru balanța de plăți, 

, care vizează satisfacerea necesităților imediate de finanțare externă ale 

beneficiarului și ar trebui să stea la baza punerii în aplicare a unui program de 

politică care să conțină măsuri ferme imediate de ajustare și de reformă structurală, 

menite să îmbunătățească poziția pe termen scurt a balanței de plăți. 

(9) Având în vedere că în Georgia există încă un deficit rezidual semnificativ de 

finanțare externă pentru balanța de plăți, în plus față de resursele furnizate de FMI și 

de alte instituții multilaterale, se consideră că asistența macrofinanciară pe care 

Uniunea ar urma să o furnizeze Georgiei este un răspuns adecvat, în actualele 

circumstanțe excepționale, la solicitarea Georgiei de sprijin pentru stabilizarea sa 

economică, alături de programul FMI. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii 

ar sprijini stabilizarea economică și agenda reformelor structurale din Georgia, 

completând resursele puse la dispoziție în cadrul acordului financiar cu FMI. 
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(10) Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop restabilirea 

unei situații de finanțare externă durabile pentru Georgia, sprijinind astfel 

dezvoltarea sa economică și socială. 

(11) Stabilirea valorii asistenței macrofinanciare din partea Uniunii se bazează pe o 

evaluare cantitativă completă a nevoilor reziduale de finanțare externă ale Georgiei 

și ia în considerare capacitatea acestei țări de autofinanțare prin resurse proprii, în 

special rezervele internaționale puse la dispoziția sa. Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să completeze programele și resursele furnizate de FMI și 

Banca Mondială. Stabilirea valorii asistenței ia în considerare, de asemenea, 

contribuțiile financiare preconizate din partea donatorilor bilaterali și multilaterali și 

necesitatea de a asigura o repartizare echitabilă a obligațiilor între Uniune și alți 

donatori, precum și aplicarea anterioară a celorlalte instrumente de finanțare externă 

ale Uniunii în Georgia și valoarea adăugată a implicării Uniunii în general.  

(12) Luând în considerare nevoile reziduale de finanțare externă ale Georgiei, nivelul său 

de dezvoltare economică și socială, măsurat în funcție de venitul pe cap de locuitor, 

și incidența sărăciei, precum și gradul său de îndatorare, o parte din asistență ar 

trebui furnizată sub formă de granturi. 
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(13) Comisia ar trebui să asigure faptul că asistența macrofinanciară din partea Uniunii 

este conformă, din punct de vedere juridic și al conținutului, cu principiile-cheie ale 

acțiunii externe consacrate la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană și cu obiectivele și măsurile esențiale adoptate în cadrul diferitelor 

domenii de acțiune externă și al altor politici pertinente ale Uniunii. 

(14) Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să sprijine politica externă a 

Uniunii față de Georgia. Serviciile Comisiei și Serviciul European de Acțiune 

Externă ar trebui să lucreze în strânsă colaborare pe parcursul operațiunii de 

asistență macrofinanciară pentru a coordona și a asigura coerența acțiunilor de 

politică externă ale Uniunii. 

(15) Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să susțină angajamentul 

Georgiei față de valorile pe care le are în comun cu Uniunea, printre care 

democrația, statul de drept, buna guvernanță, respectarea drepturilor omului, 

dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de 

principiile privind schimburile comerciale deschise, echitabile și reglementate. 
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(16) O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii 

este ca Georgia să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem 

parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor 

omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor 

de gestionare a finanțelor publice din Georgia și să promoveze reformele structurale 

având ca scop sprijinirea creșterii sustenabile și favorabile incluziunii, crearea de 

locuri de muncă și consolidarea bugetară. Asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii acordată Georgiei ar trebui să includă și măsuri care să sprijine punerea 

în aplicare a Acordului de asociere, inclusiv a DCFTA. Pentru a garanta faptul că 

obiectivele specifice pot fi evaluate în mod adecvat, este necesar ca ele să fie 

formulate într-un mod verificabil și măsurabil. Atât îndeplinirea condițiilor 

prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de 

către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă. În cazul în care condiția 

prealabilă și obiectivele nu sunt îndeplinite sau în cazul în care obiectivele și 

principiile prevăzute de Acordul de asociere sunt, în general, ignorate, Comisia ar 

trebui să suspende temporar sau să anuleze plata asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii. 
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(17) Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența 

macrofinanciară acordată sunt protejate în mod eficient, Georgia ar trebui să adopte 

măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror 

alte nereguli legate de asistența macrofinanciară a Uniunii. În plus, ar trebui să se adopte 

dispoziții care să prevadă efectuarea de verificări de către Comisie și de audituri de către 

Curtea de Conturi. 

(18) Punerea la dispoziție a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii nu aduce 

atingere competențelor Parlamentului European și ale Consiliului, în calitate de 

autoritate bugetară.  

(19) Sumele aferente asistenței macrofinanciare acordate sub formă de granturi și sumele 

provizioanelor necesare pentru asistența macrofinanciară acordată sub formă de 

împrumuturi ar trebui să corespundă creditelor bugetare prevăzute în cadrul financiar 

multianual. 

(20) Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui gestionată de către Comisie. 

Pentru a garanta că Parlamentul European și Consiliul pot să urmărească punerea în 

aplicare a prezentei decizii, Comisia ar trebui să le informeze periodic cu privire la 

evoluțiile legate de asistență și să le furnizeze documentele relevante. 
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(21) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei decizii, 

ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui 

exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și 

al Consiliului4. 

(22) Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții 

de politică economică, ce urmează a fi stabilite într-un memorandum de înțelegere. 

Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, 

Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze astfel de condiții cu autoritățile 

georgiene, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În conformitate cu acest 

regulament, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor 

cazurilor care nu sunt prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul 

potențial important al asistenței de peste 90 de milioane EUR, este adecvat să se 

utilizeze procedura de examinare pentru operațiunile care depășesc acest prag. 

Luând în considerare cuantumul asistenței macrofinanciare din partea Uniunii 

acordate Georgiei, pentru adoptarea memorandumului de înțelegere și pentru orice 

reducere, suspendare sau anulare a asistenței ar trebui să se aplice procedura de 

examinare, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

                                                           
4 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către 
Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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Articolul 1 

(1) Uniunea pune la dispoziția Georgiei asistență macrofinanciară cu o valoare maximă de 45 

de milioane EUR (denumită în continuare „asistența macrofinanciară din partea Uniunii”), 

cu scopul de a sprijini stabilizarea economică a Georgiei și o agendă consistentă de 

reforme. Din suma maximă respectivă, până la 35 de milioane EUR sunt furnizate sub 

formă de împrumuturi și până la 10 milioane EUR sub formă de granturi. Deblocarea 

asistenței macrofinanciare a Uniunii se realizează sub rezerva aprobării de către 

Parlamentul European și de către Consiliu a bugetului Uniunii pentru anul respectiv. 

Asistența contribuie la acoperirea nevoilor Georgiei legate de balanța de plăți, astfel cum 

au fost identificate în programul FMI.  

(2) Pentru a finanța componenta de împrumut a asistenței macrofinanciare a Uniunii, Comisia 

este împuternicită, în numele Uniunii, să împrumute fondurile necesare de pe piețele de 

capital sau de la instituții financiare și să le împrumute mai departe Georgiei. 

Împrumuturile au o scadență medie de maximum 15 ani. 

(3) Punerea la dispoziție a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este gestionată de 

Comisie, în conformitate cu acordurile sau înțelegerile încheiate între FMI și Georgia și cu 

principiile și obiectivele-cheie ale reformelor economice stabilite în Acordul de asociere, 

inclusiv DCFTA. 
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Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluția 

asistenței macrofinanciare a Uniunii, inclusiv în legătură cu tragerile din aceasta, și 

furnizează acestor instituții documentele relevante în timp util. 

(4) Asistența macrofinanciară din partea Uniunii se acordă pentru o perioadă de doi ani și 

jumătate începând cu prima zi de la intrarea în vigoare a memorandumului de înțelegere 

menționat la articolul 3 alineatul (1). 

(5) În cazul în care nevoile de finanțare ale Georgiei se reduc în mod fundamental în cursul 

perioadei de plată a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii comparativ cu proiecțiile 

inițiale, Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de consultare menționată la 

articolul 7 alineatul (2), reduce cuantumul asistenței, o suspendă sau o anulează. 

Articolul 2 

(1) O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este 

ca Georgia să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar 

pluripartit, și statul de drept și să garanteze respectarea drepturilor omului. 
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(2) Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea condiției 

prealabile prevăzute la alineatul (1) pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii.  

(3) Alineatele (1) și (2) de la prezentul articol se aplică în conformitate cu Decizia 2010/427/UE 

a Consiliului5. 

Articolul 3 

(1) Comisia, în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 7 alineatul (2), 

convine cu autoritățile georgiene asupra unor condiții de politică economică și financiare 

clar definite, axate pe reforme structurale și pe finanțe publice solide, cărora trebuie să li 

se subordoneze asistența macrofinanciară a Uniunii și care urmează să fie expuse într-un 

memorandum de înțelegere („memorandumul de înțelegere”) care cuprinde un calendar 

pentru îndeplinirea condițiilor respective. Condițiile financiare și de politică economică 

prevăzute în memorandumul de înțelegere sunt coerente cu acordurile sau înțelegerile 

menționate la articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu programele de reformă structurală și de 

ajustare macroeconomică implementate de Georgia cu sprijinul FMI.  

                                                           
5 Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și 

funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30). 
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(2) Condițiile menționate la alineatul (1) vizează, în special, creșterea eficienței, a 

transparenței și a responsabilității sistemelor de gestionare a finanțelor publice din 

Georgia, inclusiv în ceea ce privește utilizarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. 

Progresele înregistrate cu privire la deschiderea reciprocă a piețelor, dezvoltarea 

schimburilor comerciale echitabile și bazate pe norme, precum și alte priorități în contextul 

politicii externe a Uniunii trebuie să fie și ele luate în considerare în mod corespunzător în 

momentul elaborării măsurilor de politică. Progresele înregistrate pentru realizarea 

obiectivelor respective sunt monitorizate periodic de Comisie. 

(3) Condițiile financiare detaliate ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii se stabilesc 

într-un acord de împrumut și într-un acord de grant care urmează a fi încheiate între 

Comisie și autoritățile din Georgia.  

(4) Comisia verifică periodic îndeplinirea în continuare a condițiilor menționate la articolul 4 

alineatul (3), inclusiv conformitatea politicilor economice ale Georgiei cu obiectivele 

asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În cadrul acestor verificări, Comisia 

acționează în strânsă coordonare cu FMI și Banca Mondială și, dacă este necesar, cu 

Parlamentul European și Consiliul. 
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Articolul 4 

(1) Sub rezerva condițiilor menționate la alineatul (3), asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii este pusă la dispoziție de către Comisie în două tranșe, fiecare tranșă conținând o 

componentă de împrumut și una de grant. Mărimea fiecărei tranșe este stabilită în 

memorandumul de înțelegere.  

(2) Suma aferentă asistenței macrofinanciare din partea Uniunii oferită sub formă de 

împrumuturi este furnizată, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul (CE, 

Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului6. 

(3) Comisia decide vărsarea tranșelor cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor următoare: 

(a) condiția prealabilă prevăzută la articolul 2 alineatul (1); 

(b) o implementare continuă și satisfăcătoare a unui program de politică ce conține 

măsuri ferme de ajustare și de reformă structurală, sprijinite de un mecanism 

de creditare al FMI fără caracter prudențial; și 

(c) implementarea satisfăcătoare a condițiilor financiare și de politică economică 

convenite în memorandumul de înțelegere. 

                                                           
6 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind 

constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, 
p. 10). 
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Eliberarea celei de a doua tranșe nu are loc, în principiu, mai devreme de trei luni de la 

punerea la dispoziție a primei tranșe.  

(4) În cazul în care condițiile menționate la alineatul (3) primul paragraf nu sunt îndeplinite, 

Comisia suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire 

la motivele respectivei suspendări sau anulări.  

(5) Asistența macrofinanciară din partea Uniunii este plătită Băncii Naționale a Georgiei. Sub 

rezerva dispozițiilor stabilite în memorandumul de înțelegere, care includ o confirmare a 

nevoilor reziduale de finanțare bugetară, fondurile Uniunii pot fi transferate Ministerului 

de Finanțe al Georgiei în calitate de beneficiar final.  

Articolul 5 

(1) Operațiunile de contractare și de acordare a împrumutului legate de componenta de 

împrumut a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii se efectuează în euro, utilizând 

aceeași dată a valorii de referință, și nu implică, pentru Uniune, transformarea scadenței și 

nici expunerea acesteia la riscuri legate de cursul de schimb sau de rata dobânzii sau la 

vreun alt tip de risc comercial. 
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(2) În cazul în care condițiile permit acest lucru și la solicitarea Georgiei, Comisia poate lua 

măsurile necesare pentru a asigura includerea în termenii și condițiile de acordare a 

împrumutului a unei clauze de rambursare anticipată, precum și corelarea acestei clauze cu 

o clauză corespondentă în termenii și condițiile operațiunilor de contractare a 

împrumutului.  

(3) Dacă circumstanțele permit îmbunătățirea ratei dobânzii împrumutului și dacă Georgia 

solicită acest lucru, Comisia poate decide refinanțarea integrală sau parțială a 

împrumuturilor sale contractate inițiale sau poate restructura condițiile financiare 

aferente. Operațiunile de refinanțare sau restructurare se efectuează în conformitate cu 

alineatele (1) și (4) și nu au ca efect prelungirea termenului de scadență al împrumuturilor 

contractate în cauză sau majorarea valorii capitalului restant la data refinanțării sau 

restructurării. 

(4) Toate costurile înregistrate de Uniune care au legătură cu operațiunile de contractare și de 

acordare a împrumutului prevăzute în prezenta decizie sunt suportate de Georgia. 

(5) Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluția operațiunilor 

menționate la alineatele (2) și (3). 
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Articolul 6 

(1) Asistența macrofinanciară din partea Uniunii este pusă în aplicare în conformitate cu 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului7 și cu 

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei8. 

(2) Executarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii face obiectul unei gestiuni 

directe.  

(3) Acordul de împrumut și acordul de grant menționate la articolul 3 alineatul (3) conțin 

dispoziții care:  

(a) asigură faptul că Georgia verifică periodic dacă finanțarea acordată din bugetul 

Uniunii a fost utilizată în mod corect, adoptă măsurile corespunzătoare de 

prevenire a neregulilor și a fraudei și, atunci când este necesar, deschide 

acțiuni în justiție pentru recuperarea oricăror fonduri furnizate în temeiul 

prezentei decizii care au fost deturnate; 

(b) asigură protecția intereselor financiare ale Uniunii, prevăzând îndeosebi 

măsuri specifice pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a 

oricăror alte nereguli care afectează asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al 

Consiliului9, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului10 și cu 

                                                           
7 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

8 Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 
privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind 
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 
1). 

9 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 
privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 
23.12.1995, p. 1). 

10 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 
privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a 
altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2). 
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Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului11;  

                                                           
11 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului 
(Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1). 
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(c) autorizează în mod expres Comisia, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă sau 

reprezentanții acestora, să efectueze verificări, inclusiv verificări și inspecții la fața 

locului;  

(d) acordă în mod expres Comisiei și Curții de Conturi competența de a efectua 

audituri atât în timpul, cât și după perioada de disponibilitate a asistenței 

macrofinanciare a Uniunii, inclusiv audituri ale documentelor și audituri la fața 

locului, cum ar fi evaluările operaționale; și 

(e) asigură faptul că Uniunea are dreptul la rambursarea anticipată a împrumutului 

și/sau la rambursarea integrală a grantului atunci când s-a stabilit că, în ceea ce 

privește gestionarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, Georgia s-a 

angajat într-un act de fraudă sau corupție sau într-o altă activitate ilegală care 

prejudiciază interesele financiare ale Uniunii. 

(4) Înainte de implementarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, Comisia 

evaluează, prin intermediul unei evaluări operaționale, soliditatea mecanismelor 

financiare, procedurile administrative și mecanismele interne și externe de control ale 

Georgiei care sunt relevante pentru această asistență. 
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Articolul 7 

(1) Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv reprezintă un comitet în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

Articolul 8 

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia înaintează Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii în anul anterior, inclusiv 

o evaluare a punerii în aplicare. Respectivul raport: 

(a) examinează progresele înregistrate în punerea în aplicare a asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii; 

(b) evaluează situația și perspectivele economice ale Georgiei, precum și 

progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor de politică 

menționate la articolul 3 alineatul (1); 

(c) indică legătura dintre condițiile de politică economică prevăzute în 

memorandumul de înțelegere, performanțele economice și bugetare ale 

Georgiei la acea dată și deciziile Comisiei de a pune la dispoziție tranșele 

asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. 
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(2) În cel mult doi ani de la expirarea perioadei de disponibilitate menționate la articolul 1 

alineatul (4), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare 

ex-post, care analizează rezultatele și eficiența asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii deja acordate și măsura în care aceasta a contribuit la obiectivele asistenței. 

Articolul 9 

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Adoptată la … 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0084 

Europass: un cadru pentru competențe și calificări ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la 

propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru 

comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) 

și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 

2016/0304(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0625), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 165 și 166 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

Parlamentului de către Comisie (C8-0404/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 februarie 

201712, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 decembrie 2017, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale și ale Comisiei pentru cultură și educație desfășurate în temeiul 

                                                           
12  JO C 173, 31.5.2017, p. 45. 
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articolului 55 din Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 

al Comisiei pentru cultură și educație (A8-0244/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0304 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la15 martie 2018 în vederea adoptării 

Deciziei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru 

furnizarea unor servicii mai bune pentru aptitudini și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei 

nr. 2241/2004/CE 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 165 și 166, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European13, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară14, 

                                                           
13 JO C 173, 31.5.2017, p. 45. 
14  Poziția Parlamentului European din 15 martie 2018. 
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întrucât: 

(1) Atunci când caută un loc de muncă sau când iau decizii legate de învățare, studiu sau 

muncă, persoanele au nevoie de acces la informații și de orientare privind oportunitățile 

disponibile, modul în care își pot evalua aptitudinile și modul de prezentare a informațiilor 

referitoare la aptitudinile și calificările lor. 

(2) Diferențele în materie de definiții, formate ale documentelor, limbi, precum și de metode 

de evaluare și de validare toate reprezintă provocări considerabile pentru persoanele fizice, 

angajatori, autoritățile și organismele competente. Aceste provocări apar mai ales în cazul 

în care persoanele se mută dintr-o țară în alta, incluzând aici țările terțe, dar și atunci când 

caută un nou loc de muncă sau participă la o activitate de învățare și de gestionare a 

carierei. Informațiile clare și larg difuzate, o înțelegere comună și o mai mare 

transparență în privința aptitudinilor și calificărilor sunt importante pentru a face față 

respectivelor provocări. 
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(3) Noua agendă pentru competențe în Europa, adoptată de Comisie la 10 iunie 2016, invită 

statele membre, partenerii sociali, industria și alte părți interesate să conlucreze la zece 

acțiuni pentru a îmbunătăți calitatea și relevanța formării aptitudinilor, a mări 

vizibilitatea și comparabilitatea aptitudinilor și a îmbogăți informațiile privind 

aptitudinile și mai ales informațiile pentru alegeri de carieră mai inspirate. Printre cele 

zece acțiuni care oferă un parcurs indispensabil pentru atingerea și susținerea 

obiectivelor respective a fost propusă o revizuire a cadrului Europass. 

(4) Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 a instituit un cadru 

pentru abordarea provocărilor aferente căutării unui loc de muncă, participării la o 

activitate de învățare și gestionării carierei. Scopul deciziei respective a fost de a obține o 

mai mare transparență a calificărilor și a competențelor printr-un portofoliu de documente 

denumit „Europass”, pe care persoanele fizice îl pot utiliza în mod voluntar. Decizia 

respectivă a instituit, de asemenea, organisme naționale, cunoscute sub denumirea de 

„centre naționale Europass”, pentru a pune în aplicare cadrul Europass. 

(5) Pentru a atinge obiectivul său principal, cadrul Europass se concentrează pe instrumente 

de documentare a aptitudinilor și calificărilor. Aceste instrumente au ajuns să fie folosite 

pe o scară largă prin intermediul sistemului de informare Europass pe internet. 

                                                           
15 Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 

decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența 
calificărilor și competențelor (Europass) (JO L 390, 31.12.2004, p. 6). 
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(6) Centrele naționale Europass sprijină utilizatorii și promovează documentarea 

aptitudinilor și a calificărilor. Rețeaua Euroguidance, care promovează dimensiunea 

europeană în ceea ce privește orientările și furnizează informații de calitate ridicată 

privind orientarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea transnațională în scopul învățării, 

a contribuit și ea la dezvoltarea difuzării de informații privind instrumentele Uniunii 

dedicate aptitudinilor și calificărilor. Punctele naționale de coordonare ale Cadrului 

european al calificărilor sprijină autoritățile naționale în punerea în corespondență a 

cadrelor sau a sistemelor naționale de calificări cu Cadrul european al calificărilor (CEC) și 

se concentrează pe apropierea CEC de oameni și organizații. Ar trebui asigurată 

sprijinirea acestor servicii naționale, precum și o mai bună coordonare a lor, pentru a li se 

accentua impactul, respectând totodată diversitatea sistemelor naționale. 

(7) În raportul său către Parlamentul European și Consiliu din 19 decembrie 2013 privind 

evaluarea Europass, Comisia a conchis că misiunea centrelor naționale Europass de 

sensibilizare cu privire la Europass și de furnizare a informațiilor necesare către părțile 

interesate a fost un model satisfăcător pentru implementarea Europass. Totuși, Comisia a 

ajuns și la concluzia că majoritatea instrumentelor Europass nu sunt încă cunoscute de 

toți utilizatorii potențiali și au avut o acoperire inegală ca arie geografică și grupe de 

vârstă și că o mai bună coordonare și integrare a serviciilor de susținere a orientării și 

mobilității în cadrul Europass i-ar permite să se adreseze mai multor utilizatori potențiali. 



 

 35 

 

(8) Datele arată că Europass este utilizat de grupuri sociale cu un nivel ridicat al 

cunoștințelor digitale în timp ce grupurile dezavantajate, precum persoanele cu un nivel 

scăzut de educație, cetățenii în vârstă sau șomerii de lungă durată, nu sunt deseori la 

curent cu existența Europass și a instrumentelor sale și, prin urmare, nu pot beneficia de 

acestea. 

(9) ▌Portofoliul Europass reprezintă ▌ unul dintr-o serie de mijloace și instrumente care au 

fost create la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți transparența și înțelegerea aptitudinilor și 

a calificărilor. 

(10) Portofoliul Europass cuprinde cinci modele de documente. Modelul de curriculum vitae 

(CV) Europass le permite persoanelor fizice să își completeze CV-urile într-un format 

standardizat. De la stabilirea CV-ului Europass în 2004, au fost create online peste 100 de 

milioane de CV-uri Europass. Două modele de suplimente la calificări, și anume Suplimentul 

Europass la Diplomă și Suplimentul Europass la Certificatul profesional, oferă informații 

privind conținutul și rezultatele învățării corespunzătoare unei calificări, precum și privind 

sistemul educațional al țării care eliberează calificarea. Pașaportul lingvistic Europass este 

utilizat pentru a descrie aptitudinile lingvistice. Modelul de Mobilitate Europass descrie 

aptitudinile dobândite în străinătate în cursul experiențelor de mobilitate în scopul învățării 

sau în scop profesional. 
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(11) Recomandarea Consiliului din 22 mai 201716 prevede un cadru comun de referință care 

ajută persoanele fizice și organizațiile să compare diferite sisteme de calificare și nivelurile 

calificărilor obținute în respectivele sisteme. 

(12) Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 201217 a invitat statele membre să pună în 

aplicare, până în 2018, în funcție de circumstanțele și particularitățile naționale și așa 

cum consideră de cuviință, măsuri pentru validarea învățării non-formale și informale, 

care să le permită persoanelor să le fie validate cunoștințele, aptitudinile și competențele 

dobândite prin învățare non-formală și informală și să obțină o calificare completă sau, 

după caz, una parțială. 

                                                           
16 Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al 
calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (JO C 189, 15.6.2017, p. 15). 

17  Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-
formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1). 
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(13) Rezoluția Consiliului din 28 mai 2004 privind consolidarea politicilor, a sistemelor și a 

practicilor în domeniul orientării de-a lungul vieții precizează obiectivele-cheie ale unei 

politici de orientare de-a lungul vieții pentru toți cetățenii Uniunii. Rezoluția Consiliului 

din 21 noiembrie 200818 subliniază importanța orientării pentru învățarea de-a lungul 

vieții. 

(14) Portalul „Oportunități de învățare și calificări în Europa” oferă acces la informații privind 

oportunitățile de învățare și calificările oferite de diferite sisteme educaționale din Europa 

și privind compararea cadrelor naționale ale calificărilor realizată prin intermediul CEC. 

(15) Panorama competențelor în UE oferă informații cu privire la competențele pentru diferite 

ocupații și sectoare specifice, inclusiv cererea și oferta la nivel național. 

(16) Analiza locurilor de muncă vacante și a altor tendințe de pe piața muncii reprezintă o 

modalitate consacrată de a dezvolta informațiile privind aptitudinile pentru a înțelege 

problemele referitoare la deficitele și insuficiențele existente în materie de aptitudini, 

precum și la necorelările de calificare. ▌ 

                                                           
18  Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în 

cadrul Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind o mai bună integrare a orientării de-
a lungul vieții în strategiile de învățare de-a lungul vieții (JO C 319, 13.12.2008, p. 4). 
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(17) Sistemul multilingv de clasificare europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și 

ocupațiilor (ESCO), întocmit și actualizat permanent de Comisie, în strânsă cooperare cu 

statele membre și cu părțile interesate, urmărește să promoveze transparența 

aptitudinilor și a calificărilor pentru educație și formare, precum și în scopuri 

profesionale. În urma unor testări temeinice și ținând seama în mod corespunzător de 

poziția statelor membre, ESCO ar putea fi utilizat de Comisie, în cadrul Europass; 

utilizarea ESCO de către statele membre este voluntară, în urma testării și evaluării de 

către statele membre. 

(18) Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), instituită prin 

Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului19, este o rețea de 

cooperare pentru schimbul de informații și facilitarea interacțiunii între cei care își caută 

un loc de muncă și angajatori. Ea oferă asistență gratuită persoanelor în căutarea unui 

loc de muncă ce doresc să se mute în altă țară și sprijină angajatorii care doresc să 

recruteze lucrători din alte țări. Sinergiile și cooperarea între portalurile Europass și 

EURES ar putea amplifica impactul ambelor servicii.  

                                                           
19 Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 

aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă 
(EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a 
piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) 
nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1). 
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(19) Procesele de pe piața muncii, cum ar fi publicarea locurilor de muncă vacante, 

candidaturile, evaluările aptitudinilor și recrutarea, sunt gestionate din ce în ce mai 

frecvent online, prin intermediul unor instrumente care utilizează platformele de 

comunicare socială, volume mari de date și alte tehnologii. Selecția candidaților este 

gestionată prin intermediul unor instrumente și procese care caută informații privind 

aptitudinile și calificările dobândite în contexte formale, non-formale și informale.  

(20) Învățarea formală, non-formală și informală are loc, în prezent, în noi forme și contexte, 

fiind oferită de către o varietate de furnizori, ▌ mai ales prin utilizarea tehnologiilor și 

platformelor digitale, a învățării la distanță, online și reciproce, a cursurilor online 

deschise și în masă și a resurselor educaționale deschise. În plus, aptitudinile, experiențele 

și realizările în domeniul învățării sunt recunoscute sub forme diferite, cum ar fi 

certificatele deschise digitale. Tehnologiile digitale sunt, de asemenea, ▌ utilizate pentru 

aptitudinile dobândite prin învățare non-formală, precum activitățile pentru tineret și de 

voluntariat. 
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(21) În sensul prezentei decizii, aptitudinile sunt înțelese în sens larg ca referindu-se la ceea ce 

o persoană știe, înțelege și poate să facă. Aptitudinile se referă la diferite tipuri de 

rezultate ale învățării, inclusiv cunoștințele și competențele, precum și capacitatea de a 

aplica cunoștințe și de a se folosi de know-how pentru a duce la îndeplinire sarcini și a 

rezolva probleme. Pe lângă importanța recunoscută a competențelor profesionale, se 

recunoaște tot mai mult importanța aptitudinilor transversale sau non-tehnice (soft skills), 

precum gândirea critică, lucrul în echipă, capacitatea de a rezolva probleme și 

creativitatea, competențele digitale sau lingvistice, care reprezintă condiții prealabile 

esențiale pentru împlinirea personală și profesională și pot fi aplicate în diferite domenii. 

Persoanele fizice ar putea beneficia de pe urma unor instrumente și orientări pentru 

evaluarea și descrierea acestor aptitudini și a altor aptitudini ▌.  

(22) În mod tradițional, persoanele fizice au prezentat informațiile privind aptitudinile și 

calificările lor dobândite într-un CV și cu ajutorul documentelor justificative, cum ar fi 

certificatele sau diplomele. În prezent, sunt disponibile noi instrumente care pot facilita 

prezentarea aptitudinilor și a calificărilor folosind diverse formate online și digitale. Noile 

instrumente pot ajuta persoanele fizice, de asemenea, să își autoevalueze aptitudinile 

dobândite în diferite contexte. 
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(23) ▌Cadrul Europass ar trebui să răspundă nevoilor actuale și viitoare. Utilizatorii au nevoie 

de instrumente pentru documentarea propriilor aptitudini și calificări. În plus, 

instrumentele de evaluare a aptitudinilor și de autoevaluare a aptitudinilor, precum și 

accesul la informații relevante, inclusiv informațiile privind posibilitățile de validare și 

orientare, pot fi benefice pentru luarea de decizii privind oportunitățile de angajare și de 

învățare ▌. 

(24) Instrumentele ▌ Uniunii pentru aptitudini și calificări ar trebui să se adapteze la evoluția 

practicilor și la progresul tehnologic, pentru a garanta că sunt în continuare relevante și 

benefice pentru utilizatori. Acest lucru ar trebui realizat, printre altele, prin crearea unor 

caracteristici inovatoare, cum ar fi instrumentele interactive, editarea și elaborarea de 

documente, urmărind să se asigure instrumente mai cuprinzătoare, mai performante și 

mai eficiente și prin simplificare, precum și printr-o mai mare interoperabilitate tehnică și 

mai multe sinergii între instrumentele ▌ conexe, inclusiv cele dezvoltate de părți terțe, și 

ținând seama de nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități. În plus, ar putea fi 

utilizate măsuri de autentificare, pentru a sprijini verificarea documentelor digitale 

privind aptitudinile și calificările. 
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(25) Prin urmare, cadrul Europass instituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE ar trebui să fie 

înlocuit de un nou cadru, care să răspundă nevoilor în continuă evoluție. 

(26) ▌ Noul cadru Europass ar trebui ▌ să răspundă nevoilor și așteptărilor tuturor utilizatorilor 

finali individuali, cum ar fi cursanții, persoanele în căutarea unui loc de muncă, inclusiv 

șomerii și lucrătorii, precum și ale altor părți interesate relevante, cum ar fi angajatorii 

(în special întreprinderile mici și mijlocii), camerele de comerț, organizațiile societății 

civile, voluntarii, profesioniștii din domeniul orientării profesionale, serviciile publice 

pentru ocuparea forței de muncă, partenerii sociali, furnizorii de educație și formare, 

organizațiile de tineret, furnizorii de activități pentru tineret, autoritățile naționale 

responsabile, precum și factorii de decizie politică. Ar trebui să țină cont și de nevoile 

specifice ale resortisanților țărilor terțe care sosesc sau care își au reședința pe teritoriul 

Uniunii, pentru a-i ajuta să se integreze. 

(27) Cadrul Europass ar trebui să evolueze pentru a permite descrierea diferitelor tipuri de 

învățare și aptitudini, în special a celor dobândite prin învățare non-formală și informală. 
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(28) Cadrul Europass ar trebui dezvoltat printr-o abordare orientată spre utilizator, care să se 

bazeze pe feedback, și prin colectarea cerințelor, inclusiv prin intermediul anchetelor și 

testelor, acordându-se atenție nevoilor specifice actuale și viitoare ale grupurilor-țintă 

ale Europass. Caracteristicile Europass ar trebui mai ales să reflecte angajamentul 

statelor membre și al Uniunii de a asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilități la 

piața forței de muncă și la tehnologiile și sistemele de informare și comunicare. 

Instrumentele Europass ar trebui să fie ușor de identificat, funcționale, ușor de înțeles și 

stabile, permițându-le astfel să fie mai accesibile utilizatorilor, în special persoanelor cu 

dizabilități. 

(29) Actualizările și modificările cadrului Europass ar trebui realizate în cooperare cu părțile 

interesate relevante, cum ar fi serviciile de ocupare a forței de muncă, profesioniștii din 

domeniul orientării profesionale, furnizorii de educație și de formare, partenerii sociali, 

precum sindicatele și patronatele, cu respectarea deplină a cooperării politice în 

desfășurare, cum ar fi procesul de la Bologna în Spațiul european al învățământului 

superior. Colaborarea constructivă între Comisie, statele membre și părțile interesate are 

o importanță deosebită pentru dezvoltarea și punerea în aplicare cu succes a cadrului 

Europass. 

▌ 
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(30) Dispozițiile relevante din dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal și 

măsurile naționale de punere în aplicare ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu 

caracter personal care sunt stocate și prelucrate în conformitate cu prezenta decizie. 

Utilizatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a restricționa accesul la datele lor cu caracter 

personal.  

(31) Participarea la ▌ cadru ar trebui să fie deschisă ▌ membrilor Spațiului Economic European 

care nu sunt state membre ale Uniunii, statelor aderente, statelor candidate și celor 

potențial candidate la aderarea la Uniune, având în vedere interesul de lungă durată al 

statelor menționate față de acest subiect și cooperarea lor pe termen lung cu Uniunea în 

acest domeniu. Participarea ar trebui să se realizeze în conformitate cu dispozițiile 

relevante ale instrumentelor care reglementează relațiile dintre Uniune și aceste țări. 

Informațiile privind aptitudinile și calificările furnizate prin intermediul cadrului Europass ar 

trebui să provină dintr-un număr mai mare de țări și de sisteme educaționale decât 

numărul țărilor participante și să reflecte mișcările migratorii dinspre și spre alte părți ale 

lumii. 

(32) Comisia ar trebui să asigure coerența ▌ punerii în aplicare și a monitorizării prezentei 

decizii prin intermediul unui grup consultativ Europass, format din reprezentanți ai 

statelor membre și ai părților interesate relevante. Grupul consultativ ar trebui, în 

special, să dezvolte o abordare strategică în ceea ce privește implementarea și 

dezvoltarea viitoare a Europass, și să ofere consiliere cu privire la dezvoltarea de 

instrumente bazate pe web, inclusiv prin testare, și cu privire la informațiile furnizate prin 

intermediul platformei online Europass, în cooperare cu alte grupuri, dacă este cazul. 
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(33) Pentru punerea în aplicare a prezentei decizii se acordă cofinanțare, printre altele, prin 

programul Uniunii Erasmus +, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) 

nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului20. Comitetul instituit în temeiul 

regulamentului respectiv este implicat în discuțiile strategice despre progresele 

înregistrate cu privire la implementarea Europass și la evoluțiile viitoare. 

(34) Întrucât obiectivul prezentei decizii, și anume instituirea unui cadru cuprinzător și 

interoperabil de instrumente ▌ și informații, în principal în scopuri legate de mobilitatea 

transnațională în angajare și ▌ învățare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător ▌ de către 

statele membre, dar, având în vedere efectele acțiunii, acest obiectiv poate fi realizat mai 

bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri ▌, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la 

articolul respectiv, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea  

acestui obiectiv. 

(35) Ca principiu general, ar trebui ca obligațiile și sarcinile administrative și financiare care le 

revin statelor membre să fie echilibrate în raport cu costurile și beneficiile. 

                                                           
20  Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru 
educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, 
nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50). 
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(36) Activitățile desfășurate în contextul prezentei decizii ar trebui sprijinite de expertiza 

agențiilor Uniunii, în special de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, 

în cadrul domeniilor lor de competență. 

(37) Prin urmare, Decizia nr. 2241/2004/CE ar trebui abrogată, fără a se aduce atingere 

validității sau statutului documentelor Europass publicate anterior. Toate modelele de 

documente Europass stabilite ar trebui menținute în noul cadru, până la efectuarea 

modificărilor sau actualizărilor necesare în conformitate cu prezenta decizie. Pentru a 

asigura o tranziție lină către platforma online Europass, sistemul de informare Europass 

pe internet, instituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE, ar trebui să continue să funcționeze 

până în momentul în care platforma online Europass este creată și devine operațională, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  
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Articolul 1 

Obiect și domeniu de aplicare 

(1) Prezenta decizie instituie un cadru european pentru a sprijini transparența și înțelegerea 

aptitudinilor și a calificărilor dobândite în contexte formale, non-formale și informale, 

inclusiv prin experiență practică, mobilitate și voluntariat (denumit în continuare 

„Europass”). 

(2) Europass conține instrumente bazate pe web și informații disponibile relevante, inclusiv 

informații în sprijinul dimensiunii europene a orientării, furnizate prin intermediul unei 

platforme online și sprijinite de serviciile naționale, al căror scop este de a-i ajuta pe 

utilizatori să comunice și să își prezinte mai bine aptitudinile și calificările, precum și să 

compare calificările. 

(3) Europass este destinat:  

(a) utilizatorilor finali individuali, precum cursanții, persoanele în căutarea unui loc de 

muncă, lucrătorii și voluntarii, și  

(b) părților interesate relevante, precum furnizorii de educație și formare, 

profesioniștii din domeniul orientării profesionale, angajatorii, serviciile publice 

pentru ocuparea forței de muncă, partenerii sociali, furnizorii de activități pentru 

tineret, organizațiile de tineret și factorii de decizie politică.  
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(4) Utilizarea Europass este facultativă și nu impune nicio obligație și nu conferă niciun drept, 

în afara celor definite în prezenta decizie. 

Articolul 2 

Definiții 

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții: 

(a) „supliment la certificatul profesional” înseamnă un document anexat unui certificat de 

educație și de formare profesională sau unui certificat profesional eliberat de către 

autoritățile sau organismele competente, astfel încât persoanelor terțe – în special celor 

din alte țări – să le fie mai ușor să înțeleagă rezultatele învățării dobândite de titularul 

calificării, precum și natura, nivelul, contextul, conținutul și statutul educației și formării 

finalizate și ale aptitudinilor dobândite; 

(b) „supliment la diplomă” înseamnă un document anexat unei diplome de învățământ 

superior eliberat de către autoritățile sau organismele competente, astfel încât 

persoanelor terțe – în special celor din alte țări – să le fie mai ușor să înțeleagă rezultatele 

învățării dobândite de titularul calificării, precum și natura, nivelul, contextul, conținutul și 

statutul educației și formării finalizate și ale aptitudinilor dobândite; 
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(c) „suplimente Europass ▌” înseamnă un set de documente, precum suplimentele la diplomă 

și suplimentele la certificatul profesional, eliberate de către autoritățile sau organismele 

competente ▌; 

(d) „orientare” înseamnă un proces continuu, care le permite persoanelor să își identifice 

capacitățile, aptitudinile și interesele, printr-o serie de activități individuale și colective, 

să ia decizii în materie de educație, formare și activitate profesională și să își gestioneze 

parcursurile individuale în context educațional, profesional și în alte contexte în care sunt 

dobândite sau folosite capacitățile și aptitudinile respective;  

(e) „dimensiunea europeană a orientării” înseamnă cooperarea și sprijinul la nivelul Uniunii 

pentru consolidarea politicilor, a sistemelor și a practicilor de orientare pe teritoriul 

Uniunii;  

▌ 

(f) „calificare” înseamnă un rezultat formal al unui proces de evaluare și validare, obținut în 

momentul în care o autoritate competentă sau un organism competent stabilește că o 

persoană a dobândit rezultate ale învățării corespunzătoare unor standarde date; 

▌ 
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(g) „evaluarea aptitudinilor” înseamnă procesul sau metoda utilizată pentru a evalua, a 

măsura și, în cele din urmă, a descrie aptitudinile persoanelor fizice, prin autoevaluare sau 

evaluarea certificată de o terță parte sau ambele, aptitudini dobândite în contexte 

formale, non-formale sau informale;  

(h) „autoevaluarea aptitudinilor” înseamnă procesul de reflecție sistematică a persoanelor 

asupra aptitudinilor lor prin raportarea la o descriere a aptitudinilor stabilită; 

▌ 

(i)  „informații privind aptitudinile” înseamnă analiza cantitativă sau calitativă a datelor 

agregate privind aptitudinile din surse existente în raport cu piața muncii și a 

oportunităților de învățare corespunzătoare din sistemul de educație și de formare, care 

pot contribui la orientare și consiliere, la procesele de recrutare, la alegerile în materie de 

educație, formare și carieră; 

(j) „servicii de autentificare” înseamnă procesele tehnice, cum ar fi semnăturile electronice 

și autentificarea unui site internet, care le permit utilizatorilor să certifice informații, 

precum identitatea lor, prin intermediul Europass; 

(k) „interoperabilitate tehnică” înseamnă capacitatea sistemelor de tehnologie a informației 

și comunicării să interacționeze astfel încât să sprijine schimbul de informații, obținută 

prin acordul tuturor părților și al proprietarilor informațiilor; 
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(l) „validare” înseamnă procesul prin care o autoritate competentă sau un organism 

competent confirmă faptul că o persoană a obținut rezultate ale învățării, inclusiv cele 

dobândite în contexte de învățare non-formală și informală, măsurate prin raportare la 

un standard relevant, proces care constă în patru etape distincte, și anume: identificarea, 

documentarea, evaluarea și certificarea rezultatelor evaluării sub forma unei calificări 

complete, a unor credite sau a unei calificări parțiale, după caz și în conformitate cu 

contextele naționale;  

(m) „standarde deschise” înseamnă standarde tehnice care au fost elaborate în cadrul unui 

proces de colaborare și au fost publicate pentru utilizarea cu titlu gratuit de către orice 

parte interesată;  

(n) „platformă online” înseamnă o aplicație bazată pe web care oferă informații și 

instrumente pentru utilizatorii finali și le permite acestora să realizeze sarcini specifice 

online;  

(o) „date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică 

identificată sau identificabilă. 
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Articolul 3 

Platforma online 

(1) Europass furnizează, prin intermediul unei platforme online, instrumente bazate pe web 

pentru: 

(a) documentarea și descrierea informațiilor cu caracter personal în diferite formate, 

inclusiv modele de curriculum vitae (CV); 

(b) documentarea și descrierea aptitudinilor și a calificărilor dobândite prin experiențe 

de muncă și învățare, inclusiv prin mobilitate și voluntariat; 

(c) evaluarea aptitudinilor și autoevaluarea aptitudinilor; 

(d) documentarea rezultatelor învățării din cadrul calificărilor, inclusiv modelele 

pentru suplimentul Europass ▌, astfel cum se menționează la articolul 5. 

▌  

Utilizarea instrumentelor Europass pentru evaluarea aptitudinilor și autoevaluarea 

aptitudinilor, astfel cum se menționează la litera (c), nu conduce în mod direct la 

recunoașterea sau acordarea formală a calificărilor. 
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(2) Platforma online Europass pune la dispoziție informațiile disponibile sau linkuri către 

informațiile disponibile cu privire la următoarele aspecte: 

(a) oportunități de învățare ▌; 

(b) calificări și cadre sau sisteme de calificare; 

(c) posibilități de validare a învățării non-formale și informale; 

(d) practici ▌de recunoaștere și legislația relevantă din diferite țări, inclusiv țări terțe ▌; 

(e) servicii care oferă orientare pentru mobilitatea transnațională în scopul învățării și 

pentru gestionarea carierei; 

(f) informații privind aptitudinile, generate de activitățile și agențiile pertinente de la 

nivelul Uniunii în limita domeniului lor de competență;  

(g) ▌ informații cu privire la aptitudini și calificări care ar putea fi relevante pentru 

nevoile specifice ale resortisanților țărilor terțe care sosesc sau care își au reședința 

pe teritoriul Uniunii, pentru a sprijini integrarea acestora. 

▌ 
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Articolul 4 

Principii și caracteristici esențiale 

(1) Platforma online Europass și instrumentele bazate pe web, inclusiv conținutul și 

funcționalitatea acestora, trebuie să fie ușor de utilizat, sigure și puse la dispoziția 

tuturor utilizatorilor în mod gratuit.  

(2) Platforma online Europass și instrumentele bazate pe web, inclusiv conținutul și 

funcționalitatea acestora, trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilități, în 

conformitate cu cerințele în materie de accesibilitate stabilite în dreptul relevant al 

Uniunii.  

(3) Instrumentele Europass bazate pe web utilizează standardele deschise, care se pun la 

dispoziție cu titlu gratuit, în vederea reutilizării de către statele membre și de alte părți 

interesate pe bază voluntară. 

▌ 

(4) Instrumentele Europass bazate pe web fac referire la CEC în informațiile referitoare la 

calificări, la descrieri ale sistemelor naționale de educație și de formare, precum și la alte 

subiecte relevante, după caz și în conformitate cu contextele naționale.  

▌ 
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(5) Platforma online Europass poate include o opțiune prin care utilizatorii să stocheze date cu 

caracter personal, cum ar fi un profil personal. Dreptul Uniunii privind protecția datelor se 

aplică prelucrării unor astfel de date cu caracter personal. Utilizatorilor li se pun la 

dispoziție o serie de opțiuni pentru a le permite să limiteze accesul la datele lor sau la 

anumite atribute. 

(6) Europass trebuie să permită servicii de autentificare pentru orice document digital sau 

reprezentare a informațiilor despre aptitudini și calificări. 

(7) Instrumentele Europass bazate pe web sunt disponibile în limbile oficiale ale instituțiilor 

Uniunii. 

▌ 

(8) Instrumentele Europass bazate pe web sprijină și asigură interoperabilitatea tehnică și 

sinergii cu alte instrumente și servicii relevante oferite la nivelul Uniunii și, după caz, la 

nivel național. ▌ 
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Articolul 5 

 ▌Suplimentele ▌ Europass ▌  

(1) Suplimentele Europass se eliberează, în conformitate cu modele, de către autoritățile sau 

organismele competente. În special, se respectă ordinea fiecărui element din modele 

pentru a se facilita înțelegerea și furnizarea de informații complete. 

(2) Modelele menționate la alineatul (1) sunt elaborate și, atunci când este necesar, sunt 

revizuite de către Comisie în strânsă cooperare și consultare cu statele membre și cu alte 

părți interesate, precum Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, 

Știință și Cultură pentru a se asigura relevanța și ușurința utilizării suplimentelor. 

(3) Toate suplimentele Europass se eliberează gratuit și, atunci când este posibil, în format 

electronic. Suplimentele Europass se eliberează în limba națională și, atunci când este 

posibil, într-o altă limbă europeană. 

(4) Suplimentele Europass nu înlocuiesc diplomele sau certificatele originale și nu reprezintă 

echivalentul recunoașterii oficiale a diplomei sau a certificatului original de către 

autoritățile sau organismele competente din alte țări. 

▌ 
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Articolul 6 

Sarcinile Comisiei 

(1) Comisia gestionează platforma online Europass. În acest sens, Comisia: 

(a) asigură disponibilitatea și  calitatea ridicată a informațiilor la nivelul Uniunii sau a 

linkurilor către astfel de informații disponibile, astfel cum se precizează în 

articolul 3 alineatul (2); 

(b) dezvoltă, testează și, atunci când este necesar, actualizează platforma online 

Europass, inclusiv standardele deschise, în conformitate cu nevoile utilizatorilor și 

progresul tehnologic, precum și cu schimbările apărute pe piețele muncii și în 

furnizarea serviciilor de educație și formare; 

(c) urmărește și integrează, atunci când este cazul, cele mai recente evoluții 

tehnologice care pot îmbunătăți accesul la Europass pentru persoanele în vârstă și 

pentru persoanele cu dizabilități; 

(d) se asigură că orice dezvoltare sau actualizare a platformei online Europass, inclusiv 

a standardelor deschise, sprijină coerența informațiilor și prezintă o valoare 

adăugată clară; 
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(e) se asigură că orice instrumente bazate pe web, în special instrumentele de 

evaluare și de autoevaluare, sunt pe deplin testate și îndeplinesc standardele de 

asigurare a calității; și 

(f) asigură calitatea și monitorizează eficacitatea platformei online Europass, inclusiv 

a instrumentelor bazate pe internet, în conformitate cu nevoile utilizatorilor. 

▌ 

(2) Comisia asigură punerea în aplicare eficace a prezentei decizii. În acest sens, Comisia:  

(a) asigură participarea și implicarea activă a statelor membre în planificarea 

strategică, inclusiv în stabilirea și urmărirea obiectivelor strategice, în asigurarea 

calității și în finanțare, și ține seama de pozițiile acestora; 

(b) asigură participarea și implicarea activă a statelor membre în dezvoltarea, 

testarea, actualizarea și evaluarea platformei online Europass, inclusiv a 

standardelor deschise, și ține seama de pozițiile acestora; 
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(c) se asigură că, la nivelul Uniunii, părțile interesate relevante sunt implicate în 

punerea în aplicare și evaluarea prezentei decizii; 

▌ 

(d) instituie activități de învățare și schimburi de bune practici între statele membre și, 

după caz, facilitează consilierea reciprocă la cererea statelor membre; și 

(e) se asigură că, la nivelul Uniunii, sunt puse în aplicare activități de informare, de 

orientare și de promovare adecvate și eficace, destinate utilizatorilor și părților 

interesate relevante, inclusiv persoanelor cu dizabilități. 

▌ 

Articolul 7 

Sarcinile statelor membre 

(1) Fiecare stat membru este responsabil de punerea în aplicare a prezentei decizii la nivel 

național prin intermediul serviciilor naționale relevante și fără a aduce atingere 

dispozițiilor naționale privind punerea în aplicare și organizarea. În acest sens, statele 

membre: 
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▌ 

(a) coordonează ▌activitățile legate de punerea în aplicare a instrumentelor ▌Europass 

bazate pe web;  

(b) promovează utilizarea Europass și îl popularizează, mărindu-i vizibilitatea;  

(c) promovează și furnizează informații privind serviciile care oferă orientare cu privire 

la mobilitatea transnațională în scopul învățării și la gestionarea carierei, inclusiv, 

atunci când este cazul, privind serviciile care oferă orientare individuală; 

(d) pune la dispoziție informații privind oportunitățile de învățare, calificările și 

practicile de recunoaștere prin intermediul platformei online Europass, inclusiv prin 

intermediul unor linkuri către site-urile web relevante de la nivel național; 

▌(e) implică ▌părțile interesate din toate sectoarele relevante și promovează cooperarea 

dintre părțile interesate din sectorul public și privat în cadrul activităților aflate în 

responsabilitatea lor. 

▌ 
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(2) Transmiterea de informații către platforma online Europass în temeiul articolului 3 

alineatul (2) nu creează nicio obligație suplimentară pentru statele membre. 

▌ 

Articolul 8 

Prelucrarea și protecția datelor 

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt efectuate în conformitate cu dreptul Uniunii privind 

protecția datelor cu caracter personal, în special cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului21 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului22. 

Articolul 9 

Monitorizarea și evaluarea 

(1) Comisia comunică progresele înregistrate și evoluțiile viitoare preconizate în urma 

adoptării prezentei decizii, după caz, în contextul cadrelor de politici relevante privind 

educația, formarea și ocuparea forței de muncă. 

(2) Până la ... [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei decizii] și, ulterior, la fiecare 

cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare 

privind punerea în aplicare și impactul prezentei decizii. 

                                                           
21 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 

1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31). 

22  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 
decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera 
circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1). 
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(3) Evaluarea este efectuată de către un organism independent și se bazează pe indicatori 

calitativi și cantitativi elaborați de Comisie în consultare cu statele membre. 

 

Articolul 10 

Țările participante 

(1) Participarea la activitățile menționate în prezenta decizie este deschisă membrilor Spațiului 

Economic European care nu sunt state membre ale Uniunii, în conformitate cu condițiile 

stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European. 

(2) Participarea este, de asemenea, deschisă statelor aderente, statelor candidate și statelor 

potențial candidate la aderarea la Uniune, în conformitate cu acordurile încheiate de 

acestea cu Uniunea. 

 

Articolul 11 

Dispoziții financiare 

Punerea în aplicare a prezentei decizii la nivel național este cofinanțată prin intermediul 

programelor Uniunii. Creditele anuale sunt autorizate de către Parlamentul European și Consiliu în 

limitele cadrului financiar multianual. 
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Articolul 12 

Abrogare și dispoziții tranzitorii 

(1) Decizia nr. 2241/2004/CE se abrogă. 

(2) Sistemul de informare Europass pe internet, instituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE, 

continuă să funcționeze până în momentul în care platforma online Europass instituită 

prin prezenta decizie este creată și devine operațională. 

 

Articolul 13 

Intrarea în vigoare 

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Adoptată la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0085 

Programul „Europa creativă” (2014-2020) ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 de instituire a programului „Europa creativă” 

(2014-2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0385), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 167 alineatul (5) prima liniuță din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 

prezentată de către Comisie (C8-0236/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 

201723, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 31 ianuarie 2018, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0369/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

                                                           
23  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2017)0163 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 martie 2018 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 privind instituirea programului 

„Europa creativă” (2014-2020) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 167 alineatul (5) 

prima liniuță, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European24, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară25, 

                                                           
24 Avizul din 18 octombrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
25 Poziția Parlamentului European din 15 martie 2018. 
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întrucât: 

(1) Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului26 a instituit 

programul „Europa creativă” (2014 - 2020) pentru sprijinirea ▌sectoarelor culturale și 

creative europene. 

(2) Particularitatea Orchestrei de tineret a Uniunii Europene (European Union Youth Orchestra 

- EUYO) rezidă în faptul că este o orchestră europeană care depășește granițele culturale 

și este alcătuită din tineri muzicieni selectați în conformitate cu criterii de calitate exigente, 

prin intermediul unui proces riguros de audiții anuale în toate statele membre. Este 

singura orchestră din Uniune care recrutează din toate statele membre. 

                                                           
26 Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) și de 

abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE (JO L 347, 

20.12.2013, p. 221). 
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(3) ▌De la crearea sa, EUYO a contribuit la promovarea dialogului intercultural și a respectului 

și înțelegerii reciproce ▌. EUYO a acționat în calitate de ambasador cultural pentru Uniune, 

evidențiind bogăția și diversitatea culturilor europene, precum și noile talente. Orchestra a 

contribuit, de asemenea, la cunoașterea patrimoniului muzical european, circulația 

operelor europene și la asigurarea mobilității tinerelor talente europene în afara 

frontierelor naționale și europene ▌. 

(4) EUYO asigură formare periodică tinerilor muzicieni printr-un program de rezidență și le 

oferă oportunități de a interpreta, consolidându-le, astfel, carierele la scară 

internațională și dezvoltându-le competențele, sub îndrumarea unor dirijori de renume. 

(5) EUYO ar trebui să își diversifice continuu veniturile, căutând în mod activ sprijin financiar 

din alte surse decât bugetul Uniunii, pentru a-și garanta sustenabilitatea și a-și reduce 

dependența față de finanțarea din partea Uniunii. Prin urmare, EUYO ar trebui să asigure 

eficiența costurilor în cadrul gestiunii sale. 
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(6) EUYO ar trebui să încerce să-și îmbunătățească vizibilitatea, inclusiv în media tradițională 

și digitală, și să participe la evenimente europene și în mai multe state membre. 

(7) EUYO ar trebui ca, în colaborare cu partenerii săi asociați naționali , să îmbunătățească 

vizibilitatea audițiilor anuale în vederea unei reprezentări mai echilibrate în cadrul 

orchestrei în ceea ce privește numărul muzicienilor provenind din toate statele membre. 

(8) Activitățile EUYO ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele programului „Europa 

creativă”, în special cu obiectivul de a sprijini extinderea categoriilor de public și cu 

prioritățile din subprogramul Cultura. Prin urmare, EUYO ar trebui să se implice în mod 

activ în extinderea categoriilor de public, acordând o atenție deosebită tinerilor. 

(9) EUYO a fost fondată în urma unei rezoluții a Parlamentului European din 8 martie 197627 și, 

prin urmare, este distinctă în rândul orchestrelor din Europa. ▌ 

                                                           
27 Rezoluția Parlamentului European din 8 martie 1976 privind propunerea de rezoluție depusă 

de dna Kellett-Bowman privind constituirea orchestrei de tineret a Comunității Europene 

(JO C 79, 5.4.1976, p. 8). 
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(10) Contribuția EUYO a fost recunoscută de statele membre și de instituțiile Uniunii, inclusiv 

de președinții succesivi ai Comisiei și ai Parlamentului European. 

(11) Având în vedere statutul său specific, obiectivele strategice și activitățile care depășesc 

interesul și avantajele unuia sau mai multor state membre și demonstrează în mod clar o 

valoare adăugată la nivel european, EUYO se califică drept un organism identificat printr-

un act de bază, în sensul articolului 190 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat 

(UE) nr. 1268/2012 al Comisiei28, care permite ca granturile să fie acordate fără o cerere 

de propuneri. 

(12) EUYO ar trebui să beneficieze în mod excepțional de finanțare până la sfârșitul actualului 

program „Europa creativă”, și anume la 31 decembrie 2020. 

(13) EUYO ar trebui, prin urmare, să fie inclusă, cu titlu excepțional, printre măsurile care 

beneficiază de sprijin atât din partea subprogramului Cultura , cât și a componentei trans-

sectoriale a programului „Europa creativă”. 

                                                           
28  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind 

normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al 

Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1). 
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(14) Pentru a asigura buna funcționare a EUYO, aceasta ar trebui să poată beneficia de sprijin 

cât mai curând posibil, în special pentru costurile suportate în 2018, înainte de intrarea în 

vigoare a prezentului regulament. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să se 

aplice retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2018. 

(15) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Articolul 1 

Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 13 alineatul (1), se adaugă următoarea literă: 

„(f)  costurile legate de activitățile Orchestrei de tineret a Uniunii Europene care 

contribuie la mobilitatea muzicienilor, la circulația operelor europene la nivel 

transfrontalier și la internaționalizarea carierei tinerilor muzicieni.” 

2. La articolul 15 alineatul (1), se adaugă următoarea literă: 

„(g) Orchestra de tineret a Uniunii Europene, pentru costurile care nu sunt sprijinite în 

temeiul literei (f) de la articolul 13 alineatul (1).” 
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Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Se aplică de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020. 

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la …, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0087 

O bază fiscală consolidată comună a societăților * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la 

propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a 

societăților (CCCTB) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0683), 

– având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 

temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0471/2016),  

– având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Parlamentul 

Danemarcei, Dáil Éireann, Seanad Éireann, Camera Deputaților din Luxemburg, 

Parlamentul Maltei, Senatul Țărilor de Jos, Camera Reprezentanților din Țările de Jos 

și Parlamentul Suediei, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă 

principiul subsidiarității, 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 

Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0051/2018), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 

293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
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parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Societățile care doresc să 

desfășoare activități transfrontaliere în 

cadrul Uniunii Europene se lovesc de 

obstacole importante și de denaturări ale 

pieței din cauza existenței a 28 de sisteme 

diferite de impozitare a societăților și a 

interacțiunii dintre acestea. În plus, 

structurile de planificare fiscală au devenit 

din ce în ce mai sofisticate de-a lungul 

timpului, pe măsură ce se dezvoltă în 

diferite jurisdicții și profită efectiv de 

detaliile tehnice ale unui sistem fiscal sau 

de neconcordanțele dintre două sau mai 

multe sisteme fiscale în scopul reducerii 

obligațiilor fiscale ale societăților. Deși 

aceste situații evidențiază deficiențe cu un 

caracter complet diferit, ambele creează 

obstacole care împiedică buna funcționare 

a pieței interne. Prin urmare, o acțiune 

pentru a rectifica aceste probleme ar 

trebui să abordeze ambele tipuri de 

deficiențe ale pieței. 

(1) Societățile care doresc să 

desfășoare activități transfrontaliere în 

cadrul Uniunii Europene se lovesc de 

obstacole importante și de denaturări ale 

pieței din cauza existenței a 28 de sisteme 

diferite de impozitare a societăților și a 

interacțiunii dintre acestea. În această 

epocă a globalizării și digitalizării, 

impozitarea la sursă, mai ales a 

capitalului financiar și intelectual devine 

tot mai greu de urmărit și mai ușor de 

manipulat. În plus, structurile de 

planificare fiscală au devenit din ce în ce 

mai sofisticate de-a lungul timpului, pe 

măsură ce se dezvoltă în diferite jurisdicții 

și profită efectiv de detaliile tehnice ale 

unui sistem fiscal sau de neconcordanțele 

dintre două sau mai multe sisteme fiscale 

în scopul reducerii obligațiilor fiscale ale 

societăților. Digitalizarea pe scară largă a 

numeroase sectoare economice, asociată 

cu dezvoltarea rapidă a economiei 

digitale, pune sub semnul întrebării 

caracterul adecvat al modelelor de 

impozitare a societăților din Uniune 

concepute pentru industriile tradiționale, 

inclusiv în ceea ce privește măsura în care 

criteriile de evaluare și de calculare ar 

putea fi redefinite pentru a reflecta 

activitățile comerciale ale secolului XXI. 
Deși aceste situații evidențiază deficiențe 

cu un caracter complet diferit, toate 

creează obstacole care împiedică buna 

funcționare a pieței interne și creează 

denaturări între întreprinderile mari și 

întreprinderile mici și mijlocii. Un nou 

standard pentru o bază fiscală a 

societăților din Uniune ar trebui, prin 

urmare, să abordeze aceste tipuri de 

deficiențe ale pieței, respectând, în același 

timp, obiectivele de claritate și certitudine 
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juridică pe termen lung și principiul 

neutralității fiscale. O mai mare 

convergență între sistemele fiscale 

naționale va duce la o scădere 

semnificativă a costurilor și a sarcinii 

administrative pentru întreprinderile cu 

activitate transfrontalieră pe teritoriul 

Uniunii. Deși politica fiscală este o 

competență națională, articolul 115 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene stipulează clar că Consiliul, 

hotărând în unanimitate, în conformitate 

cu o procedură legislativă specială și după 

consultarea Parlamentului European și a 

Comitetului Economic și Social, ar trebui 

să adopte directive pentru apropierea 

acestor acte cu putere de lege, 

regulamente și acte administrative în 

domeniul fiscal din statele membre care 

au incidență directă asupra instituirii sau 

funcționării pieței interne. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pentru a sprijini buna funcționare a 

pieței interne, sistemul de impozitare a 

societăților din Uniune ar trebui să fie 

structurat pe baza principiului conform 

căruia societățile plătesc impozitele care le 

revin în mod echitabil în jurisdicția sau 

jurisdicțiile în care sunt generate profiturile 

lor. Prin urmare, este necesar să se prevadă 

mecanisme care descurajează societățile să 

profite de neconcordanțele dintre sistemele 

fiscale naționale pentru a-și reduce 

obligațiile fiscale. Este la fel de important 

să se stimuleze creșterea și dezvoltarea 

economică pe piața internă prin facilitarea 

comerțului transfrontalier și a investițiilor 

societăților. În acest scop, este necesar să 

se elimine atât riscurile dublei impuneri, 

cât și cele ale dublei neimpozitări în 

Uniune prin eradicarea disparităților 

(2) Pentru a sprijini buna funcționare a 

pieței interne, sistemul de impozitare a 

societăților din Uniune ar trebui să fie 

structurat pe baza principiului conform 

căruia societățile plătesc impozitele care le 

revin în mod echitabil în jurisdicția sau 

jurisdicțiile în care sunt generate profiturile 

lor și în care au sediul permanent. Ținând 

seama de transformarea digitală a 

mediului de afaceri, este necesar să se 

asigure faptul că societățile care 

generează venituri într-un stat membru 

fără a avea un sediu fizic permanent, ci 

numai un sediu digital permanent în 

statul membru respectiv, sunt tratate în 

același fel cu societățile ce au un sediu 

fizic permanent. Prin urmare, este necesar 

să se prevadă mecanisme care descurajează 

societățile să profite de neconcordanțele 
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rezultate din interacțiunea sistemelor 

naționale de impozitare a societăților. În 

același timp, societățile au nevoie de un 

cadru legal și fiscal ușor de utilizat pentru 

dezvoltarea activității lor comerciale și 

extinderea acesteia la nivel transfrontalier 

în Uniune. În acest context, cazurile de 

discriminare rămase ar trebui, de 

asemenea, să fie eliminate. 

dintre sistemele fiscale naționale pentru a-

și reduce obligațiile fiscale. Este la fel de 

important să se stimuleze creșterea și 

dezvoltarea economică pe piața internă prin 

facilitarea comerțului transfrontalier și a 

investițiilor societăților. În acest scop, este 

necesar să se elimine atât riscurile dublei 

impuneri, cât și cele ale dublei 

neimpozitări în Uniune prin eradicarea 

disparităților rezultate din interacțiunea 

sistemelor naționale de impozitare a 

societăților. În același timp, societățile au 

nevoie de un cadru legal și fiscal ușor de 

utilizat pentru dezvoltarea activității lor 

comerciale și extinderea acesteia la nivel 

transfrontalier în Uniune. În acest context, 

cazurile de discriminare rămase ar trebui, 

de asemenea, să fie eliminate. 

Consolidarea este un element esențial al 

sistemului CCCTB, având în vedere că 

principalele obstacole fiscale întâlnite de 

societățile aceluiași grup care desfășoară 

activități transfrontaliere în Uniune pot fi 

eliminate doar în acest fel. Prin 

consolidare se elimină formalitățile legate 

de prețurile de transfer și dubla impunere 

intragrup. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Astfel cum s-a subliniat în 

propunerea de Directivă a Consiliului 

privind o bază fiscală consolidată comună 

a societăților (CCCTB)7 din 16 martie 

2011, un sistem de impozitare a societăților 

care tratează Uniunea ca o piață unică în 

scopul calculării bazei de impozitare a 

profitului societăților ar facilita activitatea 

transfrontalieră a societăților din Uniune și 

ar promova obiectivul ca Uniunea să 

devină o locație mai competitivă pentru 

investiții la nivel internațional. Propunerea 

de CCCTB din 2011 s-a axat pe obiectivul 

(3) Astfel cum s-a subliniat în 

propunerea de Directivă a Consiliului 

privind o bază fiscală consolidată comună 

a societăților (CCCTB)7 din 16 martie 

2011, un sistem de impozitare a societăților 

care tratează Uniunea ca o piață unică în 

scopul calculării bazei de impozitare a 

profitului societăților ar facilita activitatea 

transfrontalieră a societăților din Uniune și 

ar promova obiectivul ca Uniunea să 

devină o locație mai competitivă pentru 

investiții la nivel internațional, în special 

pentru întreprinderile mici și mijlocii. 
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de a facilita extinderea activității 

comerciale pentru societățile din cadrul 

Uniunii. În plus față de acest obiectiv, ar 

trebui să se ia în considerare, de asemenea, 

faptul că CCCTB poate fi extrem de 

eficace pentru îmbunătățirea funcționării 

pieței interne prin combaterea 

mecanismelor de evitare a obligațiilor 

fiscale. În acest context, inițiativa CCCTB 

ar trebui relansată pentru a aborda, în mod 

egal, atât aspectul de facilitare a activității 

comerciale, cât și funcția acesteia de 

combatere a evitării obligațiilor fiscale. O 

astfel de abordare ar servi cel mai bine 

scopului de a elimina denaturările care 

afectează funcționarea pieței interne. 

Propunerea de CCCTB din 2011 s-a axat 

pe obiectivul de a facilita extinderea 

activității comerciale pentru societățile din 

cadrul Uniunii. În plus față de acest 

obiectiv, ar trebui să se ia în considerare, 

de asemenea, faptul că CCCTB poate fi 

extrem de eficace pentru îmbunătățirea 

funcționării pieței interne prin combaterea 

mecanismelor de evitare a obligațiilor 

fiscale. În acest context, inițiativa CCCTB 

ar trebui relansată pentru a aborda, în mod 

egal, atât aspectul de facilitare a activității 

comerciale, cât și funcția acesteia de 

combatere a evitării obligațiilor fiscale. 

După introducerea sa în toate statele 

membre, CCCTB ar garanta impozitarea 

acolo unde se generează profituri și unde 

societățile au un sediu permanent. O 

astfel de abordare ar servi cel mai bine 

scopului de a elimina denaturările care 

afectează funcționarea pieței interne. 

Îmbunătățirea pieței interne este un 

factor-cheie pentru stimularea creșterii 

economice și a creării de locuri de muncă. 

Introducerea unei CCCTB ar impulsiona 

creșterea economică și crearea de locuri 

de muncă în Uniune reducând 

concurența fiscală dăunătoare între 

întreprinderi. 

__________________ __________________ 

7 Propunere de Directivă a Consiliului 

COM (2011) 121 final/2 din 3.10.2011 

privind o bază fiscală consolidată comună 

a societăților. 

7 Propunere de Directivă a Consiliului 

COM (2011) 121 final/2 din 3.10.2011 

privind o bază fiscală consolidată comună 

a societăților. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Având în vedere necesitatea de a 

acționa rapid pentru a asigura buna 

funcționare a pieței interne, făcând-o, pe de 

o parte, mai favorabilă pentru comerț și 

investiții și, pe de altă parte, mai rezistentă 

(4) Având în vedere necesitatea de a 

acționa rapid pentru a asigura buna 

funcționare a pieței interne, făcând-o, pe de 

o parte, mai favorabilă pentru comerț și 

investiții și, pe de altă parte, mai rezistentă 
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la mecanismele de evitare a obligațiilor 

fiscale, este necesar ca ambițioasa 

inițiativă CCCTB să fie împărțită în două 

propuneri separate. Într-o primă etapă, ar 

trebui să se convină asupra normelor 
privind o bază fiscală comună a 

societăților, înainte de a aborda, într-o a 

doua etapă, aspectul consolidării. 

la mecanismele de evitare a obligațiilor 

fiscale, este foarte important să se asigure 

intrarea simultană în vigoare a Directivei 

privind o bază fiscală comună a 

societăților și a Directivei privind o bază 

fiscală comună consolidată a societăților. 

Întrucât o astfel de modificare de regim 

reprezintă o etapă importantă în 

realizarea pieței interne, este nevoie de 

flexibilitate pentru a fi executată 

corespunzător încă de la început. 

Deoarece piața internă cuprinde toate 

statele membre, CCCTB ar trebui 

introdusă, prin urmare, în toate statele 

membre. În cazul în care Consiliul nu 

adoptă o decizie unanimă privind 

propunerea de instituire a unei CCCTB, 

Comisia ar trebui să prezinte o nouă 

propunere în temeiul articolului 116 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, prin care Parlamentul 

European și Consiliul să acționeze în 

conformitate cu procedura legislativă 

ordinară pentru a emite legislația 

necesară. În ultimă instanță, o cooperare 

consolidată ar trebui inițiată de statele 

membre, care ar trebui să fie deschisă în 

permanență statelor membre 

neparticipante în conformitate cu Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene. 

Este regretabil faptul că nu s-a realizat o 

evaluare suficient de detaliată a 

propunerii privind CCTB sau a celei 

privind CCCTB în ceea ce privește 

impactul asupra veniturilor fiscale ale 

societăților din statele membre pentru 

fiecare țară în parte. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Numeroase structuri de planificare 

fiscală agresivă apar în general într-un 

context transfrontalier, ceea ce implică 

(5) Numeroase structuri de planificare 

fiscală agresivă apar în general într-un 

context transfrontalier, ceea ce implică 
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faptul că grupurile participante de societăți 

dețin un minimum de resurse. Pe această 

premisă, din motive de proporționalitate, 

normele privind CCCTB ar trebui să fie 

obligatorii numai pentru grupurile de 

societăți de dimensiuni substanțiale. În 

acest scop, ar trebui să fie stabilit un prag 

legat de dimensiune pe baza veniturilor 

totale consolidate ale unui grup care 

depune situații financiare consolidate. În 

plus, pentru a contribui mai bine la 

realizarea obiectivului de facilitare a 

comerțului și a investițiilor pe piața internă, 

normele privind CCCTB ar trebui să fie 

disponibile, de asemenea, ca opțiune, 

pentru grupurile care nu ating pragul legat 

de dimensiune. Eligibilitatea pentru 

grupul consolidat în scopuri fiscale va fi 

determinată pe baza a două criterii: 

faptul că grupurile participante de societăți 

dețin un minimum de resurse. Pe această 

premisă, din motive de proporționalitate, 

normele privind baza comună ar trebui să 

fie obligatorii la început numai pentru 

societățile care fac parte dintr-un grup de 

dimensiuni substanțiale. În acest scop, ar 

trebui să fie stabilit un prag inițial de 750 

de milioane EUR legat de dimensiune pe 

baza veniturilor totale consolidate ale unui 

grup care depune situații financiare 

consolidate. Întrucât prezenta directivă 

vizează un nou standard pentru baza 

fiscală a tuturor societăților din Uniune, 

pragul ar trebui coborât până la zero pe o 

perioadă maximă de șapte ani. Pentru a 

contribui mai bine la realizarea obiectivului 

de facilitare a comerțului și a investițiilor 

pe piața internă, normele privind o bază 

fiscală comună a societăților ar trebui să 

fie disponibile, de asemenea, în prima 

etapă, ca opțiune, pentru societățile care nu 

îndeplinesc criteriile respective. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) În condiții egale, trecerea la o bază 

fiscală consolidată comună a societăților 

poate avea ca rezultat pierderea sau 

câștigarea unor venituri fiscale de către 

statele membre. Pentru a compensa 

pierderile, ar trebui să se creeze un 

mecanism temporar de compensare, 

finanțat cu ajutorul excedentului bugetar 

al statelor membre care câștigă venituri 

fiscale ca urmare a noului regim. 

Compensarea ar trebui să fie ajustată în 

fiecare an pentru a lua în considerare 

deciziile luate la nivel național sau 

regional înainte de intrarea în vigoare a 

prezentei directive. Comisia ar trebui să 

aibă obligația de a propune eliminarea 

sau modificarea sistemului de 
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compensare după o perioadă de șapte ani, 

precum și de a stabili plafoanele maxime 

de compensare. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Pentru a evita repartizarea 

existentă a efortului fiscal între 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

și societățile multinaționale, astfel cum se 

menționează în Rezoluția Parlamentului 

European din 25 noiembrie 2015 

referitoare la deciziile fiscale și alte 

măsuri similare sau cu efecte similare, o 

bază fiscală comună a societăților 

urmărește obiectivul de a evita plasarea 

IMM-urilor într-un dezavantaj competitiv, 

asigurând în acest scop condiții de 

concurență echitabile pentru IMM-uri. 

Autoritatea fiscală principală poate oferi 

IMM-urilor instrumentele necesare care 

să le ajute să se conformeze cerințelor 

administrative și organizatorice pe care le 

implică o opțiune de participare la 

CCCTB. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Eligibilitatea pentru grupul 

consolidat în scopuri fiscale va fi 

determinată pe baza a două criterii: (i) 

controlul (mai mult de 50% din drepturile 

de vot) și (ii) proprietatea (mai mult de 

75% din capital) sau dreptul la profit (mai 

mult de 75% din drepturile la repartizarea 

profitului). Un astfel de test ar asigura un 

nivel ridicat de integrare economică între 

(6) Este necesar să se definească 

noțiunea de sediu permanent situat în 

Uniune și care aparține unui contribuabil 

care este rezident în scopuri fiscale în 

Uniune. De prea multe ori întreprinderile 

multinaționale se organizează pentru a-și 

transfera profiturile în regimuri fiscale 

favorabile unde nu plătesc niciun impozit 

sau plătesc impozite foarte mici. 
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membrii grupului. Pentru a garanta 

integritatea sistemului, cele două praguri 

legate de control și de proprietate sau 

dreptul la profit ar trebui respectate pe tot 

parcursul anului fiscal; în caz contrar, 

societatea neconformă ar trebui să 

părăsească imediat grupul. Pentru a 

preveni o manipulare a rezultatelor fiscale 

prin intermediul societăților care intră și 

ies din grup într-un termen scurt, ar 

trebui să existe, de asemenea, o cerință 

minimă de nouă luni consecutive pentru 

stabilirea calității de membru al grupului. 

Conceptul de sediu permanent ar permite 

formularea unei definiții precise și 

obligatorii a condițiilor care atestă că o 

întreprindere multinațională este stabilită 

cu adevărat într-o anumită țară. Această 

măsură ar obliga întreprinderile 

multinaționale să își plătească impozitele 

în mod echitabil. Obiectivul este de a 

asigura că toți contribuabilii în cauză 

împărtășesc o înțelegere comună și de a 

exclude posibilitatea unei discrepanțe din 

cauza definițiilor divergente. În mod 

similar, este important să existe o definiție 

comună a sediilor permanente situate 

într-o țară terță sau situate în Uniune, dar 

care aparțin unui contribuabil care este 

rezident în scopuri fiscale într-o țară terță. 

În cazul în care prețurile de transfer 

determină transferul profiturilor către 

jurisdicții fiscale cu taxe reduse, atunci 

este de preferat un sistem care alocă 

profitul printr-o formulă de repartizare. 

Prin adoptarea unui astfel de sistem, 

Uniunea poate stabili un standard 

internațional pentru impozitarea modernă 

și eficientă a societăților. Comisia ar 

trebui să elaboreze orientări pentru faza 

de tranziție în care repartizarea pe baza 

unei formule coexistă cu alte metode de 

alocare în relația cu țările terțe, cu 

mențiunea că, în cele din urmă, 

repartizarea pe baza unei formule ar 

trebui să fie metoda standard de alocare. 

Comisia ar trebui să prezinte o propunere 

de stabilire a unui model de tratat fiscal al 

Uniunii, care să înlocuiască, în cele din 

urmă, miile de tratate bilaterale încheiate 

de fiecare stat membru. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Bunurile digitale sunt în general 

foarte mobile și necorporale. Studiile au 
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arătat că sectorul digital este foarte 

implicat în practici de planificare fiscală 

agresivă, întrucât multe modele de afaceri 

nu necesită o infrastructură fizică pentru 

a efectua tranzacții cu clienții și pentru a 

realiza profituri. Acest lucru le permite 

celor mai mari întreprinderi digitale să 

plătească impozite apropiate de zero pe 

venitul realizat. Trezoreriile statelor 

membre pierd venituri fiscale de miliarde 

de euro, din cauza imposibilității de a 

impozita întreprinderile multinaționale 

digitale. Pentru a remedia această 

nedreptate socială reală și urgentă, 

legislația în vigoare privind impozitarea 

societăților trebuie să fie extinsă pentru a 

include legătura cu un nou sediu digital 

permanent bazată pe o prezență digitală 

semnificativă. Este nevoie de condiții de 

concurență echitabile pentru modele de 

afaceri similare pentru abordarea 

provocărilor de ordin fiscal care rezultă 

din contextul digitalizării, fără a afecta 

potențialul sectorului digital. În acest 

context, ar trebui să se ia în considerare 

în special lucrările de la nivelul OCDE 

privind un cadru internațional coerent de 

reglementare. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Formula de repartizare a bazei 

fiscale consolidate ar trebui să cuprindă 

trei factori cu pondere egală, și anume 

forța de muncă, activele și vânzările în 

funcție de destinație. Acești factori cu 

pondere egală ar trebui să reflecte o 

abordare echilibrată privind distribuirea 

profiturilor impozabile între statele 

membre în cauză și să asigure că profiturile 

sunt impozitate acolo unde sunt câștigate 

efectiv. Prin urmare, forța de muncă și 

activele ar trebui să fie alocate statului 

(10) Formula de repartizare a bazei 

fiscale consolidate ar trebui să cuprindă 

patru factori cu pondere egală, și anume 

forța de muncă, activele, vânzările în 

funcție de destinație, precum și colectarea 

și utilizarea datelor cu caracter personal 

ale utilizatorilor de platforme și servicii 

online (acesta din urmă fiind denumit în 

continuare „factorul date”). Acești factori 

cu pondere egală ar trebui să reflecte o 

abordare echilibrată privind distribuirea 

profiturilor impozabile între statele 
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membru în care este efectuată munca sau în 

care sunt situate activele, acordându-se, 

astfel, importanța corespunzătoare 

intereselor statului membru de origine, în 

timp ce vânzările ar trebui să fie alocate 

statului membru de destinație a bunurilor 

sau serviciilor. Pentru a ține cont de 

diferențele dintre nivelurile salariilor din 

întreaga Uniune și, prin urmare, pentru a 

permite o distribuire corectă a bazei fiscale 

consolidate, factorul forță de muncă ar 

trebui să cuprindă atât masa salarială, cât și 

numărul de angajați (fiecare element având 

aceeași pondere). De asemenea, factorul 

active ar trebui să fie compus din toate 

imobilizările corporale, dar nu și din 

imobilizările necorporale și activele 

financiare, din cauza naturii lor mobile și 

a riscului aferent ca normele prezentei 

directive să fie eludate. În cazul în care, 

din cauza unor circumstanțe excepționale, 

rezultatul repartizării nu reflectă în mod 

echitabil volumul activității, o clauză de 

salvgardare ar trebui să prevadă 

posibilitatea utilizării unei alte metode de 

alocare a venitului. 

membre în cauză și să asigure că profiturile 

sunt impozitate acolo unde sunt câștigate 

efectiv. Prin urmare, forța de muncă și 

activele ar trebui să fie alocate statului 

membru în care este efectuată munca sau în 

care sunt situate activele, acordându-se, 

astfel, importanța corespunzătoare 

intereselor statului membru de origine, în 

timp ce vânzările ar trebui să fie alocate 

statului membru de destinație a bunurilor 

sau serviciilor. Pentru a ține cont de 

diferențele dintre nivelurile salariilor din 

întreaga Uniune și, prin urmare, pentru a 

permite o distribuire corectă a bazei fiscale 

consolidate, factorul forță de muncă ar 

trebui să cuprindă atât masa salarială, cât și 

numărul de angajați (fiecare element având 

aceeași pondere). De asemenea, factorul 

active ar trebui să fie compus numai din 

imobilizările corporale. În cazul în care, 

din cauza unor circumstanțe excepționale, 

rezultatul repartizării nu reflectă în mod 

echitabil volumul activității, o clauză de 

salvgardare ar trebui să prevadă 

posibilitatea utilizării unei alte metode de 

alocare a venitului. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Formula de repartizare a bazei 

fiscale consolidate trebuie să reflecte pe 

deplin activitatea economică care a avut 

loc în fiecare stat membru, luând pe 

deplin în considerare în mod 

corespunzător eventualele diferențe 

semnificative dintre economiile statelor 

membre. În cazul în care formula 

conduce la o repartizare dezechilibrată 

care nu reflectă activitatea economică, un 

mecanism de soluționare a litigiilor ar 

putea remedia o astfel de situație. Având 

în vedere considerentele de mai sus, 

Comisia ar trebui să evalueze posibilitatea 
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instituirii unui mecanism de soluționare a 

litigiilor, pentru a permite soluționarea 

adecvată a litigiilor atunci când sunt 

implicate state membre diferite. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Datorită particularităților care le 

caracterizează, anumite sectoare, cum ar 

fi sectorul financiar și de asigurări, 

sectorul de petrol și gaze, precum și 

transportul maritim și transportul aerian, 

au nevoie de o formulă ajustată pentru 

repartizarea bazei fiscale consolidate. 

eliminat 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Prezenta directivă se bazează pe 

Directiva 2016/xx/UE a Consiliului privind 

o bază fiscală comună a societăților (care 

stabilește un set comun de norme în 

materie de impozit pe profit pentru 

calcularea bazei de impozitare) și se axează 

pe consolidarea rezultatelor fiscale la 

nivelul grupului. Prin urmare, este necesar 

să se ia în calcul interacțiunea dintre cele 

două instrumente legislative și să se 

asigure tranziția anumitor elemente ale 

bazei de impozitare în noul cadru aplicabil 

grupurilor. Astfel de elemente ar trebui să 

includă, în special, norma privind limitarea 

deductibilității dobânzii, clauza privind 

nepermiterea exonerării veniturilor (switch 

over) și legislația referitoare la societățile 

străine controlate, precum și tratamentul 

neuniform al elementelor hibride. 

(14) Prezenta directivă se bazează pe 

Directiva 2016/xx/UE a Consiliului privind 

o bază fiscală comună a societăților (care 

stabilește un set comun de norme în 

materie de impozit pe profit pentru 

calcularea bazei de impozitare) și se axează 

pe consolidarea rezultatelor fiscale la 

nivelul grupului. Prin urmare, este necesar 

să se ia în calcul interacțiunea dintre cele 

două instrumente legislative și să se 

asigure tranziția anumitor elemente ale 

bazei de impozitare în noul cadru aplicabil 

grupurilor. Astfel de elemente ar trebui să 

includă, în special, norma privind limitarea 

deductibilității dobânzii, clauza privind 

nepermiterea exonerării veniturilor (switch 

over) și legislația referitoare la societățile 

străine controlate, precum și tratamentul 

neuniform al elementelor hibride. Statele 

membre nu ar trebui să fie împiedicate să 
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introducă măsuri suplimentare împotriva 

evitării obligațiilor fiscale, pentru a 

reduce efectele negative ale transferului 

de profituri către țările terțe cu o 

impozitare redusă. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a completa sau a modifica 

anumite elemente neesențiale ale prezentei 

directive, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 

(i) luarea în considerare a modificărilor 

aduse legislației statelor membre cu privire 

la formele de societăți și impozitele pe 

profit și modificarea anexelor I și II în 

acest sens; (ii) stabilirea unor definiții 

suplimentare; și (iii) completarea normei 

privind limitarea deductibilității dobânzii 

cu norme anti-fragmentare, pentru a aborda 

mai bine riscurile de evitare a obligațiilor 

fiscale care ar putea apărea în cadrul unui 

grup. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate, inclusiv 

la nivel de experți. Atunci când pregătește 

și elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure transmiterea simultană, în 

timp util și adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. 

(16) Pentru a completa sau a modifica 

anumite elemente neesențiale ale prezentei 

directive, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 

(i) luarea în considerare a modificărilor 

aduse legislației statelor membre cu privire 

la formele de societăți și impozitele pe 

profit și modificarea anexelor I și II în 

acest sens; (ii) stabilirea unor definiții 

suplimentare; (iii) completarea normei 

privind limitarea deductibilității dobânzii 

cu norme anti-fragmentare, pentru a aborda 

mai bine riscurile de evitare a obligațiilor 

fiscale care ar putea apărea în cadrul unui 

grup ; și (vi) elaborarea de orientări 

pentru faza de tranziție, în care 

repartizarea pe baza unei formule 

coexistă cu alte metode de alocare în 

relația cu țările terțe. Este deosebit de 

important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și să țină seama de rezoluția 

anuală a Parlamentului European. Atunci 

când pregătește și elaborează acte delegate, 

Comisia ar trebui să asigure transmiterea 

simultană, în timp util și adecvată a 

documentelor relevante către Parlamentul 

European și Consiliu. 
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Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

prezentei directive, ar trebui să se confere 

Comisiei competențele de executare pentru 

(i) a adopta anual o listă de forme de 

societăți din țări terțe care sunt similare cu 

formele de societăți enumerate în anexa I; 

(ii) a stabili norme detaliate privind 

calcularea factorilor forță de muncă, active 

și vânzări, repartizarea angajaților și a 

masei salariale, a activelor și vânzărilor 

fiecărui factor în parte, precum și evaluarea 

activelor; (iii) a adopta un act de stabilire a 

unui formular standard al notificării de 

creare a unui grup; și (iv) a stabili norme 

privind depunerea electronică a declarației 

fiscale consolidate, formularul declarației 

fiscale consolidate, formularul declarației 

fiscale a unui contribuabil individual și 

documentele justificative necesare. Aceste 

competențe ar trebui să fie exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului12. 

(17) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

prezentei directive, ar trebui să se confere 

Comisiei competențele de executare pentru 

(i) a adopta anual o listă de forme de 

societăți din țări terțe care sunt similare cu 

formele de societăți enumerate în anexa I; 

(ii) a stabili norme detaliate privind 

calcularea factorilor forță de muncă, active, 

vânzări și date, repartizarea angajaților și a 

masei salariale, repartizarea datelor cu 

caracter personal colectate și exploatate, a 

activelor și vânzărilor fiecărui factor în 

parte, precum și evaluarea activelor; (iii) a 

adopta un act de stabilire a unui formular 

standard al notificării de creare a unui 

grup; și (iv) a stabili norme privind 

depunerea electronică a declarației fiscale 

consolidate, formularul declarației fiscale 

consolidate, formularul declarației fiscale a 

unui contribuabil individual și documentele 

justificative necesare. Comisia ar trebui să 

elaboreze aceste modele uniforme ale 

declarației fiscale în cooperare cu 

administrațiile fiscale din statele membre. 
Aceste competențe ar trebui să fie 

exercitate în conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului12. 

__________________ __________________ 

12 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

12 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 
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Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Având în vedere că obiectivele 

prezentei directive, și anume îmbunătățirea 

funcționării pieței interne prin combaterea 

practicilor de evitare a obligațiilor fiscale 

la nivel internațional și facilitarea 

extinderii societăților la nivel 

transfrontalier în cadrul Uniunii, nu pot fi 

realizate în mod satisfăcător de către statele 

membre acționând individual și într-un 

mod disparat, deoarece este necesară o 

acțiune coordonată pentru realizarea 

acestor obiective, dar, datorită faptului că 

directiva vizează ineficiențele pieței interne 

care își au originea în interacțiunea dintre 

normele fiscale naționale disparate care au 

un impact asupra pieței interne și 

descurajează activitatea transfrontalieră, 

aceste obiective pot fi realizate mai bine la 

nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 

măsuri, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul 

proporționalității prevăzut la articolul 

respectiv, prezenta directivă nu depășește 

ceea ce este necesar pentru atingerea 

acestor obiective, în special având în 

vedere că domeniul său de aplicare 

obligatoriu este limitat la grupuri care 

depășesc o anumită dimensiune. 

(18) Având în vedere că obiectivele 

prezentei directive, și anume îmbunătățirea 

funcționării pieței interne prin combaterea 

practicilor de evitare a obligațiilor fiscale 

la nivel internațional și facilitarea 

extinderii societăților, în special a IMM-

urilor, la nivel transfrontalier în cadrul 

Uniunii, nu pot fi realizate în mod 

satisfăcător de către statele membre 

acționând individual și într-un mod 

disparat, deoarece este necesară o acțiune 

coordonată pentru realizarea acestor 

obiective, dar, datorită faptului că directiva 

vizează ineficiențele pieței interne care își 

au originea în interacțiunea dintre normele 

fiscale naționale disparate care au un 

impact asupra pieței interne și descurajează 

activitatea transfrontalieră, aceste obiective 

pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 

Uniunea poate adopta măsuri, în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul proporționalității 

prevăzut la articolul respectiv, prezenta 

directivă nu depășește ceea ce este necesar 

pentru atingerea acestor obiective, în 

special având în vedere că domeniul său de 

aplicare obligatoriu este limitat la grupuri 

care depășesc o anumită dimensiune. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Comisia ar trebui să aibă obligația 

de a revizui aplicarea directivei după cinci 

ani de la intrarea sa în vigoare și să 

(20) Întrucât prezenta directivă conține 

o modificare importantă a normelor 

privind impozitarea societăților 
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raporteze Consiliului cu privire la 

funcționarea acesteia. Statele membre ar 

trebui să aibă obligația să comunice 

Comisiei textele dispozițiilor de drept 

intern pe care le adoptă în domeniul 

reglementat de prezenta directivă, 

comerciale, Comisia ar trebui să aibă 

obligația de a efectua o evaluare riguroasă 

a aplicării directivei după cinci ani de la 

intrarea sa în vigoare și de a raporta 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la funcționarea acesteia. Acest 

raport de punere în aplicare ar trebui să 

cuprindă cel puțin următoarele puncte: 

impactul sistemului de impozitare 

prevăzut în prezenta directivă asupra 

veniturilor fiscale ale statelor membre, 

avantajele și dezavantajele sistemului 

pentru IMM-uri, impactul asupra 

colectării echitabile a impozitelor între 

statele membre, impactul asupra pieței 

interne în ansamblu, în special în ceea ce 

privește posibila denaturare a concurenței 

între societățile care fac obiectul noilor 

norme prevăzute în prezenta directivă, și 

numărul de întreprinderi care intră sub 

incidența domeniului de aplicare în 

perioada de tranziție. Comisia ar trebui să 

aibă obligația de a revizui aplicarea 

prezentei directive după 10 ani de la 

intrarea sa în vigoare și să raporteze 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la funcționarea acesteia. Statele 

membre ar trebui să aibă obligația să 

comunice Comisiei textele dispozițiilor de 

drept intern pe care le adoptă în domeniul 

reglementat de prezenta directivă, 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Pentru a realiza o consolidare 

deplină și consecventă și pentru a preveni 

noi oportunități de arbitraj generate de 

incoerențele contabile dintre statele 

membre, este necesar să se adopte criterii 

clare, coerente și obiective pentru 

calcularea bazei fiscale consolidate. În 

acest scop, Comisia ar trebui să propună 

ajustările necesare ale dispozițiilor 
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relevante din prezenta directivă 

referitoare la definirea și calcularea bazei 

fiscale consolidate, 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20b) Comisia ar trebui să țină seama de 

studiile suplimentare care analizează 

impactul potențial al CCCTB asupra 

veniturilor din impozitul pe profit ale 

fiecărui stat membru și potențialele 

dezavantaje competitive pentru Uniune 

față de țările terțe, 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezenta directivă instituie un 

sistem pentru consolidarea bazelor fiscale, 

astfel cum se prevede în Directiva 

2016/xx/UE a Consiliului14, pentru 

societățile care sunt membre ale unui 

grup și stabilește norme privind modul în 

care o bază fiscală consolidată comună a 

societăților este alocată statelor membre și 

este administrată de către autoritățile 

fiscale naționale. 

(1) Prezenta directivă instituie un 

sistem privind o bază comună pentru 

impozitarea în Uniune a anumitor 

societăți și stabilește norme de calculare a 

bazei respective, inclusiv norme 

referitoare la măsuri privind combaterea 

practicilor de evitare a obligațiilor fiscale 

și măsuri privind dimensiunea 

internațională a sistemului fiscal propus. 

_______________  

14 [titlul complet al Directivei (JO L [ ], [ ], 

p. [ ])]. 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Normele prezentei directive se 

aplică unei societăți care este înființată în 

temeiul legislației unui stat membru, 

inclusiv sediilor sale permanente din alte 

state membre, în cazul în care societatea 

îndeplinește toate condițiile următoare: 

(1) Normele prezentei directive se 

aplică unei societăți care este înființată în 

temeiul legislației unui stat membru, 

inclusiv sediilor sale permanente și sediilor 

digitale permanente din alte state membre, 

în cazul în care societatea îndeplinește 

toate condițiile următoare: 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) este membră a unui grup consolidat 

în scopuri de contabilitate financiară cu un 

venit total consolidat al grupului care 

depășește 750 000 000 EUR în exercițiul 

financiar care precedă exercițiul financiar 

relevant; 

(c) este membră a unui grup consolidat 

în scopuri de contabilitate financiară cu un 

venit total consolidat al grupului care 

depășește 750 000 000 EUR în exercițiul 

financiar care precedă exercițiul financiar 

relevant; Acest prag se reduce la zero pe o 

perioadă maximă de șapte ani; 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. O societate care îndeplinește 

condițiile de la alineatul (1) literele (a), (b) 

și (d), dar nu îndeplinește condițiile 

prevăzute la litera (c) din alineatul 

respectiv poate opta, inclusiv pentru sediile 

sale permanente situate în alte state 

membre, să aplice normele prezentei 

directive pentru o perioadă de cinci ani 

fiscali. Această perioadă se prelungește în 

mod automat cu perioade succesive de 

cinci ani fiscali, dacă nu există o 

notificare de încetare a aplicării în 

conformitate cu articolul 47 al doilea 

(3) O societate care îndeplinește 

condițiile de la alineatul (1) literele (a), (b) 

și (d), dar nu îndeplinește condițiile 

prevăzute la litera (c) din alineatul 

respectiv poate opta, inclusiv pentru sediile 

sale permanente situate în alte state 

membre, să aplice normele prezentei 

directive. 
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paragraf. Condițiile menționate la 

alineatul (1) literele (a), (b) și (d) trebuie 

să fie îndeplinite de fiecare dată când are 

loc prelungirea perioadei. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Normele din prezenta directivă nu 

se aplică în cazul companiilor de 

transport maritim aflate sub un regim 

fiscal special. O companie de transport 

maritim aflată sub un regim fiscal special 

este luată în considerare pentru a 

determina societățile care sunt membre 

ale aceluiași grup, astfel cum se prevede 

la articolele 5 și 6. 

eliminat 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 23 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) „bază fiscală consolidată” înseamnă 

rezultatul însumării bazelor fiscale ale 

tuturor membrilor grupului, calculate în 

conformitate cu Directiva 2016/xx/UE; 

23. „bază fiscală consolidată” înseamnă 

venitul net impozabil consolidat al 
membrilor grupului, calculat pe o bază 

contabilă consecventă aplicabilă tuturor 

membrilor grupului în conformitate cu 

Directiva 2016/xx/UE; 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 28a. „factor date” înseamnă colectarea 

și utilizarea în scopuri comerciale a 
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datelor cu caracter personal ale 

utilizatorilor de platforme și servicii 

online în unul sau mai multe state 

membre. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Dacă locul conducerii efective a 

unui membru al grupului care desfășoară 

activități de transport maritim sau de 

transport pe căile navigabile interioare se 

află la bordul unei nave sau al unui 

vapor, se consideră că membrul respectiv 

este rezident în scopuri fiscale în statul 

membru al portului de origine al navei 

sau vaporului sau, dacă un astfel de port 

nu există, în statul membru de rezidență 

fiscală al operatorului navei sau 

vaporului. 

eliminat 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Un contribuabil rezident este supus 

impozitului pe profit pentru toate 

veniturile, indiferent de sursa din care sunt 

obținute acestea, fie în interiorul sau în 

exteriorul statului membru în care este 

rezident în scopuri fiscale. 

(4) Un contribuabil rezident este supus 

impozitului pe profit pentru toate 

veniturile, indiferent de activitatea prin 

care sunt generate acestea, fie în interiorul 

sau în exteriorul statului membru în care 

este rezident în scopuri fiscale. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un contribuabil nerezident este 

supus impozitului pe profit pentru toate 

veniturile obținute dintr-o activitate 

desfășurată printr-un sediu permanent într-

un stat membru. 

(5) Un contribuabil nerezident este 

supus impozitului pe profit pentru toate 

veniturile obținute dintr-o activitate 

desfășurată printr-un sediu permanent, 

inclusiv printr-un sediu digital permanent 
într-un stat membru. Sediul digital 

permanent al unui contribuabil se 

determină în conformitate cu condițiile și 

criteriile prevăzute la articolul 5 din 

Directiva Consiliului ... privind o bază 

fiscală consolidată comună1a. 

 _______________ 

 1a Directiva […] a Consiliului privind o 

bază fiscală comună a societăților (JO L 

..., …, p. ...). 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) dreptul de a exercita mai mult de 

50 % din drepturile de vot; și 

(a) dreptul de a exercita drepturi de vot 

care depășesc 50 %; și 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Sediile permanente includ sediile 

digitale permanente, în conformitate cu 

condițiile și criteriile prevăzute la 

articolul 5 din Directiva Consiliului ... 

privind o bază fiscală consolidată 

comună1a. 

 _______________ 

 1a Directiva Consiliului ... privind o bază 
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fiscală comună a societăților (JO L ..., …, 

p. ...). 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Bazele fiscale ale tuturor 

membrilor unui grup se adună într-o bază 

fiscală consolidată. 

(1) Baza fiscală a unui grup consolidat 

se determină la fel ca în cazul entităților 

unitare. În acest scop, baza fiscală 

agregată a grupului trebuie să fie 

recalculată pentru a elimina toate 

profiturile sau pierderile, inclusiv cele 

provenite din orice tranzacții, indiferent 

de natura acestora, dintre două sau mai 

multe entități din cadrul grupului. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Dacă o bază fiscală consolidată este 

negativă, pierderea se reportează și se 

acoperă din următoarea bază fiscală 

consolidată pozitivă. Dacă baza fiscală 

consolidată este pozitivă, aceasta se 

repartizează în conformitate cu capitolul 

VIII. 

(2) Dacă o bază fiscală consolidată este 

negativă, pierderea se reportează și se 

acoperă din următoarea bază fiscală 

consolidată pozitivă pe o perioadă de 

maximum cinci ani. Dacă baza fiscală 

consolidată este pozitivă, aceasta se 

repartizează în conformitate cu capitolul 

VIII. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Grupurile aplică o metodă coerentă 

și bine documentată de înregistrare a 

(2) Grupurile aplică o metodă coerentă 

și bine documentată de înregistrare a 
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tranzacțiilor intragrup. Grupurile pot 

schimba metoda doar din motive 

comerciale întemeiate și doar la începutul 

unui an fiscal. 

tranzacțiilor intragrup. Grupurile pot 

schimba metoda doar din motive 

comerciale întemeiate și doar la începutul 

unui an fiscal. Toate aceste tranzacții sunt 

eliminate din baza de impozitare ca 

urmare a consolidării efectuate în 

conformitate cu articolul 7 alineatul (1). 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Metoda de înregistrare a 

tranzacțiilor intragrup permite 

identificarea tuturor transferurilor și 

vânzărilor intragrup la valoarea cea mai 

mică pentru activele care nu fac obiectul 

amortizării sau la valoarea fiscală pentru 

activele amortizabile. 

eliminat 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Transferurile intragrup nu 

modifică statutul imobilizărilor 

necorporale create de societate. 

eliminat 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care, ca urmare a unei 

reorganizări a societăților, unul sau mai 

multe grupuri sau doi sau mai mulți 

membri ai unui grup devin membri ai unui 

În cazul în care, ca urmare a unei 

reorganizări a societăților, unul sau mai 

multe grupuri sau doi sau mai mulți 

membri ai unui grup devin membri ai unui 
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alt grup, pierderile necompensate ale 

grupului sau grupurilor anterioare se 

repartizează tuturor membrilor grupului, în 

conformitate cu capitolul VIII și pe baza 

factorilor aplicabili în anul fiscal în care 

are loc reorganizarea societăților. Pierderile 

necompensate ale grupului sau grupurilor 

existente anterioare se reportează pe anii 

următori. 

alt grup, pierderile necompensate ale 

grupului sau grupurilor anterioare se 

repartizează tuturor membrilor grupului, în 

conformitate cu capitolul VIII și pe baza 

factorilor aplicabili în anul fiscal în care 

are loc reorganizarea societăților. Pierderile 

necompensate ale grupului sau grupurilor 

existente anterioare se reportează pe o 

perioadă maximă de cinci ani. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care doi sau mai mulți 

contribuabili principali fuzionează în 

sensul articolului 2 litera (a) punctele (i) și 

(ii) din Directiva 2009/133/CE15 a 

Consiliului, pierderile necompensate ale 

grupului se repartizează membrilor săi în 

conformitate cu capitolul VIII, pe baza 

factorilor aplicabili la sfârșitul anului fiscal 

în care are loc fuziunea. Pierderile 

necompensate se reportează pe anii 

următori. 

(2) În cazul în care doi sau mai mulți 

contribuabili principali fuzionează în 

sensul articolului 2 litera (a) punctele (i) și 

(ii) din Directiva 2009/133/CE15 a 

Consiliului, pierderile necompensate ale 

grupului se repartizează membrilor săi în 

conformitate cu capitolul VIII, pe baza 

factorilor aplicabili la sfârșitul anului fiscal 

în care are loc fuziunea. Pierderile 

necompensate se reportează pe o perioadă 

maximă de cinci ani. 

__________________ __________________ 

15 Directiva 2009/133/CE a Consiliului din 

19 octombrie 2009 privind regimul fiscal 

comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, 

divizărilor parțiale, cesionării de active și 

schimburilor de acțiuni între societățile din 

state membre diferite și transferului 

sediului social al unei SE sau SCE între 

statele membre (JO L 310, 25.11.2009, p. 

34). 

15 Directiva 2009/133/CE a Consiliului din 

19 octombrie 2009 privind regimul fiscal 

comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, 

divizărilor parțiale, cesionării de active și 

schimburilor de acțiuni între societățile din 

state membre diferite și transferului 

sediului social al unei SE sau SCE între 

statele membre (JO L 310, 25.11.2009, p. 

34). 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Baza fiscală consolidată se împarte între 

membrii grupului în fiecare an fiscal pe 

baza unei formule de repartizare. Pentru 

determinarea cotei-părți a unui membru al 

grupului, formula are următoarea formă, 

unde factorii vânzări, forță de muncă și 

active au pondere egală: 

Baza fiscală consolidată se împarte între 

membrii grupului în fiecare an fiscal pe 

baza unei formule de repartizare. Pentru 

determinarea cotei-părți a unui membru al 

grupului, formula are următoarea formă, 

unde factorii vânzări, forță de muncă, 

active și factorul date au pondere egală: 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 1 – formulă  
 

Textul propus de Comisie 

 

 

Amendamentul 

 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care unul sau mai mulți 

factori nu sunt aplicabili având în vedere 

natura activității unui contribuabil, toți 

ceilalți factori aplicabili ar trebui să fie 

ponderați din nou în mod proporțional în 

cadrul formulei pentru a menține o 

Base Tax    d Con' 
Assets 

Assets 

3 

1 

employees   of   No 

employees   of   No 

2 

1 

Payroll 

Payroll 

2 

1 

3 

1 

Sales 

Sales 

3 

1 
  A    Share Group 

A 

Group 

A 

Group 

A 

Group 

A 
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pondere egală absolută a fiecărui factor 

aplicabil.  

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. La determinarea cotei-părți a unui 

membru al grupului, se acordă o pondere 

egală factorilor vânzări, forță de muncă și 

active. 

(5) La determinarea cotei-părți a unui 

membru al grupului, se acordă o pondere 

egală factorilor vânzări, forță de muncă, 

active și factorul date. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 5 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Jumătate din factorul date este 

compusă la numărător din volumul total 

al datelor cu caracter personal ale 

utilizatorilor de platforme și servicii 

online colectate în fiecare stat membru de 

către un membru al grupului și la 

numitor din volumul total al datelor cu 

caracter personal ale utilizatorilor de 

platforme și servicii online colectate în 

fiecare stat membru de către un grup, iar 

cealaltă jumătate din factorul date este 

compusă la numărător din volumul total 

al datelor cu caracter personal ale 

utilizatorilor de platforme și servicii 

online utilizate în fiecare stat membru de 

către un membru al grupului și la 

numitor din volumul total al datelor cu 

caracter personal ale utilizatorilor de 

platforme și servicii online utilizate în 

fiecare stat membru de către un grup. 
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Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 5 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Volumul datelor cu caracter 

personal colectate în conformitate cu 

factorul date se măsoară la sfârșitul 

anului fiscal în fiecare stat membru. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 5 c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5c) Definiția colectării și utilizării în 

scop comercial a datelor cu caracter 

personal în contextul factorului date se 

stabilește în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 29 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 29 eliminat 

Clauza de salvgardare  

Ca excepție de la regula stabilită la 

articolul 28, în cazul în care 

contribuabilul principal sau o autoritate 

competentă consideră că o cotă-parte din 

baza fiscală consolidată repartizată unui 

membru al grupului nu reflectă în mod 

echitabil volumul activității membrului 

respectiv, contribuabilul principal sau 

autoritatea competentă poate solicita 

utilizarea unei alte metode de calcul a 

cotei de impozitare a fiecărui membru al 
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grupului. O metodă alternativă poate fi 

utilizată numai în cazul în care, în urma 

unor consultări între autoritățile 

competente și, după caz, în urma unor 

discuții desfășurate în conformitate cu 

articolele 77 și 78, toate aceste autorități 

sunt de acord cu respectiva metodă 

alternativă. Statul membru al autorității 

fiscale principale informează Comisia în 

legătură cu metoda alternativă utilizată. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 38 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Vânzările de bunuri se includ în 

factorul vânzări al membrului grupului 

situat în statul membru în care se încheie 

expediția sau transportul mărfurilor pentru 

persoana care le achiziționează. Dacă acest 

loc nu poate fi identificat, vânzarea 

bunurilor se repartizează membrului 

grupului situat în statul membru în care se 

află ultima locație a bunurilor care poate fi 

identificată. 

(1) Vânzările de bunuri se includ în 

factorul vânzări al membrului grupului 

situat în statul membru în care se încheie 

expediția sau transportul mărfurilor pentru 

persoana care le achiziționează. Dacă acest 

loc nu poate fi identificat sau membrul 

grupului nu are o prezență impozabilă, 

vânzarea bunurilor se repartizează 

membrului grupului situat în statul membru 

în care se află ultima locație a bunurilor 

care poate fi identificată. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 43 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 43 eliminat 

Transportul maritim, transportul pe căi 

navigabile interioare și transportul aerian 

 

Veniturile, cheltuielile și alte elemente 

deductibile ale unui membru al grupului 

al cărui obiect principal de activitate este 

exploatarea navelor sau a aeronavelor în 

traficul internațional sau exploatarea 

navelor angajate în transportul pe căi 
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navigabile interioare sunt excluse din 

baza fiscală consolidată și nu se 

repartizează în conformitate cu normele 

prevăzute la articolul 28. În schimb, 

aceste venituri, cheltuieli și alte elemente 

deductibile se atribuie respectivului 

membru al grupului pentru fiecare 

tranzacție în parte și fac obiectul unor 

ajustări tarifare în conformitate cu 

articolul 56 din Directiva 2016/xx/UE. 

Participațiile deținute în membrul 

grupului și de către acesta se iau în 

considerare pentru a stabili dacă există 

un grup, în conformitate cu articolele 5 și 

6. 

 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 46 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Notificarea menționată la alineatul 

(1) acoperă toți membrii grupului, cu 

excepția companiilor de transport maritim 

menționate la articolul 2 alineatul (4). 

(2). Notificarea menționată la alineatul 

(1) acoperă toți membrii grupului. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 48 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia poate adopta un act care stabilește 

formularul standard al notificării de creare 

a unui grup. Actul de punere în aplicare 

respectiv se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 77 alineatul (2). 

Comisia adoptă un act care stabilește 

formularul standard al notificării de creare 

a unui grup. Actul de punere în aplicare 

respectiv se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 77 alineatul (2). 
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Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 55 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia poate adopta acte prin care să 

stabilească norme referitoare la depunerea 

electronică a declarației fiscale consolidate, 

la formularul de declarație fiscală 

consolidată, la formularul de declarație 

fiscală a unui contribuabil individual și la 

documentele justificative cerute. Actele de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 77 alineatul (2). 

Comisia adoptă acte prin care să 

stabilească norme referitoare la depunerea 

electronică a declarației fiscale consolidate, 

la formularul de declarație fiscală 

consolidată, la formularul de declarație 

fiscală a unui contribuabil individual și la 

documentele justificative cerute. Comisia 

elaborează aceste modele uniforme ale 

declarației fiscale în cooperare cu 

administrațiile fiscale din statele membre. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 77 alineatul (2). 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 65 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care autoritatea 

competentă a statului membru în care unul 

dintre membrii grupului este rezident în 

scopuri fiscale sau este stabilit sub forma 

unui sediu permanent nu este de acord cu o 

decizie a autorității fiscale principale luată 

în temeiul articolului 49 sau al articolului 

56 alineatul (2) sau (4) sau al articolului 56 

alineatul (5) al doilea paragraf, aceasta 

poate contesta decizia respectivă în fața 

instanțelor judecătorești din statul membru 

al autorității fiscale principale, în termen de 

trei luni. 

(1) În cazul în care autoritatea 

competentă a statului membru în care unul 

dintre membrii grupului este rezident în 

scopuri fiscale sau este stabilit sub forma 

unui sediu permanent, inclusiv sub forma 

unui sediu digital permanent, nu este de 

acord cu o decizie a autorității fiscale 

principale luată în temeiul articolului 49 

sau al articolului 56 alineatul (2) sau (4) 

sau al articolului 56 alineatul (5) al doilea 

paragraf, aceasta poate contesta decizia 

respectivă în fața instanțelor judecătorești 

din statul membru al autorității fiscale 

principale, în termen de trei luni. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 65 – alineatul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Comisia analizează dacă 

instituirea unui mecanism de soluționare 

a litigiilor ar putea spori și mai mult 

eficacitatea și eficiența soluționării 

diferendelor dintre statele membre. 

Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport cu 

privire la acest subiect, însoțit, dacă este 

cazul, de o propunere legislativă. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 67 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Căile de atac împotriva deciziilor de 

impunere rectificate sau a deciziilor de 

impunere emise în temeiul articolului 54 

sunt audiate de către un organism 

administrativ care, în conformitate cu 

legislația statului membru al autorității 

fiscale principale, este competent pentru 

audierea căilor de atac în primă instanță. 

Respectivul organism administrativ este 

independent de autoritățile fiscale din statul 

membru al autorității fiscale principale. 

Dacă în statul membru respectiv nu există 

un astfel de organism administrativ 

competent, contribuabilul principal poate 

introduce direct o cale de atac judiciară. 

(1) Căile de atac împotriva deciziilor de 

impunere rectificate sau a deciziilor de 

impunere emise în temeiul articolului 54 

sunt audiate de către un organism 

administrativ care, în conformitate cu 

legislația statului membru al autorității 

fiscale principale, este competent pentru 

audierea căilor de atac în primă instanță. 

Respectivul organism administrativ este 

independent de autoritățile fiscale din statul 

membru al autorității fiscale principale. 

Dacă în statul membru respectiv nu există 

un astfel de organism administrativ 

competent sau în cazul în care 

contribuabilul principal preferă acest 

lucru, acesta poate introduce direct o cale 

de atac judiciară. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 67 – alineatul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Organismul administrativ menționat (5) În cazul în care este sesizat printr-
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la alineatul (1) se pronunță cu privire la 

calea de atac în termen de șase luni. În 

cazul în care contribuabilul principal nu 

primește nicio decizie în acest termen, se 

consideră că decizia autorității fiscale 

principale a fost confirmată. 

o cale de atac, organismul administrativ 

menționat la alineatul (1) se pronunță cu 

privire la calea de atac în termen de șase 

luni. În cazul în care contribuabilul 

principal nu primește nicio decizie în acest 

termen, se consideră că decizia autorității 

fiscale principale a fost confirmată. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Articolul 69 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care se aplică alineatul 

(1), costurile excedentare ale îndatorării și 

EBITDA se calculează la nivelul grupului 

și cuprind rezultatele tuturor membrilor 

grupului. Suma de 3 000 000 EUR, 

prevăzută la articolul 13 din Directiva 

2016/xx/UE, se majorează la 5 000 000 

EUR. 

(2) În cazul în care se aplică alineatul 

(1), costurile excedentare ale îndatorării și 

EBITDA se calculează la nivelul grupului 

și cuprind rezultatele tuturor membrilor 

grupului. Suma de 1 000 000 EUR, 

prevăzută la articolul 13 din Directiva 

2016/xx/UE, se majorează la 5 000 000 

EUR. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Articolul 71 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 71 eliminat 

Compensarea și recuperarea pierderilor  

1. Articolul 41 din Directiva 

2016/xx/UE cu privire la compensarea și 

recuperarea pierderilor încetează automat 

să se aplice la intrarea în vigoare a 

prezentei directive. 

 

2. Pierderile transferate care nu au 

fost recuperate la intrarea în vigoare a 

prezentei directive revin în continuare 

contribuabilului căruia i-au fost 

transferate. 
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Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Articolul 72 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentei directive, trimiterea la 

cota oficială a impozitului pe profit care 

ar fi fost aplicabilă contribuabilului 

conform articolului 53 alineatul (1) 

primul paragraf din Directiva 2016/xx/UE 

nu se aplică și se înlocuiește cu cota 

oficială medie a impozitului pe profit 

aplicabilă în toate statele membre. 

În sensul prezentei directive, se aplică 

normele referitoare la exonerarea 

veniturilor prevăzute la articolul 53 din 

Directiva 2016/xx/UE. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Articolul 73 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentei directive, domeniul de 

aplicare al legislației privind societățile 

străine controlate prevăzute la articolul 59 

din Directiva 2016/xx/UE se limitează la 

relațiile dintre membrii grupului și 

entitățile care sunt rezidente în scopuri 

fiscale sau sediile permanente care sunt 

situate într-o țară terță. 

În sensul prezentei directive, domeniul de 

aplicare al legislației privind societățile 

străine controlate prevăzute la articolul 59 

din Directiva 2016/xx/UE se limitează la 

relațiile dintre membrii grupului și 

entitățile care sunt rezidente în scopuri 

fiscale sau sediile permanente, inclusiv 

sediile digitale permanente care sunt 

situate într-o țară terță. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Articolul 74 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentei directive, domeniul de 

aplicare al normelor privind tratamentul 

neuniform al elementelor hibride prevăzute 

la articolul 61 din Directiva 2016/xx/UE se 

limitează la relațiile dintre membrii 

grupului și membri din afara grupului 

În sensul prezentei directive, domeniul de 

aplicare al normelor privind tratamentul 

neuniform al elementelor hibride și 

aranjamentele aferente se aplică astfel 

cum sunt definite la articolul 61 din 

Directiva 2016/xx/UE. 
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care sunt întreprinderi asociate, astfel 

cum se prevede la articolul 56 din 

Directiva 2016/xx/UE. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de directivă 

Articolul 76 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 76 Articolul 76 

Informarea Parlamentului European Informarea Parlamentului European 

 (1) Parlamentul European 

organizează o conferință 

interparlamentară pentru a evalua 

regimul CCCTB, luând în considerare 

rezultatele discuțiilor de politică fiscală 

purtate în cadrul procedurii semestrului 

european. Parlamentul European 

comunică opinia și concluziile sale în 

acest domeniu prin intermediul unei 

rezoluții adresate Comisiei și Consiliului. 

Parlamentul European este informat cu 

privire la adoptarea de acte delegate de 

către Comisie, la orice obiecții formulate 

cu privire la acestea și la revocarea 

delegării de competențe de către Consiliu. 

(2) Parlamentul European este informat 

cu privire la adoptarea de acte delegate de 

către Comisie, la orice obiecții formulate 

cu privire la acestea și la revocarea 

delegării de competențe de către Consiliu. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Articolul 78 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 78a 

 Mecanism de compensare 

 Pentru a compensa variațiile bruște ale 

veniturilor fiscale ale statelor membre 

care rezultă în urma câștigurilor și 

pierderilor fiscale cauzate în mod direct și 

exclusiv de trecerea la noul regim 

introdus prin prezenta directivă, Comisia 
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instituie un mecanism de compensare 

specific, operațional de la intrarea în 

vigoare a prezentei directive. 

Compensarea este ajustată în fiecare an 

pentru a lua în considerare deciziile luate 

la nivel național sau regional înainte de 

intrarea în vigoare a prezentei directive. 

Mecanismul de compensare este finanțat 

din excedentul bugetar al statelor membre 

care câștigă venituri fiscale ca urmare a 

noului regim și se instituie pentru o 

perioadă inițială de șapte ani. După acest 

interval de timp, Comisia evaluează în ce 

măsură este necesar ca mecanismul de 

compensare să funcționeze în continuare 

și decide, în consecință, să pună capăt 

funcționării acestuia sau să îl reînnoiască 

o dată pentru o perioadă maximă de doi 

ani. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Articolul 79 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 79 Articolul 79 

Examinare Raportul privind punerea în aplicare și 

examinarea 

La cinci ani după intrarea în vigoare a 

prezentei directive, Comisia examinează 

aplicarea sa și raportează Consiliului cu 

privire la modul de funcționare a prezentei 

directive. Raportul include, în special, o 

analiză a impactului mecanismului instituit 

în capitolul VIII al prezentei directive 

pentru repartizarea bazelor fiscale între 

statele membre. 

La cinci ani după intrarea în vigoare a 

prezentei directive, Comisia evaluează 

aplicarea sa și raportează Parlamentului 

European și Consiliului cu privire la 

modul de funcționare a prezentei directive. 

Raportul privind punerea în aplicare 

include, în special, o analiză a impactului 

mecanismului instituit în capitolul VIII al 

prezentei directive pentru repartizarea 

bazelor fiscale între statele membre. În 

elaborarea concluziilor acestui raport 

privind punerea în aplicare sau în 

contextul următorului cadru financiar 

multianual, Comisia propune termenii și 

condițiile de transferare a unei părți din 

veniturile fiscale obținute prin baza 

fiscală consolidată comună a societăților 
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la bugetul general al Uniunii pentru a 

reduce în mod proporțional contribuțiile 

statelor membre la bugetul respectiv. 

 La 10 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei directive, Comisia examinează 

aplicarea sa și raportează Parlamentului 

European și Consiliului cu privire la 

modul de funcționare a prezentei 

directive. 

 

Amendamentul  64 

Propunere de directivă 

Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre adoptă și publică, cel târziu 

până la 31 decembrie 2020, actele cu 

putere de lege și actele administrative 

necesare pentru a se conforma prezentei 

directive. Statele membre comunică de 

îndată Comisiei textul acestor acte. 

Statele membre adoptă și publică, cel târziu 

până la 31 decembrie 2019, actele cu 

putere de lege și actele administrative 

necesare pentru a se conforma prezentei 

directive. Statele membre comunică de 

îndată Comisiei textul acestor acte. 

 

Amendamentul  65 

Propunere de directivă 

Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre aplică aceste dispoziții de 

la 1 ianuarie 2021. 

Statele membre aplică aceste dispoziții de 

la 1 ianuarie 2020. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0088 

O bază fiscală comună a societăților * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la 

propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților 

(COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS)) 

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0685), 

– având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 

temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0472/2016), 

– având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Parlamentul 

Danemarcei, Dáil Éireann, Seanad Éireann, Camera Deputaților din Luxemburg, 

Parlamentul Maltei, Senatul Țărilor de Jos, Camera Reprezentanților din Țările de Jos 

și Parlamentul Suediei, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă 

principiul subsidiarității, 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 

Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0050/2018), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 

293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
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parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Societățile care doresc să 

desfășoare activități transfrontaliere în 

cadrul Uniunii Europene se lovesc de 

obstacole importante și de denaturări ale 

pieței din cauza existenței a 28 de sisteme 

diferite de impozitare a societăților și a 

interacțiunii dintre acestea. În plus, 

structurile de planificare fiscală au devenit 

din ce în ce mai sofisticate de-a lungul 

timpului, pe măsură ce se dezvoltă în 

diferite jurisdicții și profită efectiv de 

detaliile tehnice ale unui sistem fiscal sau 

de neconcordanțele dintre două sau mai 

multe sisteme fiscale în scopul reducerii 

obligațiilor fiscale ale societăților. Deși 

aceste situații evidențiază deficiențe cu un 

caracter complet diferit, ambele creează 

obstacole care împiedică buna funcționare 

a pieței interne. Prin urmare, o acțiune 

pentru a rectifica aceste probleme ar trebui 

să abordeze ambele tipuri de deficiențe ale 

pieței. 

(1) Societățile care doresc să 

desfășoare activități transfrontaliere în 

cadrul Uniunii Europene se lovesc de 

obstacole importante și de denaturări ale 

pieței din cauza existenței a 28 de sisteme 

diferite de impozitare a societăților și a 

interacțiunii dintre acestea. În această 

epocă a globalizării și digitalizării, 

impozitarea la sursă, mai ales a 

capitalului financiar și intelectual devine 

tot mai greu de urmărit și mai ușor de 

manipulat. În plus, structurile de 

planificare fiscală au devenit din ce în ce 

mai sofisticate de-a lungul timpului, pe 

măsură ce se dezvoltă în diferite jurisdicții 

și profită efectiv de detaliile tehnice ale 

unui sistem fiscal sau de neconcordanțele 

dintre două sau mai multe sisteme fiscale 

în scopul reducerii obligațiilor fiscale ale 

societăților. Digitalizarea pe scară largă a 

numeroase sectoare economice, asociată 

cu dezvoltarea rapidă a economiei 

digitale, pune sub semnul întrebării 

caracterul adecvat al modelelor de 

impozitare a societăților din Uniune 

concepute pentru industriile tradiționale, 

inclusiv în ceea ce privește măsura în care 

criteriile de evaluare și de calculare ar 

putea fi redefinite pentru a reflecta 

activitățile comerciale ale secolului XXI. 
Deși aceste situații evidențiază deficiențe 

cu un caracter complet diferit, toate 

creează obstacole care împiedică buna 

funcționare a pieței interne și creează 

denaturări între întreprinderile mari și 

întreprinderile mici și mijlocii. Un nou 

standard pentru o bază fiscală a 

societăților din Uniune ar trebui, prin 

urmare, să abordeze aceste tipuri de 

deficiențe ale pieței, respectând, în același 

timp, obiectivele de claritate și certitudine 
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juridică pe termen lung și principiul 

neutralității fiscale. O mai mare 

convergență între sistemele fiscale 

naționale va duce la o scădere 

semnificativă a costurilor și a sarcinii 

administrative pentru întreprinderile cu 

activitate transfrontalieră pe teritoriul 

Uniunii. Deși politica fiscală este o 

competență națională, articolul 115 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene stipulează clar că Consiliul, 

hotărând în unanimitate, în conformitate 

cu o procedură legislativă specială și după 

consultarea Parlamentului European și a 

Comitetului Economic și Social, ar trebui 

să adopte directive pentru apropierea 

acestor acte cu putere de lege, 

regulamente și acte administrative în 

domeniul fiscal din statele membre care 

au incidență directă asupra instituirii sau 

funcționării pieței interne.  

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pentru a sprijini buna funcționare a 

pieței interne, sistemul de impozitare a 

societăților din Uniune ar trebui să fie 

structurat pe baza principiului conform 

căruia societățile plătesc impozitele care le 

revin în mod echitabil în jurisdicția sau 

jurisdicțiile în care sunt generate profiturile 

lor. Prin urmare, este necesar să se prevadă 

mecanisme care descurajează societățile să 

profite de neconcordanțele dintre sistemele 

fiscale naționale pentru a-și reduce 

obligațiile fiscale. Este la fel de important 

să se stimuleze creșterea și dezvoltarea 

economică pe piața internă prin facilitarea 

comerțului transfrontalier și a investițiilor 

societăților. În acest scop, este necesar să 

se elimine atât riscurile dublei impuneri, 

cât și cele ale dublei neimpozitări în 

Uniune prin eradicarea disparităților 

(2) Pentru a sprijini buna funcționare a 

pieței interne, sistemul de impozitare a 

societăților din Uniune ar trebui să fie 

structurat pe baza principiului conform 

căruia societățile plătesc impozitele care le 

revin în mod echitabil în jurisdicția sau 

jurisdicțiile în care sunt generate profiturile 

lor și în care au sediul permanent. Ținând 

seama de transformarea digitală a 

mediului de afaceri, este necesar să se 

asigure faptul că societățile care 

generează venituri într-un stat membru 

fără a avea un sediu fizic permanent, ci 

numai un sediu digital permanent în 

statul membru respectiv, sunt tratate în 

același fel cu societățile ce au un sediu 

fizic permanent. Prin urmare, este necesar 

să se prevadă mecanisme care descurajează 

societățile să profite de neconcordanțele 
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rezultate din interacțiunea sistemelor 

naționale de impozitare a societăților. În 

același timp, societățile au nevoie de un 

cadru legal și fiscal ușor de utilizat pentru 

dezvoltarea activității lor comerciale și 

extinderea acesteia la nivel transfrontalier 

în Uniune. În acest context, cazurile de 

discriminare rămase ar trebui, de 

asemenea, să fie eliminate. 

dintre sistemele fiscale naționale pentru a-

și reduce obligațiile fiscale. Este la fel de 

important să se stimuleze creșterea și 

dezvoltarea economică pe piața internă prin 

facilitarea comerțului transfrontalier și a 

investițiilor societăților. În acest scop, este 

necesar să se elimine atât riscurile dublei 

impuneri, cât și cele ale dublei 

neimpozitări în Uniune prin eradicarea 

disparităților rezultate din interacțiunea 

sistemelor naționale de impozitare a 

societăților. În același timp, societățile au 

nevoie de un cadru legal și fiscal ușor de 

utilizat pentru dezvoltarea activității lor 

comerciale și extinderea acesteia la nivel 

transfrontalier în Uniune. În acest context, 

cazurile de discriminare rămase ar trebui, 

de asemenea, să fie eliminate. 

Consolidarea este un element esențial al 

sistemului CCCTB, având în vedere că 

principalele obstacole fiscale întâlnite de 

societățile aceluiași grup care desfășoară 

activități transfrontaliere în Uniune pot fi 

eliminate doar în acest fel. Prin 

consolidare se elimină formalitățile legate 

de prețurile de transfer și dubla impunere 

intra-grup. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Astfel cum s-a subliniat în 

propunerea de Directivă a Consiliului 

privind o bază fiscală consolidată comună 

a societăților (CCCTB)7 din 16 martie 

2011, un sistem de impozitare a societăților 

care tratează Uniunea ca o piață unică în 

scopul calculării bazei de impozitare a 

profitului societăților ar facilita activitatea 

transfrontalieră a societăților din Uniune și 

ar promova obiectivul ca Uniunea să 

devină o locație mai competitivă pentru 

investiții la nivel internațional. Propunerea 

de CCCTB din 2011 s-a axat pe obiectivul 

(3) Astfel cum s-a subliniat în 

propunerea de Directivă a Consiliului 

privind o bază fiscală consolidată comună 

a societăților (CCCTB)7 din 16 martie 

2011, un sistem de impozitare a societăților 

care tratează Uniunea ca o piață unică în 

scopul calculării bazei de impozitare a 

profitului societăților ar facilita activitatea 

transfrontalieră a societăților din Uniune și 

ar promova obiectivul ca Uniunea să 

devină o locație mai competitivă pentru 

investiții la nivel internațional, în special 

pentru întreprinderile mici și mijlocii. 
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de a facilita extinderea activității 

comerciale pentru societățile din cadrul 

Uniunii. În plus față de acest obiectiv, ar 

trebui să se ia în considerare, de asemenea, 

faptul că CCCTB poate fi extrem de 

eficace pentru îmbunătățirea funcționării 

pieței interne prin combaterea 

mecanismelor de evitare a obligațiilor 

fiscale. În acest context, inițiativa CCCTB 

ar trebui relansată pentru a aborda, în mod 

egal, atât aspectul de facilitare a activității 

comerciale, cât și funcția acesteia de 

combatere a evitării obligațiilor fiscale. O 

astfel de abordare ar servi cel mai bine 

scopului de a elimina denaturările care 

afectează funcționarea pieței interne. 

Propunerea de CCCTB din 2011 s-a axat 

pe obiectivul de a facilita extinderea 

activității comerciale pentru societățile din 

cadrul Uniunii. În plus față de acest 

obiectiv, ar trebui să se ia în considerare, 

de asemenea, faptul că CCCTB poate fi 

extrem de eficace pentru îmbunătățirea 

funcționării pieței interne prin combaterea 

mecanismelor de evitare a obligațiilor 

fiscale. În acest context, inițiativa CCCTB 

ar trebui relansată pentru a aborda, în mod 

egal, atât aspectul de facilitare a activității 

comerciale, cât și funcția acesteia de 

combatere a evitării obligațiilor fiscale. 

După introducerea sa în toate statele 

membre, CCCTB ar garanta impozitarea 

acolo unde se generează profituri și unde 

societățile au un sediu permanent. O 

astfel de abordare ar servi cel mai bine 

scopului de a elimina denaturările care 

afectează funcționarea pieței interne. 

Îmbunătățirea pieței interne este un 

factor-cheie pentru stimularea creșterii 

economice și a creării de locuri de muncă. 

Introducerea unei CCCTB ar impulsiona 

creșterea economică și crearea de locuri 

de muncă în Uniune reducând 

concurența fiscală dăunătoare între 

întreprinderi. 

__________________ __________________ 

7 Propunere de Directivă a Consiliului 

COM (2011) 121 final/2 din 3.10.2011 

privind o bază fiscală consolidată comună 

a societăților. 

7 Propunere de Directivă a Consiliului 

COM (2011) 121 final/2 din 3.10.2011 

privind o bază fiscală consolidată comună 

a societăților. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În comunicarea sa din 21 

septembrie 2017, intitulată „Un sistem 

fiscal echitabil și eficient în Uniunea 

Europeană pentru piața digitală unică”, 

Comisia consideră că CCCTB oferă 
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bazele pentru abordarea provocărilor 

fiscale generate de economia digitală. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Având în vedere necesitatea de a 

acționa rapid pentru a asigura buna 

funcționare a pieței interne, făcând-o, pe de 

o parte, mai favorabilă pentru comerț și 

investiții și, pe de altă parte, mai rezistentă 

la mecanismele de evitare a obligațiilor 

fiscale, este necesar ca ambițioasa 

inițiativă CCCTB să fie împărțită în două 

propuneri separate. Într-o primă etapă, ar 

trebui să se pună în aplicare norme 

privind o bază fiscală comună a 

societăților, înainte de a aborda, într-o a 

doua etapă, aspectul consolidării. 

(4) Având în vedere necesitatea de a 

acționa rapid pentru a asigura buna 

funcționare a pieței interne, făcând-o, pe de 

o parte, mai favorabilă pentru comerț și 

investiții și, pe de altă parte, mai rezistentă 

la mecanismele de evitare a obligațiilor 

fiscale, este foarte important să se asigure 

intrarea simultană în vigoare a Directivei 

privind o bază fiscală comună a 

societăților și a Directivei privind o bază 

fiscală comună consolidată a societăților. 

Întrucât o astfel de modificare de regim 

reprezintă o etapă importantă în 

realizarea pieței interne, este nevoie de 

flexibilitate pentru a fi executată 

corespunzător încă de la început. 

Deoarece piața internă cuprinde toate 

statele membre, CCCTB ar trebui 

introdusă, prin urmare, în toate statele 

membre. În cazul în care Consiliul nu 

adoptă o decizie unanimă privind 

propunerea de instituire a unei CCCTB, 

Comisia ar trebui să prezinte o nouă 

propunere în temeiul articolului 116 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, prin care Parlamentul 

European și Consiliul să acționeze în 

conformitate cu procedura legislativă 

ordinară pentru a emite legislația 

necesară. În ultimă instanță, o cooperare 

consolidată ar trebui inițiată de statele 

membre, care ar trebui să fie deschisă în 

permanență statelor membre 

neparticipante în conformitate cu Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene. 

Este regretabil faptul că nu s-a realizat o 

evaluare suficient de detaliată a 
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propunerii privind CCTB sau a celei 

privind CCCTB în ceea ce privește 

impactul asupra veniturilor fiscale ale 

societăților din statele membre pentru 

fiecare țară în parte. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Numeroase structuri de planificare 

fiscală agresivă apar în general într-un 

context transfrontalier, ceea ce implică 

faptul că grupurile participante de societăți 

dețin un minimum de resurse. Pe această 

premisă, din motive de proporționalitate, 

normele privind baza comună ar trebui să 

fie obligatorii numai pentru societățile care 

fac parte dintr-un grup de dimensiuni 

substanțiale. În acest scop, ar trebui să fie 

stabilit un prag legat de dimensiune pe 

baza veniturilor totale consolidate ale unui 

grup care depune situații financiare 

consolidate. În plus, pentru a asigura 

coerența între cele două etape ale 

inițiativei CCCTB, normele privind baza 

comună ar trebui să fie obligatorii pentru 

societățile care ar fi considerate un grup 

în cazul în care se materializează 

inițiativa completă. Pentru a contribui mai 

bine la realizarea obiectivului de facilitare 

a comerțului și a investițiilor pe piața 

internă, normele privind o bază fiscală 

comună a societăților ar trebui să fie 

disponibile, de asemenea, ca opțiune, 

pentru societățile care nu îndeplinesc 

criteriile respective. 

(5) Numeroase structuri de planificare 

fiscală agresivă apar în general într-un 

context transfrontalier, ceea ce implică 

faptul că grupurile participante de societăți 

dețin un minimum de resurse. Pe această 

premisă, din motive de proporționalitate, 

normele privind baza comună ar trebui să 

fie obligatorii la început numai pentru 

societățile care fac parte dintr-un grup de 

dimensiuni substanțiale. În acest scop, ar 

trebui să fie stabilit un prag inițial de 750 

de milioane EUR legat de dimensiune pe 

baza veniturilor totale consolidate ale unui 

grup care depune situații financiare 

consolidate. Întrucât prezenta directivă 

vizează un nou standard pentru baza 

fiscală a tuturor societăților din Uniune, 

pragul ar trebui coborât până la zero pe o 

perioadă maximă de șapte ani. Pentru a 

contribui mai bine la realizarea obiectivului 

de facilitare a comerțului și a investițiilor 

pe piața internă, normele privind o bază 

fiscală comună a societăților ar trebui să fie 

disponibile, de asemenea, în prima etapă, 

ca opțiune, pentru societățile care nu 

îndeplinesc criteriile respective. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Este necesar să se definească 

noțiunea de sediu permanent situat în 

Uniune și care aparține unui contribuabil 

care este rezident în scopuri fiscale în 

Uniune. Obiectivul este de a asigura că toți 

contribuabilii în cauză împărtășesc o 

înțelegere comună și de a exclude 

posibilitatea unei discrepanțe din cauza 

definițiilor divergente. Dimpotrivă, nu ar 

trebui considerat esențial să existe o 

definiție comună a sediilor permanente 

situate într-o țară terță sau situate în 

Uniune, dar care aparțin unui contribuabil 

care este rezident în scopuri fiscale într-o 

țară terță. Această dimensiune ar trebui să 

fie lăsată în seama tratatelor fiscale 

bilaterale și a legislației naționale datorită 

interacțiunii sale complicate cu acordurile 

internaționale. 

(6) Este necesar să se definească 

noțiunea de sediu permanent situat în 

Uniune și care aparține unui contribuabil 

care este rezident în scopuri fiscale în 

Uniune. De prea multe ori întreprinderile 

multinaționale se organizează pentru a-și 

transfera profiturile în regimuri fiscale 

favorabile unde nu plătesc niciun impozit 

sau plătesc impozite foarte mici. 

Conceptul de sediu permanent ar permite 

formularea unei definiții precise și 

obligatorii a condițiilor care atestă că o 

întreprindere multinațională este stabilită 

cu adevărat într-o anumită țară. Această 

măsură ar obliga întreprinderile 

multinaționale să își plătească impozitele 

în mod echitabil. Obiectivul este de a 

asigura că toți contribuabilii în cauză 

împărtășesc o înțelegere comună și de a 

exclude posibilitatea unei discrepanțe din 

cauza definițiilor divergente. În mod 

similar, este important să existe o definiție 

comună a sediilor permanente situate într-o 

țară terță sau situate în Uniune, dar care 

aparțin unui contribuabil care este rezident 

în scopuri fiscale într-o țară terță. În cazul 

în care prețurile de transfer determină 

transferul profiturilor către jurisdicții 

fiscale cu taxe reduse, atunci este de 

preferat un sistem care alocă profitul 

printr-o formulă de repartizare. Prin 

adoptarea unui astfel de sistem, Uniunea 

poate stabili un standard internațional 

pentru impozitarea modernă și eficientă a 

societăților. Comisia ar trebui să 

elaboreze orientări pentru faza de 

tranziție în care repartizarea pe baza unei 

formule coexistă cu alte metode de 

alocare în relația cu țările terțe, cu 

mențiunea că, în cele din urmă, 

repartizarea pe baza unei formule ar 

trebui să fie metoda standard de alocare. 

Comisia ar trebui să prezinte o propunere 

de stabilire a unui model de tratat fiscal al 

Uniunii, care să înlocuiască, în cele din 

urmă, miile de tratate bilaterale încheiate 
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de fiecare stat membru. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Bunurile digitale sunt în general 

foarte mobile și necorporale. Studiile au 

arătat că sectorul digital este foarte 

implicat în practici de planificare fiscală 

agresivă, întrucât multe modele de afaceri 

nu necesită o infrastructură fizică pentru 

a efectua tranzacții cu clienții și pentru a 

realiza profituri. Acest lucru le permite 

celor mai mari întreprinderi digitale să 

plătească impozite apropiate de zero pe 

venitul realizat. Trezoreriile statelor 

membre pierd venituri fiscale de miliarde 

de euro, din cauza imposibilității de a 

impozita întreprinderile multinaționale 

digitale. Pentru a remedia această 

nedreptate socială reală și urgentă, 

legislația în vigoare privind impozitarea 

societăților trebuie să fie extinsă pentru a 

include legătura cu un nou sediu digital 

permanent bazată pe o prezență digitală 

semnificativă. Este nevoie de condiții de 

concurență echitabile pentru modele de 

afaceri similare pentru abordarea 

provocărilor de ordin fiscal care rezultă 

din contextul digitalizării, fără a afecta 

potențialul sectorului digital. În acest 

context, ar trebui să se ia în considerare 

în special lucrările de la nivelul OCDE 

privind un cadru internațional coerent de 

reglementare. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Din veniturile impozabile ar trebui 

deduse cheltuielile de funcționare și 

anumite alte elemente. În mod normal, 

printre cheltuielile de funcționare 

deductibile ar trebui să se numere toate 

costurile legate de vânzări și cheltuielile 

legate de producerea, conservarea și 

asigurarea veniturilor. Pentru a sprijini 

inovarea în economie și modernizarea 

pieței interne, este necesar să se prevadă 

deduceri pentru costurile de cercetare și 

dezvoltare, inclusiv super-deduceri, care 

ar trebui să fie integral înregistrate la 

cheltuieli în anul în care au fost suportate 

(cu excepția bunurilor imobile). Micile 

societăți în faza de lansare fără 

întreprinderi asociate și care sunt în mod 

particular inovatoare (o categorie care va 

cuprinde îndeosebi întreprinderile nou 

înființate) ar trebui, de asemenea, să fie 

sprijinite prin super-deduceri majorate 

pentru cheltuielile de cercetare și 

dezvoltare. Pentru a garanta certitudinea 

juridică, ar trebui să existe, de asemenea, o 

listă a cheltuielilor nedeductibile. 

(8) Din veniturile impozabile ar trebui 

deduse cheltuielile de funcționare și 

anumite alte elemente. În mod normal, 

printre cheltuielile de funcționare 

deductibile ar trebui să se numere toate 

costurile legate de vânzări și cheltuielile 

legate de producerea, conservarea și 

asigurarea veniturilor. Pentru a sprijini 

inovarea în economie și modernizarea 

pieței interne, este necesar să se prevadă 

deduceri, iar contribuabilii ar trebui să 

primească un credit fiscal pentru costurile 

reale de cercetare și dezvoltare legate de 

cheltuielile cu personalul, 

subcontractanții, lucrătorii temporari și 

lucrătorii independenți, iar aceste 

deduceri ar trebui să fie integral 

înregistrate la cheltuieli în anul în care au 

fost suportate (cu excepția bunurilor 

imobile). Pentru a se evita utilizarea 

abuzivă a deducerilor este nevoie de o 

definiție clară a cheltuielilor reale de 

cercetare și dezvoltare. Pentru a garanta 

certitudinea juridică, ar trebui să existe, de 

asemenea, o listă a cheltuielilor 

nedeductibile.  

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Evoluțiile recente ale fiscalității 

internaționale au subliniat faptul că, pentru 

a-și reduce obligațiile fiscale la nivel 

mondial, grupurile multinaționale de 

societăți sunt din ce în ce mai implicate în 

practici de evitare a obligațiilor fiscale care 

conduc la erodarea bazei impozabile și la 

transferul profitului, prin intermediul 

plăților de dobânzi excesive. Prin urmare, 

este necesar să se limiteze deductibilitatea 

costurilor aferente dobânzilor (și a altor 

(9) Evoluțiile recente ale fiscalității 

internaționale au subliniat faptul că, pentru 

a-și reduce obligațiile fiscale la nivel 

mondial, grupurile multinaționale de 

societăți sunt din ce în ce mai implicate în 

practici de evitare a obligațiilor fiscale care 

conduc la erodarea bazei impozabile și la 

transferul profitului, prin intermediul 

plăților de dobânzi excesive. Prin urmare, 

este necesar să se limiteze deductibilitatea 

costurilor aferente dobânzilor (și a altor 
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costuri financiare), pentru a descuraja 

astfel de practici. În acest context, 

deductibilitatea costurilor aferente 

dobânzilor (și a altor costuri financiare) ar 

trebui permisă fără restricții numai în 

măsura în care aceste costuri pot fi 

compensate cu veniturile impozabile din 

dobânzi (și alte venituri financiare). Orice 

excedent la nivelul costurilor dobânzilor ar 

trebui să facă obiectul unor restricții ale 

deductibilității, care urmează să fie stabilite 

în funcție de câștigurile impozabile ale 

unui contribuabil înainte de dobânzi, 

impozite, depreciere și amortizare 

(„EBITDA”). 

costuri financiare), pentru a descuraja 

astfel de practici. În acest context, 

deductibilitatea costurilor aferente 

dobânzilor (și a altor costuri financiare) ar 

trebui permisă fără restricții numai în 

măsura în care aceste costuri pot fi 

compensate cu veniturile impozabile din 

dobânzi (și alte venituri financiare). Orice 

excedent la nivelul costurilor dobânzilor ar 

trebui să facă obiectul unor restricții ale 

deductibilității, care urmează să fie stabilite 

în funcție de câștigurile impozabile ale 

unui contribuabil înainte de dobânzi, 

impozite, depreciere și amortizare 

(„EBITDA”). Statele membre ar putea 

restricționa în continuare valoarea 

deductibilității costurilor dobânzilor și a 

altor costuri financiare pentru a asigura 

un nivel mai ridicat de protecție. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Faptul că dobânda plătită la 

împrumuturi este deductibilă din baza 

fiscală a unui contribuabil, dar acest lucru 

nu este valabil în cazul repartizărilor 

profitului creează un avantaj incontestabil 

în favoarea finanțării prin îndatorare, în 

detrimentul capitalurilor proprii. Având în 

vedere riscurile pe care le implică acest 

lucru pentru gradul de îndatorare a 

companiilor, este esențial să se prevadă 

măsuri care să neutralizeze tendința 

actuală de evitare a finanțării prin 

capitaluri proprii. În acest context, se are 

în vedere să se acorde contribuabililor o 

deducere pentru creștere și investiții, 

conform căreia creșterile capitalurilor 

proprii ale unui contribuabil ar trebui să 

fie deductibile din baza impozabilă, sub 

rezerva îndeplinirii anumitor condiții. 

Astfel, ar fi esențial să se asigure că 

sistemul nu suferă de efecte în cascadă și, 

(10) Faptul că dobânda plătită la 

împrumuturi este deductibilă din baza 

fiscală a unui contribuabil, dar acest lucru 

nu este valabil în cazul repartizărilor 

profitului creează un avantaj incontestabil 

în favoarea finanțării prin îndatorare, în 

detrimentul capitalurilor proprii. Având în 

vedere riscurile pe care le implică acest 

lucru pentru gradul de îndatorare a 

companiilor, sunt esențiale măsuri care 

neutralizează tendința actuală de evitare a 

finanțării prin capitaluri proprii, prin 

limitarea posibilității de a deduce 

dobânzile plătite la împrumuturi din baza 

fiscală a unui contribuabil. O astfel de 

regulă privind limitarea deductibilității 

dobânzii reprezintă un instrument adecvat 

și suficient în acest sens. 
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în acest scop, ar fi necesar să se excludă 

valoarea fiscală a participațiilor unui 

contribuabil în întreprinderi asociate. În 

cele din urmă, pentru ca acest sistem al 

deducerii să fie suficient de robust, ar fi 

necesar să se stabilească norme de 

combatere a practicilor de evitare a 

obligațiilor fiscale. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Pentru a descuraja transferul 

veniturilor pasive (în principal, financiare) 

ale unor societăți supuse unor impozite 

mari, ar trebui să se presupună că orice 

pierderi pe care aceste societăți le-ar 

suporta la sfârșitul unui an fiscal 

corespund, în majoritate, rezultatelor 

activității lor comerciale. Pe baza acestei 

premise, contribuabililor ar trebui să li se 

permită să reporteze pierderi pe termen 

nelimitat și fără restricții în raport cu suma 

deductibilă pe an. Având în vedere că prin 

reportarea pierderilor asupra exercițiilor 

următoare se urmărește plata impozitelor 

de către contribuabil pe veniturile sale 

reale, nu există niciun motiv pentru a 

limita în timp această reportare. În ceea ce 

privește perspectiva unei pierderi reportate 

asupra exercițiilor anterioare, nu ar trebui 

să fie introdusă nicio astfel de regulă, 

pentru că acest lucru este relativ rar în 

practica statelor membre și tinde să 

conducă la o complexitate excesivă. În 

plus, ar trebui să fie stabilită o dispoziție 

antiabuz pentru a preveni, a contracara sau 

a combate încercările de a eluda normele 

privind deductibilitatea pierderilor prin 

achiziționarea de societăți care 

înregistrează pierderi. 

(12) Pentru a descuraja transferul 

veniturilor pasive (în principal, financiare) 

ale unor societăți supuse unor impozite 

mari, ar trebui să se presupună că orice 

pierderi pe care aceste societăți le-ar 

suporta la sfârșitul unui an fiscal 

corespund, în majoritate, rezultatelor 

activității lor comerciale. Pe baza acestei 

premise, contribuabililor ar trebui să li se 

permită să reporteze pierderi pe o perioadă 

de cinci ani și cu restricții în raport cu 

suma deductibilă pe an. În ceea ce privește 

perspectiva unei pierderi reportate asupra 

exercițiilor anterioare, nu ar trebui să fie 

introdusă nicio astfel de regulă, pentru că 

acest lucru este relativ rar în practica 

statelor membre și tinde să conducă la o 

complexitate excesivă. Directiva (UE) 

2016/1164 a Consiliului1a prevede o 

dispoziție generală antiabuz pentru a 

preveni, a contracara sau a combate 

încercările de a eluda normele privind 

deductibilitatea pierderilor prin 

achiziționarea de societăți care 

înregistrează pierderi. Punerea în aplicare 

a prezentei directive ar trebui ia în 

considerare, de asemenea, în mod 

sistematic această dispoziție generală. 

 _________________ 



 

 123 

 1a Directiva (UE) 2016/1164 a Consiliului 

din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor 

împotriva practicilor de evitare a 

obligațiilor fiscale care au incidență 

directă asupra funcționării pieței interne 

(JO L 193, 19.7.2016, p. 1). 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a facilita capacitatea 

societăților la nivelul fluxului de numerar 

– de exemplu, prin compensarea 

pierderilor de înființare într-un stat 

membru cu profiturile obținute într-un alt 

stat membru – și pentru a încuraja 

extinderea transfrontalieră în cadrul 

Uniunii, contribuabilii ar trebui să aibă 

dreptul să ia în calcul, temporar, 

pierderile suferite de filialele lor directe și 

de sediile permanente situate în alte state 

membre. În acest scop, o societate-mamă 

sau sediul central situat într-un stat 

membru ar trebui să poată deduce din 

baza sa fiscală, într-un an fiscal dat, 

pierderile suferite în același an fiscal de 

către filialele sale directe sau de către 

sediile permanente situate în alte state 

membre, proporțional cu participația 

acesteia. Societatea-mamă ar trebui să fie 

obligată să adauge din nou la baza sa 

fiscală, luând în considerare valoarea 

pierderilor deduse anterior, orice profituri 

ulterioare realizate de respectivele filiale 

directe sau sedii permanente. Întrucât este 

esențial să se protejeze veniturile fiscale la 

nivel național, pierderile deduse ar trebui, 

de asemenea, să fie reîncorporate în mod 

automat dacă acest lucru nu a avut loc 

deja după un anumit număr de ani sau 

dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile 

pentru clasificarea drept filială directă 

sau sediu permanent. 

eliminat 
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Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Este esențial să se prevadă măsuri 

corespunzătoare de combatere a practicilor 

de evitare a obligațiilor fiscale, pentru a 

consolida reziliența normelor privind o 

bază comună împotriva practicilor de 

planificare fiscală agresivă. Mai precis, 

sistemul ar trebui să includă o regulă 

generală antiabuz („RGAA”), completată 

cu măsuri destinate să descurajeze anumite 

tipuri de practici de evitare a obligațiilor 

fiscale. Dat fiind faptul că regulile generale 

antiabuz au funcția de a combate practicile 

fiscale abuzive care nu au fost încă 

abordate prin dispoziții specifice, acestea 

completează lacunele, ceea ce nu ar trebui 

să afecteze aplicabilitatea normelor 

specifice de combatere a evitării 

obligațiilor fiscale. În cadrul Uniunii, 

regulile generale antiabuz ar trebui să se 

aplice acordurilor care nu sunt autentice. 

De asemenea, este important să se asigure 

că RGAA se aplică în mod uniform 

situațiilor interne, situațiilor 

transfrontaliere în cadrul Uniunii și 

situațiilor transfrontaliere care implică 

societăți stabilite în țări terțe, astfel încât să 

nu difere domeniul de aplicare și 

rezultatele aplicării acestora. 

(15) Este esențial să se prevadă măsuri 

corespunzătoare de combatere a practicilor 

de evitare a obligațiilor fiscale, pentru a 

consolida reziliența normelor privind o 

bază comună împotriva practicilor de 

planificare fiscală agresivă. Mai precis, 

sistemul ar trebui să includă o regulă 

generală antiabuz („RGAA”) solidă și 

eficace, completată cu măsuri destinate să 

descurajeze anumite tipuri de practici de 

evitare a obligațiilor fiscale. Dat fiind 

faptul că regulile generale antiabuz au 

funcția de a combate practicile fiscale 

abuzive care nu au fost încă abordate prin 

dispoziții specifice, acestea completează 

lacunele, ceea ce nu ar trebui să afecteze 

aplicabilitatea normelor specifice de 

combatere a evitării obligațiilor fiscale. În 

cadrul Uniunii, regulile generale antiabuz 

ar trebui să se aplice acordurilor care nu 

sunt autentice. De asemenea, este 

important să se asigure că RGAA se aplică 

în mod uniform situațiilor interne, 

situațiilor transfrontaliere în cadrul Uniunii 

și situațiilor transfrontaliere care implică 

societăți stabilite în țări terțe, astfel încât să 

nu difere domeniul de aplicare și 

rezultatele aplicării acestora. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Luând în considerare faptul că 

efectul tratamentului neuniform al 

elementelor hibride este, de regulă, o dublă 

(17) Luând în considerare faptul că 

efectul tratamentului neuniform al 

elementelor hibride și al sucursalelor este, 
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deducere (și anume, o deducere în ambele 

state) sau o deducere a veniturilor într-un 

stat fără includere în baza impozabilă într-

un alt stat, astfel de situații afectează în 

mod evident piața internă prin denaturarea 

mecanismelor sale și crearea de lacune care 

permit dezvoltarea practicilor de evitare a 

obligațiilor fiscale. Având în vedere faptul 

că tratamentul neuniform este generat de 

diferențele naționale în materie de 

calificare juridică a anumitor tipuri de 

entități sau de plăți financiare, în mod 

normal, acesta nu apare între societățile 

care aplică normele comune pentru 

calcularea bazei lor fiscale. Cu toate 

acestea, tratamentul neuniform ar persista 

în interacțiunea dintre cadrul bazei comune 

și sistemele de impozitare a societăților de 

la nivel național sau ale unor țări terțe. 

Pentru a neutraliza efectele schemelor 

bazate pe tratamentul neuniform al 

elementelor hibride, este necesar să se 

stabilească norme prin care una dintre 

cele două jurisdicții implicate în 

tratamentul neuniform refuză deducerea 

unei plăți sau se asigură că veniturile 

corespunzătoare sunt incluse în baza 

fiscală a societăților. 

de regulă, o dublă deducere (și anume, o 

deducere în ambele state) sau o deducere a 

veniturilor într-un stat fără includere în 

baza impozabilă într-un alt stat, astfel de 

situații afectează în mod evident piața 

internă prin denaturarea mecanismelor sale 

și crearea de lacune care permit 

dezvoltarea practicilor de evitare a 

obligațiilor fiscale. Având în vedere faptul 

că tratamentul neuniform este generat de 

diferențele naționale în materie de 

calificare juridică a anumitor tipuri de 

entități sau de plăți financiare, în mod 

normal, acesta nu apare între societățile 

care aplică normele comune pentru 

calcularea bazei lor fiscale. Cu toate 

acestea, tratamentul neuniform ar persista 

în interacțiunea dintre cadrul bazei comune 

și sistemele de impozitare a societăților de 

la nivel național sau ale unor țări terțe. 

Pentru a neutraliza efectele schemelor 

bazate pe tratamentul neuniform al 

elementelor hibride sau al unor scheme 

înrudite, Directiva (UE) 2016/1164 

stabilește norme privind tratamentele 

neuniforme ale elementelor hibride și ale 

elementelor hibride inversate. Punerea în 

aplicare a prezentei directive ar trebui ia 

în considerare, în mod sistematic, aceste 

norme. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Statele membre nu ar trebui să fie 

împiedicate să introducă măsuri 

suplimentare de combatere a practicilor 

de evitare a obligațiilor fiscale pentru a 

reduce efectele negative ale transferului 

profiturilor către țările terțe cu impozite 

reduse, care nu realizează neapărat și în 

mod automat schimburi de informații 

fiscale în conformitate cu standardele 

Uniunii. 
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Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17b) Statele membre ar trebui să pună 

în funcțiune un sistem de sancțiuni 

pentru încălcarea de către întreprinderi a 

dispozițiilor naționale adoptate în 

conformitate cu prezenta directivă, astfel 

cum se prevede în legislația națională, și 

să informeze Comisia în consecință. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Pentru a completa sau a modifica 

anumite elemente neesențiale ale prezentei 

directive, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 

(i) luarea în considerare a modificărilor 

aduse legislației statelor membre cu privire 

la formele de societăți și impozitele pe 

profit și modificarea anexelor I și II în 

acest sens; (ii) stabilirea unor definiții 

suplimentare; (iii) adoptarea de norme 

detaliate de combatere a practicilor de 

evitare a obligațiilor fiscale într-un număr 

de domenii specifice relevante pentru 

deducerea pentru creștere și investiții; (iv) 

definirea mai detaliată a conceptelor de 

proprietate juridică și economică a 

activelor în leasing; (v) calcularea 

elementelor de capital și dobândă ale 

plăților de leasing și a bazei de calcul a 

amortizării activelor în leasing; și (vi) 

definirea mai precisă a categoriilor de 

imobilizări supuse amortizării. Este 

(19) Pentru a completa sau a modifica 

anumite elemente neesențiale ale prezentei 

directive, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 

(i) luarea în considerare a modificărilor 

aduse legislației statelor membre cu privire 

la formele de societăți și impozitele pe 

profit și modificarea anexelor I și II în 

acest sens; (ii) stabilirea unor definiții 

suplimentare; (iii) definirea mai detaliată a 

conceptelor de proprietate juridică și 

economică a activelor în leasing; (iv) 

calcularea elementelor de capital și 

dobândă ale plăților de leasing și a bazei de 

calcul a amortizării activelor în leasing; (v) 

definirea mai precisă a categoriilor de 

imobilizări supuse amortizării. și (vi) 

elaborarea de orientări pentru faza de 

tranziție, în care repartizarea pe baza unei 

formule coexistă cu alte metode de 

alocare în relația cu țările terțe. Este 

deosebit de important ca, în cursul 
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deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

să asigure transmiterea simultană, în timp 

util și adecvată a documentelor relevante 

către Parlamentul European și Consiliu. 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

să asigure transmiterea simultană, în timp 

util și adecvată a documentelor relevante 

către Parlamentul European și Consiliu. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) Comisia ar trebui să monitorizeze 

punerea în aplicare uniformă a prezentei 

directive, pentru a se evita situațiile în 

care autoritățile competente ale statelor 

membre impun aplicarea unor regimuri 

diferite. În plus, lipsa unor norme de 

contabilitate armonizate în Uniune nu ar 

trebui să conducă la noi oportunități de 

planificare fiscală și arbitraj fiscal. Prin 

urmare, armonizarea normelor contabile 

ar putea conferi mai multă soliditate 

regimului comun, în special dacă și 

atunci când toate societățile Uniunii intră 

sub incidența regimului respectiv. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Comisia ar trebui să aibă obligația 

de a revizui aplicarea directivei după cinci 

ani de la intrarea sa în vigoare și să 

raporteze Consiliului cu privire la 

funcționarea acesteia. Statele membre ar 

trebui să aibă obligația să comunice 

Comisiei textele dispozițiilor de drept 

intern pe care le adoptă în domeniul 

(23) Întrucât prezenta directivă conține 

o modificare importantă a normelor 

privind impozitarea societăților 

comerciale, Comisia ar trebui să aibă 

obligația de a efectua o evaluare 

riguroasă a aplicării directivei după cinci 

ani de la intrarea sa în vigoare și de a 

raporta Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la funcționarea 
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reglementat de prezenta directivă, acesteia. Acest raport de punere în 

aplicare ar trebui să cuprindă cel puțin 

următoarele puncte: impactul sistemului 

de impozitare prevăzut în prezenta 

directivă asupra veniturilor fiscale ale 

statelor membre, avantajele și 

dezavantajele sistemului pentru 

întreprinderile mici și mijlocii, impactul 

asupra colectării echitabile a impozitelor 

între statele membre, impactul asupra 

pieței interne în ansamblu, în special în 

ceea ce privește posibila denaturare a 

concurenței între societățile care fac 

obiectul noilor norme prevăzute în 

prezenta directivă, și numărul de 

întreprinderi care intră sub incidența 

domeniului de aplicare în perioada de 

tranziție; Comisia ar trebui să aibă 

obligația de a revizui aplicarea prezentei 

directive după 10 ani de la intrarea sa în 

vigoare și să raporteze Parlamentului 

European și Consiliului cu privire la 

funcționarea acesteia. Statele membre ar 

trebui să aibă obligația să comunice 

Comisiei textele dispozițiilor de drept 

intern pe care le adoptă în domeniul 

reglementat de prezenta directivă, 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezenta directivă instituie un 

sistem privind o bază comună pentru 

impozitarea anumitor societăți și stabilește 

norme de calculare a bazei respective. 

(1) Prezenta directivă instituie un 

sistem privind o bază comună pentru 

impozitarea în Uniune a anumitor societăți 

și stabilește norme de calculare a bazei 

respective, inclusiv norme referitoare la 

măsuri privind combaterea practicilor de 

evitare a obligațiilor fiscale și măsuri 

privind dimensiunea internațională a 

sistemului fiscal propus. 
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Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Normele prezentei directive se 

aplică unei societăți care este înființată în 

temeiul legislației unui stat membru, 

inclusiv sediilor sale permanente din alte 

state membre, în cazul în care societatea 

îndeplinește toate condițiile următoare: 

(1) Normele prezentei directive se 

aplică unei societăți care este înființată în 

temeiul legislației unui stat membru, 

inclusiv sediilor sale permanente și sediilor 

digitale permanente din alte state membre, 

în cazul în care societatea îndeplinește 

toate condițiile următoare: 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) este membră a unui grup consolidat 

în scopuri de contabilitate financiară cu un 

venit total consolidat al grupului care 

depășește 750 000 000 EUR în exercițiul 

financiar care precedă exercițiul financiar 

relevant; 

(c) este membră a unui grup consolidat 

în scopuri de contabilitate financiară cu un 

venit total consolidat al grupului care 

depășește 750 000 000 EUR în exercițiul 

financiar care precedă exercițiul financiar 

relevant; Acest prag se reduce la zero pe o 

perioadă maximă de șapte ani; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. O societate care îndeplinește 

condițiile de la alineatul (1) literele (a) și 

(b), dar nu îndeplinește condițiile prevăzute 

la litera (c) sau (d) de la alineatul respectiv 

poate opta, inclusiv pentru sediile sale 

permanente situate în alte state membre, să 

aplice normele prezentei directive pentru o 

perioadă de cinci ani fiscali. Această 

(3) O societate care îndeplinește 

condițiile de la alineatul (1) literele (a) și 

(b), dar nu îndeplinește condițiile prevăzute 

la litera (c) sau (d) de la alineatul respectiv 

poate opta, inclusiv pentru sediile sale 

permanente situate în alte state membre, să 

aplice normele prezentei directive. 
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perioadă se prelungește în mod automat 

cu perioade succesive de cinci ani fiscali, 

dacă nu există o notificare de încetare a 

aplicării, în conformitate cu articolul 65 

alineatul (3). Condițiile menționate la 

alineatul (1) literele (a) și (b) trebuie să 

fie îndeplinite de fiecare dată când are loc 

prelungirea perioadei. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Normele din prezenta directivă nu 

se aplică în cazul companiilor de 

transport maritim aflate sub un regim 

fiscal special. O companie de transport 

maritim aflată sub un regim fiscal special 

este luată în considerare pentru a 

determina societățile care sunt membre 

ale aceluiași grup, astfel cum se prevede 

la articolul 3. 

eliminat 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) dreptul de a exercita mai mult de 

50% din drepturile de vot; și  

(a) dreptul de a exercita drepturi de vot 

care depășesc 50 %; și 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 12 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) „costurile îndatorării” înseamnă 

cheltuielile reprezentând dobânda aferentă 

12. „costurile îndatorării” înseamnă 

cheltuielile reprezentând dobânda aferentă 
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tuturor formelor de datorii, alte costuri 

echivalente din punct de vedere economic 

cu dobânzile și cheltuielile suportate în 

legătură cu obținerea de finanțare, astfel 

cum sunt definite în dreptul intern, inclusiv 

plăți în cadrul împrumuturilor cu 

participare la profit, dobânzi imputate la 

instrumente cum ar fi obligațiunile 

convertibile și obligațiunile cu cupon zero, 

plăți în cadrul unor mecanisme de finanțare 

alternative, costul de finanțare al plăților de 

leasing financiar, dobânda capitalizată 

inclusă în valoarea contabilă a unui activ 

aferent, amortizarea dobânzii capitalizate, 

sume calculate pe baza unui randament al 

finanțării în temeiul normelor privind 

prețurile de transfer, dobânzi nominale în 

cadrul unor instrumente financiare derivate 

sau al unor acorduri de acoperire a riscului 

aferente împrumuturilor unei entități, 

randamentul nominal al creșterilor nete 

de capitaluri proprii, în conformitate cu 

articolul 11 din prezenta directivă, 
anumite câștiguri și pierderi generate de 

diferențele de curs valutar la împrumuturi 

și instrumente legate de obținerea de 

finanțare, comisioane de garantare pentru 

mecanisme de finanțare, comisioane de 

intermediere și costuri similare aferente 

împrumuturilor de fonduri; 

tuturor formelor de datorii, alte costuri 

echivalente din punct de vedere economic 

cu dobânzile și cheltuielile suportate în 

legătură cu obținerea de finanțare, astfel 

cum sunt definite în dreptul intern, inclusiv 

plăți în cadrul împrumuturilor cu 

participare la profit, dobânzi imputate la 

instrumente cum ar fi obligațiunile 

convertibile și obligațiunile cu cupon zero, 

plăți în cadrul unor mecanisme de finanțare 

alternative, costul de finanțare al plăților de 

leasing financiar, dobânda capitalizată 

inclusă în valoarea contabilă a unui activ 

aferent, amortizarea dobânzii capitalizate, 

sume calculate pe baza unui randament al 

finanțării în temeiul normelor privind 

prețurile de transfer, dobânzi nominale în 

cadrul unor instrumente financiare derivate 

sau al unor acorduri de acoperire a riscului 

aferente împrumuturilor unei entități, 

anumite câștiguri și pierderi generate de 

diferențele de curs valutar la împrumuturi 

și instrumente legate de obținerea de 

finanțare, comisioane de garantare pentru 

mecanisme de finanțare, comisioane de 

intermediere și costuri similare aferente 

împrumuturilor de fonduri; 

 

 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 30 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 30a.  „jurisdicție fiscală necooperantă” 

înseamnă o jurisdicție care îndeplinește 

oricare dintre următoarele criterii: 

 (a) jurisdicția nu îndeplinește 

standardele internaționale în materie de 

transparență; 
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 (b) în cadrul jurisdicției există 

eventuale regimuri preferențiale; 

 (c) în cadrul jurisdicției există un 

sistem fiscal fără niciun impozit pe venit 

sau cu un impozit pe venit apropiat de 

zero; 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 30 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 30b. „substanță economică” înseamnă 

criteriile concrete care, inclusiv în 

contextul economiei digitale, pot fi 

folosite pentru definirea prezenței 

impozabile a unei întreprinderi, cum ar fi 

existența resurselor umane și materiale 

specifice entității respective, autonomia sa 

de gestiune, realitatea sa juridică, 

veniturile pe care le generează și, dacă 

este cazul, natura activelor sale; 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 30 c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 30c. „întreprindere cutie poștală” 

înseamnă orice tip de entitate juridică 

care nu are substanță economică și care 

este înființată exclusiv în scopuri fiscale; 

 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 30 d (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 30d. „costuri cu redevențele” înseamnă 

costurile ce rezultă din plăți de orice fel 

efectuate ca remunerație pentru utilizarea 

sau concesionarea utilizării unui drept de 

autor asupra unei opere literare, artistice 

sau științifice, inclusiv filmele 

cinematografice și programele 

informatice, a unui brevet, a unei mărci 

comerciale, a unui proiect sau model, a 

unui plan, a unei formule secrete sau a 

unui procedeu secret, precum și pentru 

informații legate de o experiență 

acumulată în domeniul industrial, 

comercial sau științific sau pentru orice 

alt activ necorporal; plățile efectuate 

pentru utilizarea sau concesionarea 

dreptului de a utiliza echipamente 

industriale, comerciale sau științifice sunt 

considerate costuri cu redevențele; 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 30 e (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 30e. „prețuri de transfer” înseamnă 

prețurile la care o întreprindere transferă 

active corporale sau necorporale sau 

furnizează servicii întreprinderilor 

asociate; 

 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 31 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) „tratament neuniform al 31. „tratament neuniform al 
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elementelor hibride” înseamnă o situație 

apărută între un contribuabil și o 

întreprindere asociată sau un acord 

structurat între părți din jurisdicții fiscale 

diferite, în cazul în care oricare dintre 

următoarele rezultate se datorează 

diferențelor în ceea ce privește calificarea 

juridică a unui instrument financiar sau a 

unei entități, sau în ceea ce privește 

tratamentul unei prezențe comerciale ca 

fiind un sediu permanent: 

elementelor hibride” înseamnă un 

tratament neuniform al elementelor 

hibride, astfel cum este definit articolul 2 

punctul 9 din Directiva (UE) 2016/1164; 

(a) are loc deducerea aceleiași plăți 

sau a acelorași cheltuieli sau pierderi din 

baza impozabilă atât în jurisdicția în care 

își are originea plata, sunt suportate 

cheltuielile sau sunt suferite pierderile, 

cât și în cealaltă jurisdicție (denumită în 

continuare „dublă deducere”);  

 

(b) are loc deducerea unei plăți din 

baza impozabilă în jurisdicția în care își 

are originea plata, fără o includere 

corespunzătoare a aceleiași plăți, în 

scopuri fiscale, în baza impozabilă a 

celeilalte jurisdicții („deducere fără 

includere”); 

 

(c) în cazul unor diferențe în ceea ce 

privește tratamentul unei prezențe 

comerciale ca sediu permanent, 

neimpozitarea venitului care își are sursa 

într-o jurisdicție, fără o includere 

corespunzătoare, în scopuri fiscale, a 

aceluiași venit în cealaltă jurisdicție 

(„neimpozitare fără includere”). 

 

Un tratament neuniform al elementelor 

hibride apare numai în măsura în care 

aceeași plată dedusă, aceleași cheltuieli 

suportate sau pierderi suferite în două 

jurisdicții depășesc valoarea venitului 

care este inclus în ambele jurisdicții și 

care poate fi atribuit aceleiași surse. 

 

Un tratament neuniform al elementelor 

hibride include, de asemenea, transferul 

unui instrument financiar în cadrul unui 

acord structurat care implică un 

contribuabil, în cazul în care 

randamentul aferent instrumentului 

financiar transferat este tratat în scopuri 

fiscale ca fiind obținut simultan de mai 
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mult de una dintre părțile la acordul 

respectiv, care sunt rezidente în scopuri 

fiscale în jurisdicții diferite, dând naștere 

la oricare dintre următoarele rezultate: 

(a) deducerea unei plăți în legătură cu 

randamentul aferent, fără o includere 

corespunzătoare a plății respective în 

scopuri fiscale, cu excepția cazului în care 

randamentul aferent este inclus în venitul 

impozabil al uneia dintre părțile 

implicate; 

 

(b) o reducere pentru impozitul reținut 

la sursă pentru o plată derivată din 

instrumentul financiar transferat către 

mai mult de una dintre părțile implicate; 

 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 32 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) „acord structurat” înseamnă un 

acord care implică un tratament 

neuniform al elementelor hibride în care 

prețul tratamentului neuniform este fixat 

în termenii acordului sau un acord care a 

fost conceput pentru a avea ca rezultat un 

tratament neuniform al elementelor 

hibride, cu excepția cazului în care nu s-

ar fi putut aștepta în mod rezonabil ca 

respectivul contribuabil sau o 

întreprindere asociată să aibă cunoștință 

de tratamentul neuniform și acesta 

(aceasta) nu a beneficiat de o parte din 

valoarea beneficiului fiscal rezultat din 

tratamentul neuniform al elementelor 

hibride; 

eliminat 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 33 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 33a. „sediu digital permanent” 

înseamnă o prezență digitală 

semnificativă a unui contribuabil care 

furnizează servicii adresate 

consumatorilor sau întreprinderilor dintr-

o anumită jurisdicție, în conformitate cu 

criteriile prevăzute la articolul 5 alineatul 

(2a); 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 33 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 33b. „număr de identificare fiscală 

european (NIF) ” înseamnă un număr 

corespunzător definiției din Comunicarea 

Comisiei din 6 decembrie 2012 privind 

planul de acțiune pentru consolidarea 

combaterii fraudei și a evaziunii fiscale. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia poate adopta acte delegate în 

conformitate cu articolul 66 pentru a stabili 

definiții ale mai multor concepte. 

Comisia poate adopta acte delegate în 

conformitate cu articolul 66 pentru a 

actualiza definițiile actuale sau pentru a 

stabili definiții ale mai multor concepte. 

 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că un contribuabil are 

un sediu permanent într-un alt stat membru 

decât statul membru în care este rezident 

în scopuri fiscale atunci când deține în 

acest alt stat membru un loc fix prin care 

își desfășoară activitatea, integral sau 

parțial, incluzând în special: 

(1) Se consideră că un contribuabil are 

un sediu permanent, care include un sediu 

permanent digital, într-un alt stat membru 

decât jurisdicția în care își are rezidența 

fiscală atunci când deține în acest alt stat 

membru o prezență comercială fixă sau o 

prezență digitală prin care își desfășoară 

activitatea, integral sau parțial, incluzând în 

special: 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) o platformă digitală sau orice alt 

model de afaceri digitale bazate pe 

colectarea și exploatarea datelor în scop 

comercial. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) În cazul în care un contribuabil 

rezident într-o jurisdicție oferă acces la o 

platformă digitală sau o platformă 

electronică propriu-zisă, cum ar fi o 

aplicație electronică, o bază de date, o 

piață online, un spațiu de stocare sau 

oferă motoare de căutare sau servicii de 

publicitate pe un site internet sau o 

aplicație electronică, se consideră că acest 

contribuabil are un sediu permanent într-

un alt stat membru decât cel în jurisdicția 

în care are rezidența fiscală în cazul în 

care suma totală a veniturilor 

contribuabilului sau ale întreprinderii 
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asociate ca urmare a operațiunilor la 

distanță generate de platformele digitale 

menționate mai sus în jurisdicția 

nerezidentă depășește 5 000 000 de euro 

pe an și dacă este întrunită una dintre 

următoarele condiții: 

 (a) cel puțin 1000 de utilizatori 

individuali înregistrați în fiecare lună, cu 

domiciliul într-un alt stat membru decât 

cel în jurisdicția în care contribuabilul își 

are rezidența fiscală, s-au conectat sau au 

vizitat platforma digitală a 

contribuabilului; 

 (b) cel puțin 1000 de contracte digitale 

au fost încheiate lunar cu clienți sau 

utilizatori cu domiciliul în jurisdicția 

nerezidentă într-un an fiscal; 

 (c) volumul de conținuturi digitale 

colectate de contribuabil într-un an fiscal 

depășește 10 % din conținutul digital 

stocat al grupului. 

 Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 66 

pentru a modifica prezenta directivă prin 

ajustarea elementelor descrise la literele 

(a), (b) și (c) de la prezentul alineat pe 

baza progreselor realizate în cadrul 

acordurilor internaționale.  

 Dacă, pe lângă elementul bazat pe 

venituri prevăzut la primul paragraf de la 

prezentul alineat, unui contribuabil i se 

aplică unul sau mai multe din cele trei 

elemente digitale prevăzute la literele (a), 

(b) și (c) în statul membru în cauză, se 

consideră că contribuabilul are un sediu 

permanent în acel stat membru. 

 Un contribuabil trebuie să prezinte 

autorităților fiscale toate informațiile 

relevante pentru determinarea sediului 

permanent sau a sediul digital permanent 

în conformitate cu prezentul articol. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În plus față de sumele care sunt 

deductibile drept costuri pentru cercetare 

și dezvoltare în conformitate cu alineatul 

(2), contribuabilul poate deduce, de 

asemenea, pe an fiscal, încă 50% din 

astfel de costuri pe care le-a suportat în 

cursul anului respectiv, cu excepția 

costurilor legate de imobilizările 

corporale mobile. În măsura în care 

costurile pentru cercetare și dezvoltare 

depășesc 20 000 000 EUR, contribuabilul 

poate deduce 25% din suma care 

depășește această valoare. 

Pentru costuri pentru cercetare și 

dezvoltare în cuantum de cel mult 

20 000 000 EUR, legate de cheltuielile cu 

personalul, inclusiv remunerații, cu 

subcontractanții, lucrătorii temporari și 

lucrătorii independenți, contribuabilul 

primește un credit fiscal în valoare de 10 

% din cheltuieli. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prin derogare de la primul paragraf, 

contribuabilul poate deduce încă 100% 

din costurile sale de cercetare și 

dezvoltare de până la 20 000 000 EUR în 

cazul în care contribuabilul îndeplinește 

următoarele condiții în mod cumulativ: 

eliminat 

(a) este o întreprindere necotată cu 

mai puțin de 50 de angajați și cu o cifră 

de afaceri anuală și/sau un bilanț total 

anual care nu depășește 10 000 000 EUR; 

 

(b) nu este înregistrat de mai mult de 

cinci ani. În cazul în care contribuabilul 

nu are obligația de a se înregistra, se 

poate considera că perioada de cinci ani 

începe în momentul în care întreprinderea 

își începe activitatea economică sau în 

care este impozabilă pentru această 

activitate; 

 

(c) nu a fost format printr-o fuziune;  

(d) nu are întreprinderi asociate.  
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Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 11 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) 50% din cheltuielile de protocol, 

până la o valoare care nu depășește [x]% 

din veniturile din anul fiscal; 

(b) 50 % din cheltuielile obișnuite și 

necesare de protocol, legate în mod direct 

de activitatea economică a 

contribuabilului sau aferente acesteia, 

până la o valoare care nu depășește [x] % 

din veniturile din anul fiscal; 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera c 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) transferul rezultatului reportat într-

un fond de rezervă care face parte din 

capitalul propriu al societății; 

(c) transferul rezultatului reportat într-

un fond de rezervă care face parte din 

capitalul propriu al societății, cu excepția 

rezultatului reținut într-un fond de 

rezervă de către întreprinderile 

cooperative și consorțiile de cooperative, 

atât în cursul activității curente a 

societății, cât și după încetarea acesteia, 

în conformitate cu prevederile fiscale 

naționale; 
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Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera ja (nouă) 
 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ja) cheltuieli în favoarea unor 

beneficiari cu sediul în țări aflate pe lista 

UE a jurisdicțiilor fiscale necooperante în 

scopuri fiscale (cunoscute și sub 

denumirea de „paradisuri fiscale“); 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Costurile excedentare ale îndatorării sunt 

deductibile în anul fiscal în care acestea 

sunt suportate pentru maximum 30 % din 

veniturile contribuabilului înainte de 

dobânzi, impozite, depreciere și amortizare 

(„EBITDA”) sau pentru o sumă maximă de 

3 000 000 EUR, oricare dintre acestea este 

mai mare. 

Costurile excedentare ale îndatorării sunt 

deductibile în anul fiscal în care acestea 

sunt suportate pentru maximum 10 % din 

veniturile contribuabilului înainte de 

dobânzi, impozite, depreciere și amortizare 

(„EBITDA”) sau pentru o sumă maximă de 

1 000 000 EUR, oricare dintre acestea este 

mai mare. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentului articol, în cazul în 

care un contribuabil are permisiunea sau 

obligația să acționeze în numele unui grup, 

astfel cum este definit în normele unui 

sistem național de impozitare a grupurilor, 

întregul grup este tratat ca un contribuabil. 

În aceste condiții, costurile excedentare ale 

îndatorării și EBITDA se calculează pentru 

întregul grup. De asemenea, suma de 3 000 

În sensul prezentului articol, în cazul în 

care un contribuabil are permisiunea sau 

obligația să acționeze în numele unui grup, 

astfel cum este definit în normele unui 

sistem național de impozitare a grupurilor, 

întregul grup este tratat ca un contribuabil. 

În aceste condiții, costurile excedentare ale 

îndatorării și EBITDA se calculează pentru 

întregul grup. De asemenea, suma de 
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000 EUR este luată în considerare pentru 

întregul grup. 

1 000 000 EUR este luată în considerare 

pentru întregul grup. 

 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Costurile excedentare ale îndatorării 

care nu pot fi deduse într-un an fiscal dat 

sunt reportate fără limită de timp. 

(6) Costurile excedentare ale îndatorării 

care nu pot fi deduse într-un an fiscal dat 

sunt reportate pe o perioadă de cinci ani. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 14 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14a 

 Derogări specifice 

 Rezultatul reportat într-un fond de 

rezervă de către cooperative și consorții, 

atât în cursul activității curente a 

societății, cât și după încetarea acesteia, 

precum și beneficiile acordate de 

cooperative și consorții propriilor membri 

sunt deductibile ori de câte ori 

deductibilitatea este permisă de către 

legislațiile fiscale naționale. 

 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 29 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 29 Articolul 29 

Impozitarea la ieșire Impozitarea la ieșire 

1. O sumă egală cu valoarea de piață 

a activelor transferate, în momentul ieșirii 

activelor, minus valoarea lor fiscală, este 

tratată ca venituri obținute în oricare 

dintre următoarele situații: 

În sensul prezentei directive, se aplică 

normele privind impozitarea la ieșire 

prevăzute în Directiva (UE) 2016/1164. 

(a) în cazul în care un contribuabil 

transferă active de la sediul central la 

sediul permanent dintr-un alt stat 

membru sau dintr-o țară terță; 

 

(b) în cazul în care un contribuabil 

transferă active de la sediul permanent 

dintr-un stat membru la sediul central sau 

la un alt sediu permanent dintr-un alt stat 

membru sau dintr-o țară terță, în măsura 

în care, datorită transferului, statul 

membru al sediului permanent nu mai are 

dreptul de a impozita activele transferate; 

 

(c) în cazul în care un contribuabil își 

mută rezidența fiscală într-un alt stat 

membru sau într-o țară terță, cu excepția 

activelor care rămân legate efectiv de un 

sediu permanent în primul stat membru; 

 

(d) în cazul în care un contribuabil 

transferă activitatea economică 

desfășurată la un sediu permanent dintr-

un stat membru către un alt stat membru 

sau către o țară terță, în măsura în care, 

datorită transferului, statul membru al 

sediului permanent nu mai are dreptul de 

a impozita activele transferate. 

 

2. Statul membru în care sunt 

transferate activele, rezidența fiscală sau 

activitatea economică desfășurată la un 

sediu permanent acceptă valoarea 

stabilită de statul membru al 

contribuabilului sau al sediului 

permanent ca valoare fiscală inițială a 

activelor. 

 

3. Prezentul articol nu se aplică 

transferurilor de active legate de 

finanțarea prin instrumente financiare și 
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nici activelor constituite ca garanție sau 

dacă transferul activelor are loc în scopul 

de a îndeplini anumite cerințe prudențiale 

de capital sau în scopul gestionării 

lichidităților în cazul în care activele sunt 

destinate să revină statului membru al 

entității care a efectuat transferul în 

termen de 12 luni. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 41 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pierderile suferite într-un an fiscal 

de un contribuabil rezident sau un sediu 

permanent al unui contribuabil nerezident 

pot fi reportate și deduse în anii fiscali 

ulteriori, dacă prezenta directivă nu 

prevede altfel. 

(1) Pierderile suferite într-un an fiscal 

de un contribuabil rezident sau un sediu 

permanent al unui contribuabil nerezident 

pot fi reportate și deduse în anii fiscali 

ulteriori, pentru o perioadă de maxim 

cinci ani. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 42 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 42 eliminat 

Compensarea și recuperarea pierderilor  

1. Un contribuabil rezident care este 

încă profitabil după deducerea propriilor 

pierderi în conformitate cu articolul 41 

poate deduce, de asemenea, pierderile 

suferite, în același an fiscal, de filialele 

sale directe eligibile, astfel cum se prevede 

la articolul 3 alineatul (1), sau de sediul 

(sediile) permanent(e) situat(e) în alte 

state membre. Această compensare a 

pierderilor se acordă pentru o perioadă 

limitată de timp, în conformitate cu 

alineatele (3) și (4) ale prezentului articol. 

 

2. Deducerea este proporțională cu  
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participația contribuabilului rezident în 

filialele sale eligibile, astfel cum se 

prevede la articolul 3 alineatul (1), și este 

integrală pentru sediile permanente. 

Reducerea bazei fiscale a contribuabilului 

rezident nu poate să genereze în niciun 

caz o valoare negativă. 

3. Contribuabilul rezident adaugă la 

baza sa fiscală, până la suma dedusă 

anterior ca pierdere, orice profituri 

ulterioare realizate de filialele sale 

eligibile, astfel cum se prevede la articolul 

3 alineatul (1), sau de sediile sale 

permanente. 

 

4. Pierderile deduse în conformitate 

cu alineatele (1) și (2) se reîncorporează 

automat în baza fiscală a contribuabilului 

rezident în oricare dintre următoarele 

situații: 

 

(a) în cazul în care, la sfârșitul celui 

de al cincilea an fiscal după ce pierderile 

au devenit deductibile, nu s-a 

reîncorporat niciun profit sau profiturile 

reîncorporate nu corespund valorii 

integrale a pierderilor deduse; 

 

(b) în cazul în care filiala eligibilă, 

astfel cum se prevede la articolul 3 

alineatul (1), este vândută, lichidată sau 

transformată într-un sediu permanent; 

 

(c) în cazul în care sediul permanent 

este vândut, lichidat sau transformat într-

o filială; 

 

(d) în cazul în care societatea-mamă 

nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la 

articolul 3 alineatul (1). 

 

 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 45 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 45a 
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 Contribuția fiscală efectivă 

 Atât timp cât pragul prevăzut la 

articolul 2 alineatul (1) litera (c) rămâne 

în vigoare, statele membre monitorizează 

și publică contribuția fiscală efectivă a 

întreprinderilor mici și mijlocii și a 

întreprinderilor multinaționale în statele 

membre, astfel încât statele membre să 

poată asigura condiții concurențiale 

echitabile pentru societățile similare din 

cadrul Uniunii și să poată reduce sarcina 

administrativă și costurile pentru 

întreprinderile mici și mijlocii. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prin derogare de la articolul 8 literele (c) și 

(d), un contribuabil nu este scutit de 

impozitul pe venituri obținute în străinătate 

pe care le-a primit sub formă de distribuire 

a profitului de la o entitate dintr-o țară terță 

sau sub formă de încasări din vânzarea 

acțiunilor deținute într-o entitate dintr-o 

țară terță în cazul în care această entitate, în 

țara sa de rezidență fiscală, este supusă 

unei cote oficiale a impozitului pe profit 

mai mică decât jumătate din cota oficială 

a impozitului la care contribuabilul ar fi 

fost supus, în legătură cu astfel de venituri 

obținute în străinătate, în statul membru al 

rezidenței sale fiscale. 

Prin derogare de la articolul 8 literele (c) și 

(d), un contribuabil nu este scutit de 

impozitul pe venituri obținute în străinătate 

care nu provin din afaceri active și pe care 

le-a primit sub formă de distribuire a 

profitului de la o entitate dintr-o țară terță 

sau sub formă de încasări din vânzarea 

acțiunilor deținute într-o entitate dintr-o 

țară terță în cazul în care această entitate, în 

țara sa de rezidență fiscală, este supusă 

unei cote oficiale a impozitului pe profit 

mai mică decât 15 %, în legătură cu astfel 

de venituri obținute în străinătate, în statul 

membru al rezidenței sale fiscale. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Articolul 53 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care se aplică alineatul 

(1), contribuabilul este supus impozitului 

(2) În cazul în care se aplică alineatul 

(1), contribuabilul este supus impozitului 
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pe venituri obținute în străinătate cu o 

deducere a impozitului plătit în țara terță 

din obligația sa fiscală în statul membru în 

care este rezident în scopuri fiscale. 

Deducerea nu trebuie să depășească 

valoarea impozitului, astfel cum a fost 

calculat înainte de deducere, care 

corespunde venitului care poate fi 

impozitat. 

pe venituri obținute în străinătate cu o 

deducere a impozitului plătit în țara terță 

din obligația sa fiscală în statul membru în 

care este rezident în scopuri fiscale. 

Deducerea nu trebuie să depășească 

valoarea impozitului, astfel cum a fost 

calculat înainte de deducere, care 

corespunde venitului care poate fi 

impozitat. Pentru a beneficia de deducere, 

contribuabilul trebuie să dovedească 

autorităților fiscale din țara sa că venitul 

din străinătate provine din afaceri active, 

iar dovada se poate face printr-un 

certificat emis de autoritățile fiscale din 

străinătate. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Articolul 58 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 58 Articolul 58 

Regula generală antiabuz Regula generală antiabuz 

1. În scopul calculării bazei fiscale în 

temeiul dispozițiilor prezentei directive, un 

stat membru nu ia în considerare un 

acord sau o serie de acorduri care, fiind 

realizate cu scopul principal de a obține 

un avantaj fiscal care contravine 

obiectului sau scopului prezentei directive, 

nu sunt autentice, ținând cont de toate 

faptele și circumstanțele relevante. Un 

acord poate cuprinde mai multe etape sau 

părți. 

În sensul prezentei directive, se aplică 

dispozițiile generale anti-abuz prevăzute 

în Directiva (UE) 2016/1164. 

2. În sensul alineatului (1), un acord 

sau o serie de acorduri sunt considerate 

ca nefiind autentice în măsura în care nu 

sunt realizate din motive comerciale 

valabile care reflectă realitatea 

economică. 

 

3. Un acord sau o serie de acorduri 

care nu sunt luate în considerare în 

conformitate cu alineatul (1) sunt tratate, 

în scopul calculării bazei fiscale, pe baza 
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substanței lor economice. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

O entitate sau un sediu permanent ale cărui 

profituri nu sunt supuse impozitării sau 

sunt scutite de impozit în statul membru în 

care se află sediul central este tratat(ă) ca 

o societate străină controlată în cazul în 

care sunt îndeplinite următoarele condiții: 

Statul membru al contribuabilului aplică 

unei entități sau unui sediu permanent, ale 

cărei (cărui) profituri nu sunt supuse 

impozitării sau sunt scutite de impozit în 

statul membru respectiv, același tratament 

ca unei societăți străine controlate dacă 

sunt îndeplinite următoarele condiții: 

 

Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) impozitul pe profit plătit efectiv de 

către entitate sau sediul permanent pentru 

profiturile sale este mai mic decât 

diferența dintre impozitul pe profit care ar 

fi fost perceput pentru profiturile entității 

sau sediului permanent în conformitate 

cu dispozițiile prezentei directive și 

impozitul pe profit plătit efectiv pentru 

profiturile respective de către entitate sau 

sediul permanent. 

(b) profiturile entității sunt supuse 

unei rate efective a impozitului pe profit 

mai mică de 15 %; această rată se 

evaluează pe baza profitului înainte de 

aplicarea operațiunilor instituite de aceste 

țări pentru a reduce baza impozabilă 

supusă ratei; această rată se revizuiește 

anual pe baza evoluțiilor economice ale 

comerțului mondial; 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul primului paragraf litera (b), la 

calcularea impozitului pe profit care ar fi 

fost perceput pe profiturile entității în 

eliminat 
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conformitate cu dispozițiile prezentei 

directive în statul membru al 

contribuabilului, nu se ia în considerare 

venitul niciunui sediu permanent al 

entității care nu este supus impozitării sau 

care este scutit de impozit în jurisdicția 

societății străine controlate. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de directivă 

Articolul 59 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care o entitate sau un 

sediu permanent beneficiază de același 

tratament ca o societate străină controlată, 

în temeiul alineatului (1), venitul 

nedistribuit al entității sau al sediului 

permanent este supus impozitului în 

măsura în care rezultă din următoarele 

categorii: 

(2) În cazul în care o entitate sau un 

sediu permanent beneficiază de același 

tratament ca o societate străină controlată, 

în temeiul alineatului (1), statul membru al 

contribuabilului include în baza 

impozabilă: 

 (a) veniturile nedistribuite ale entității 

sau veniturile sediului permanent care au 

provenit din următoarele categorii: 

(a) dobânzi sau orice alte venituri 

generate de active financiare; 

(i) dobânzi sau orice alte venituri 

generate de active financiare; 

(b) redevențe sau orice alte venituri 

generate de drepturi de proprietate 

intelectuală; 

(ii) redevențe sau orice alte venituri 

generate de drepturi de proprietate 

intelectuală; 

(c) dividende și venituri din vânzarea 

de acțiuni; 

(iii) dividende și venituri din vânzarea 

de acțiuni; 

(d) venituri din leasing financiar; (iv) venituri din leasing financiar; 

(e) venituri din activități de asigurare, 

activități bancare sau alte activități 

financiare; 

(v) venituri din activități de asigurare, 

activități bancare sau alte activități 

financiare; 

(f) venituri de la societăți de facturare 

care obțin venituri din bunuri și servicii 

cumpărate de la întreprinderi asociate sau 

vândute acestora și care au o valoare 

economică adăugată redusă sau inexistentă. 

(vi) venituri de la societăți de facturare 

care obțin venituri din bunuri și servicii 

cumpărate de la întreprinderi asociate sau 

vândute acestora și care au o valoare 

economică adăugată redusă sau inexistentă. 

Primul paragraf nu se aplică în cazul unei 

societăți străine controlate care este 

rezidentă sau situată într-un stat membru 

Prezenta literă nu se aplică în cazul în 

care societatea străină controlată 

desfășoară o activitate economică 
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sau într-o țară terță care este parte la 

Acordul SEE, în cazul în care societatea 

străină controlată a fost înființată din 

motive comerciale valabile care reflectă 

realitatea economică. În sensul 

prezentului articol, activitatea societății 

străine controlate reflectă realitatea 

economică, în măsura în care această 

activitate este susținută de personal, 

echipamente, active și spații adecvate. 

semnificativă susținută de personal, 

echipamente, active și spații, astfel cum o 

demonstrează faptele și circumstanțele 

relevante. În cazul în care societatea 

străină controlată își are reședința sau este 

situată într-o țară terță care nu este parte 

la Acordul privind SEE, statele membre 

pot decide să nu aplice paragraful 

precedent, sau 

 (b) veniturile nedistribuite ale entității 

sau ale sediului permanent care au 

rezultat din acorduri neautentice instituite 

cu scopul principal de a obține un avantaj 

fiscal. 

 În sensul prezentei litere, se consideră că 

un acord sau o serie de acorduri nu este 

autentică în măsura în care entitatea sau 

sediul permanent nu ar deține activele sau 

nu și-ar fi asumat riscurile care 

generează totalitatea veniturilor sale sau o 

parte a acestora dacă nu ar fi fost 

controlată de o societate în care sunt 

îndeplinite funcțiile de conducere 

relevante pentru aceste active și riscuri, 

iar aceste funcții sunt esențiale pentru a 

genera veniturile societății controlate. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Articolul 59 – alineatul 3 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

O entitate sau un sediu permanent nu este 

tratat ca o societate străină controlată, 

astfel cum se prevede la alineatul (1), în 

cazul în care cel mult o treime din venitul 

obținut de entitate sau de sediul permanent 

se încadrează în categoriile menționate la 

literele (a)-(f) de la alineatul (2). 

În cazul în care, în temeiul normelor 

dintr-un stat membru, baza impozabilă a 

unui contribuabil se calculează în 

conformitate cu alineatul (2) litera (a), 

statul membru poate opta să nu aplice 

unei entități sau unui sediu permanent 

același tratament ca unei societăți străine 

controlate, în conformitate cu alineatul 

(1), dacă o treime sau mai puțin de o 

treime din veniturile obținute de entitate 

sau de sediul permanent se încadrează în 

categoriile prevăzute la alineatul (2) litera 
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(a).  

 

Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Articolul 59 – alineatul 3 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Întreprinderile financiare nu sunt tratate 

ca societăți străine controlate în 

conformitate cu alineatul (1) în cazul în 

care cel mult o treime din venitul obținut 

de entitate sau de sediul permanent din 

categoriile menționate la literele (a)-(f) de 

la alineatul (2) provine din tranzacții cu 

contribuabilul sau cu întreprinderi asociate 

ale acestuia. 

În cazul în care, în temeiul normelor 

dintr-un stat membru, baza impozabilă a 

unui contribuabil se calculează în 

conformitate cu alineatul (2) litera (a), 

statul membru poate opta să nu aplice 

întreprinderilor financiare același 

tratament ca societăților străine 

controlate dacă o treime sau mai puțin de 

o treime din veniturile entității din 

categoriile prevăzute la alineatul (2) litera 

(a) provine din operațiuni desfășurate cu 

contribuabilul sau cu întreprinderile 

asociate ale acestuia.  

 

Amendamentul  64 

Propunere de directivă 

Articolul 59 – alineatul 3 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Statele membre pot exclude din 

domeniul de aplicare al alineatului (2) 

litera (b) o entitate sau un sediu 

permanent: 

 (a) cu profituri contabile de maximum 

750 000 EUR și venituri provenite din 

activități comerciale secundare de 

maximum 75 000 EUR; sau 

 (b) cu profituri contabile care se ridică 

la cel mult 10 % din costurile sale 

operaționale pentru perioada fiscală. 

 În sensul primului paragraf litera (b), 

costurile operaționale nu pot include nici 

costul bunurilor vândute în afara țării în 

care entitatea își are rezidența fiscală sau 
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în care este situat sediul permanent în 

scopuri fiscale, nici plățile către 

întreprinderi asociate. 

 

Amendamentul  65 

Propunere de directivă 

Articolul 61 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 61 Articolul 61 

Tratamentul neuniform al elementelor 

hibride 

Tratamentul neuniform al elementelor 

hibride 

În măsura în care un tratament 

neuniform al elementelor hibride între 

state membre are drept rezultat o dublă 

deducere a acelorași plăți, cheltuieli sau 

pierderi, deducerea se acordă numai în 

statul membru în care își are originea 

plata respectivă, sunt suportate 

cheltuielile sau sunt suferite pierderile. 

În sensul prezentei directive, se aplică 

normele prevăzute la articolul 9 din 

Directiva (UE) 2016/1164 privind 

tratamentul neuniform al elementelor 

hibride. 

În măsura în care un tratament 

neuniform al elementelor hibride care 

implică o țară terță are drept rezultat o 

dublă deducere a acelorași plăți, cheltuieli 

sau pierderi, statul membru în cauză 

refuză deducerea unor astfel de plăți, 

cheltuieli sau pierderi, cu excepția cazului 

în care țara terță a făcut deja acest lucru. 

 

În măsura în care un tratament 

neuniform al elementelor hibride între 

state membre are drept rezultat o 

deducere fără includere, statul membru al 

plătitorului refuză deducerea plății 

respective. 

 

În măsura în care un tratament 

neuniform al elementelor hibride care 

implică o țară terță are drept rezultat o 

deducere fără includere: 

 

(a) dacă plata își are originea într-un 

stat membru, statul membru în cauză 

refuză deducerea, sau 

 

(b) dacă plata își are originea într-o 

țară terță, statul membru în cauză cere 
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contribuabilului să includă o astfel de 

plată în baza impozabilă, cu excepția 

cazului în care țara terță a refuzat deja 

deducerea sau a cerut ca plata să fie 

inclusă. 

În măsura în care un tratament 

neuniform al elementelor hibride între 

state membre care implică un sediu 

permanent are drept rezultat 

neimpozitarea fără includere, statul 

membru în care contribuabilul își are 

rezidența fiscală solicită contribuabilului 

să includă în baza impozabilă veniturile 

atribuite sediului permanent. 

 

În măsura în care un tratament 

neuniform al elementelor hibride care 

implică un sediu permanent situat într-o 

țară terță are drept rezultat neimpozitarea 

fără includere, statul membru în cauză 

cere contribuabilului să includă în baza 

impozabilă veniturile atribuite sediului 

permanent din țara terță. 

 

4. În măsura în care o plată efectuată 

de un contribuabil către o întreprindere 

asociată dintr-o țară terță este compensată 

direct sau indirect cu o plată, cu cheltuieli 

sau pierderi care, din cauza unui 

tratament neuniform al elementelor 

hibride, sunt deductibile în două 

jurisdicții diferite din afara Uniunii, statul 

membru al contribuabilului refuză 

deducerea plății efectuate de contribuabil 

către o întreprindere asociată dintr-o țară 

terță din baza impozabilă, cu excepția 

cazului în care una dintre țările terțe 

implicate a refuzat deja deducerea plății, a 

cheltuielilor sau a pierderilor care ar fi 

deductibile în două jurisdicții diferite. 

 

5. În măsura în care includerea 

corespunzătoare a unei plăți deductibile 

efectuate de un contribuabil către o 

întreprindere asociată dintr-o țară terță 

este compensată direct sau indirect cu o 

plată care, din cauza unui tratament 

neuniform al elementelor hibride, nu este 

inclusă de către beneficiarul plății în baza 

sa impozabilă, statul membru al 

contribuabilului refuză deducerea plății 
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efectuate de contribuabil către o 

întreprindere asociată dintr-o țară terță 

din baza impozabilă, cu excepția cazului 

în care una dintre țările terțe implicate a 

refuzat deja deducerea plății care nu este 

inclusă. 

6. În măsura în care un tratament 

neuniform al elementelor hibride are 

drept rezultat o reducere a impozitului 

reținut la sursă pentru o plată care 

decurge dintr-un instrument financiar 

transferat către mai multe părți implicate, 

statul membru al contribuabilului 

limitează beneficiile unei astfel de 

reduceri proporțional cu veniturile nete 

impozabile legate de o astfel de plată. 

 

7. În sensul prezentului articol, 

„plătitor” înseamnă entitatea sau sediul 

permanent care se află la originea plății, 

a cheltuielilor sau a pierderilor. 

 

 

Amendamentul  66 

Propunere de directivă 

Articolul 61a – titlu 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tratamentul neuniform al rezidenței fiscale Tratamentul neuniform al elementelor 

hibride inversate 

 

 

Amendamentul  67 

Propunere de directivă 

Articolul 61 a – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În măsura în care o plată, cheltuielile sau 

pierderile unui contribuabil care este 

rezident în scopuri fiscale atât într-un stat 

membru, cât și într-o țară terță, în 

conformitate cu legislația acelui stat 

membru și a țării terțe, sunt deductibile 

În sensul prezentei directive, statele 

membre tratează tratamentele neuniforme 

ale elementelor hibride inversate în 

conformitate cu articolul 9a din Directiva 

(UE) 2016/1164. 
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din baza impozabilă în ambele jurisdicții 

și plata, cheltuielile sau pierderile 

respective pot fi compensate în statul 

membru al contribuabilului cu venituri 

impozabile care nu sunt incluse în țara 

terță, statul membru al contribuabilului 

refuză deducerea plății, a cheltuielilor sau 

a pierderilor, cu excepția cazului în care 

țara terță a făcut deja acest lucru. 

 

Amendamentul  68 

Propunere de directivă 

Articolul 65 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 65a 

 Numărul european de identificare fiscală 

 Până la 31 decembrie 2018, Comisia 

prezintă o propunere legislativă 

referitoare la un număr european de 

identificare fiscală comun armonizat, cu 

scopul de a face mai eficient și mai fiabil 

schimbul automat de informații fiscale în 

cadrul Uniunii. 

 

Amendamentul  69 

Propunere de directivă 

Articolul 65 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 65b 

 Schimbul automat și obligatoriu de 

informații în domeniul fiscal 

 Pentru a garanta o transparență totală și 

aplicarea corespunzătoare a prezentei 

directive, schimbul de informații în 

domeniul fiscal este automat și 

obligatoriu, după cum este prevăzut în 

Directiva 2011/16/UE a Consiliului1a. 

 Statele membre alocă administrațiilor 
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fiscale naționale personalul adecvat, 

expertiza și resursele bugetare 

corespunzătoare, precum și resurse 

pentru formarea personalului 

administrațiilor fiscale, concentrându-se 

pe cooperarea fiscală și pe schimbul 

automat de informații cu scopul de a 

asigura punerea integrală în aplicare a 

prezentei directive. 

 ____________ 

 1a Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 

15 februarie 2011 privind cooperarea 

administrativă în domeniul fiscal și de 

abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO 

L 64, 11.3.2011, p. 1). 

 

Amendamentul  70 

Propunere de directivă 

Articolul 66 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 2 alineatul 

(5), la articolul 4 alineatul (5), la articolul 

11 alineatul (6), la articolul 32 alineatul (5) 

și la articolul 40 se conferă Comisiei pe o 

perioadă de timp nedeterminată începând 

cu data intrării în vigoare a prezentei 

directive. 

(2) Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 2 alineatul 

(5), la articolul 4 alineatul (5), la articolul 5 

alineatul (2a), la articolul 32 alineatul (5) și 

la articolul 40 se conferă Comisiei pe o 

perioadă de timp nedeterminată începând 

cu data intrării în vigoare a prezentei 

directive. 

 

Amendamentul  71 

Propunere de directivă 

Articolul 66 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Delegarea competențelor 

menționată la articolul 2 alineatul (5), la 

articolul 4 alineatul (5), la articolul 11 

alineatul (6), la articolul 32 alineatul (5) și 

la articolul 40 poate fi revocată în orice 

moment de către Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 

(3) Delegarea competențelor 

menționată la articolul 2 alineatul (5), la 

articolul 4 alineatul (5), la articolul 5 

alineatul (2a), la articolul 32 alineatul (5) și 

la articolul 40 poate fi revocată în orice 

moment de către Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 
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competențe specificate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte 

începând din ziua următoare publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 

la o dată ulterioară precizată în decizie. 

Decizia nu afectează validitatea actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

competențe specificate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte 

începând din ziua următoare publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 

la o dată ulterioară precizată în decizie. 

Decizia nu afectează validitatea actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

 

Amendamentul  72 

Propunere de directivă 

Articolul 66 – alineatul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 2 alineatul (5), al articolului 4 

alineatul (5), al articolului 11 alineatul (6), 

al articolului 32 alineatul (5) și al 

articolului 40 intră în vigoare doar în cazul 

în care Consiliul nu formulează nicio 

obiecție în termen de [două luni] de la 

comunicarea actului către Consiliu sau 

dacă, înainte de expirarea acestui termen, 

Consiliul a informat Comisia că nu are 

obiecții. Termenul în cauză se prelungește 

cu [două luni] la inițiativa Consiliului. 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 2 alineatul (5), al articolului 4 

alineatul (5), al articolului 5 alineatul (2a), 

al articolului 32 alineatul (5) și al 

articolului 40 intră în vigoare doar în cazul 

în care Consiliul nu formulează nicio 

obiecție în termen de [două luni] de la 

comunicarea actului către Consiliu sau 

dacă, înainte de expirarea acestui termen, 

Consiliul a informat Comisia că nu are 

obiecții. Termenul în cauză se prelungește 

cu [două luni] la inițiativa Consiliului. 

 

Amendamentul  73 

Propunere de directivă 

Articolul 66 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 66a 

 Măsuri împotriva utilizării abuzive a 

convențiilor fiscale 

 Statele membre își modifică convențiile 

fiscale bilaterale în conformitate cu 

prezenta directivă, pentru a se asigura că 

respectivele convenții conțin următoarele: 

 (a)  o clauză prin care să se asigure că 

ambele părți la convenție se angajează să 

introducă măsuri vizând că impozitul se 
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va plăti în locurile în care se desfășoară 

activități economice și în care se creează 

valoarea; 

 (b)  un act adițional prin care să se 

clarifice faptul că obiectivul acordurilor 

bilaterale, pe lângă evitarea dublei 

impuneri, este și combaterea evaziunii 

fiscale și a planificării fiscale agresive; 

 (c)  o clauză privind o normă generală 

de combatere a evaziunii fiscale bazată pe 

testul privind scopul principal. 

 

 

Amendamentul  74 

Propunere de directivă 

Articolul 68 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 68a 

 Monitorizarea 

 Comisia monitorizează și publică 

constatările sale privind aplicarea 

uniformă a prezentei directive pentru a 

asigura interpretarea omogenă a 

măsurilor sale de către statele membre. 

 

Amendamentul  75 

Propunere de directivă 

Articolul 69 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 69 Articolul 69 

Examinare Raportul privind punerea în aplicare și 

revizuirea 

La cinci ani după intrarea în vigoare a 

prezentei directive, Comisia examinează 

aplicarea sa și raportează Consiliului cu 

privire la modul de funcționare a prezentei 

directive. 

La cinci ani după intrarea în vigoare a 

prezentei directive, Comisia evaluează 

modul de funcționare a prezentei directive.  
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În pofida primului paragraf, în termen de 

trei ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei directive, Comisia examinează 

funcționarea articolului 11 și ia în 

considerare eventuale ajustări ale 

definiției și calibrării DCI. Comisia 

efectuează o analiză aprofundată a 

modului în care DCI poate încuraja 

societățile care au dreptul de a opta să 

aplice dispozițiile prezentei directive să își 

finanțeze activitățile prin capitaluri 

proprii. 

Comisia comunică concluziile sale 

Parlamentului European și Consiliului 

sub forma unui raport privind punerea în 

aplicare. Raportul respectiv cuprinde o 

analiză a tuturor următoarelor elemente:  

 (a) impactul acestui sistem asupra 

veniturilor fiscale ale statelor membre;  

 (b) avantajele și dezavantajele 

sistemului pentru întreprinderile mici și 

mijlocii; 

 (c) impactul asupra prelevării corecte 

a impozitelor între statele membre; 

 (d) impactul asupra pieței interne în 

ansamblu, cu accent special asupra 

posibilelor denaturări ale concurenței 

între societățile care fac obiectul noilor 

norme prevăzute în prezenta directivă; 

 (e) numărul de întreprinderi care sunt 

incluse în domeniul de aplicare în 

perioada de tranziție. 

 La zece ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei directive, Comisia examinează 

aplicarea sa și raportează Parlamentului 

European și Consiliului cu privire la 

modul de funcționare a prezentei 

directive. 

Comisia comunică concluziile sale statelor 

membre, pentru ca acestea să le ia în calcul 

la conceperea și implementarea sistemelor 

naționale de impozitare a societăților. 

Comisia comunică concluziile sale într-un 

raport adresat Parlamentului European și 

statelor membre, pentru ca aceste concluzii 

să fie luate în calcul la conceperea și 

implementarea sistemelor naționale de 

impozitare a societăților, însoțit, dacă este 

cazul, de o propunere legislativă de 

modificare a prezentei directive. 

 

Amendamentul  76 

Propunere de directivă 

Articolul 70 – alineatul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre adoptă și publică, cel târziu 

până la 31 decembrie 2018, actele cu 

putere de lege și actele administrative 

necesare pentru a se conforma prezentei 

directive. Statele membre comunică de 

îndată Comisiei textul acestor acte. 

Statele membre adoptă și publică, cel târziu 

până la 31 decembrie 2019, actele cu 

putere de lege și actele administrative 

necesare pentru a se conforma prezentei 

directive. Statele membre comunică de 

îndată Comisiei textul acestor acte. 

 

Amendamentul  77 

Propunere de directivă 

Articolul 70 – alineatul 1 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre aplică aceste dispoziții de 

la 1 ianuarie 2019. 

Statele membre aplică aceste dispoziții de 

la 1 ianuarie 2020. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


