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Alteração  9 

Philippe Lamberts, 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 86 – travessão 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – alguns Estados-Membros, 

nomeadamente o Luxemburgo, os Países 

Baixos e a Bélgica, coordenaram as suas 

posições antecipadamente, em particular 

no quadro do Código de Conduta no 

domínio da fiscalidade das empresas, a 

fim de poderem recusar a divulgação de 

informações acerca das suas decisões 

fiscais, quebrar o consenso geral existente 

quanto à supressão das suas medidas 

fiscais prejudiciais, tais como os regimes 

preferenciais no domínio das patentes e 

da inovação, bem como de bloquear 

quaisquer avanços no que diz respeito a 

futuras reformas fiscais, violando assim o 

princípio da cooperação leal, consagrado 

no artigo 4.º, n.º 3, do TUE; 

Or. en 
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Alteração  10 

Philippe Lamberts, 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 86-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  86-A. Condena o facto de vários 

documentos fiscais das reuniões do grupo 

do Código de Conduta que foram 

solicitados não terem sido divulgados de 

todo ou apenas terem sido parcialmente 

divulgados à comissão, embora alguns 

desses documentos tenham já sido 

disponibilizados a cidadãos que os 

solicitaram através do procedimento de 

acesso a documentos, levando a que o 

Parlamento Europeu esteja menos bem 

informado do que os cidadãos europeus 

acerca da posição dos Estados-Membros 

em matéria fiscal; lamenta ainda o facto 

de a Comissão apenas ter divulgado uma 

percentagem de documentos inferior a 5% 

do total dos documentos solicitados, que 

ascenderiam a cerca de 5500; lamenta a 

falta de cooperação da Comissão e do 

Conselho com a comissão, impedindo o 

exercício do seu mandato; 

Or. en 

 

 


