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18.11.2015 A8-0317/22 

Alteração  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-A. Considerando que as autoridades 

luxemburguesas nunca contestaram ou 

desincentivaram este tipo de acordos 

fiscais e que o atual Presidente da 

Comissão Europeia, Jean-Claude 

Juncker, esteve, durante muitos anos, na 

liderança do Grão-Ducado; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Alteração  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

Considerando A-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-B. Considerando que, na audição 

perante a Comissão TAXE, em 17 de 

setembro de 2015, o presidente da 

Comissão Europeia, Jean-Claude 

Juncker, negou qualquer envolvimento 

pessoal no caso LuxLeaks e colocou em 

dúvida o valor real de toda a questão, 

referindo-se antes ao caso EuLeaks; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Alteração  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

Considerando A-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-C. Considerando que, em 17 de 

setembro de 2015, o Presidente Juncker 

declarou à Comissão TAXE que nunca 

tinha tido acesso à versão original do 

relatório Krecké (1997) e que desconhecia 

a existência da página em falta acerca das 

decisões fiscais do Luxemburgo; que 

Jeannot Krecké, antigo membro do 

Parlamento luxemburguês e Ministro da 

Economia durante o Governo de 

Jean-Claude Juncker, confirmou que em 

abril de 1997 entregou a Jean-Claude 

Juncker a versão oficial e a sua versão 

particular do seu relatório; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Alteração  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

Considerando A-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-D. Considerando que os novos 

elementos fornecidos pela revista alemã 

Der Spiegel deixaram bem claro o papel 

desempenhado pelos Governos da 

Bélgica, do Luxemburgo e dos Países 

Baixos no bloqueio de qualquer tentativa 

por parte do Grupo do Código de Conduta 

de modificar os regimes fiscais 

prejudiciais praticados pelos países do 

Benelux, durante vários anos; que os 

Estados-Membros se recusaram a facultar 

o acesso a esses documentos; que durante 

esse período o Primeiro-Ministro do 

Luxemburgo era Jean-Claude Juncker e 

o Ministro das Finanças dos Países 

Baixos era o atual Presidente do 

Eurogupo, Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Alteração  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

Considerando AD 

 

Proposta de resolução Alteração 

AD. Considerando que parte dos trabalhos 

da comissão foram dificultados pelo facto 

de determinados Estados-Membros e o 

Conselho não terem respondido 

atempadamente (ver o anexo 2) e, no final, 

não terem apresentado todos os 

documentos solicitados ou terem-se 

limitado a enviar respostas de cortesia que 

mal abordam o assunto dos pedidos 

apresentados; que, das 17 empresas 

multinacionais convidadas (excluindo as 

empresas de auditoria e de aconselhamento 

fiscal), 15 aceitaram comparecer perante a 

comissão (ver o anexo 3); que a Comissão 

também não cooperou plenamente, pois 

não enviou todos os documentos de sessão 

e notas de reuniões informais das reuniões 

do Código de Conduta, tendo oferecido 

apenas perante a intransigência de alguns 

Estados-Membros, um processo de 

consulta limitado; e que, por conseguinte, o 

mandato da comissão teve de ser alargado; 

AD. Considerando que parte dos trabalhos 

da comissão foram dificultados pelo facto 

de determinados Estados-Membros e o 

Conselho não terem respondido 

atempadamente (ver o anexo 2) e, no final, 

não terem apresentado todos os 

documentos solicitados ou terem-se 

limitado a enviar respostas de cortesia que 

mal abordam o assunto dos pedidos 

apresentados; que, das 17 empresas 

multinacionais convidadas (excluindo as 

empresas de auditoria e de aconselhamento 

fiscal), 15 aceitaram comparecer perante a 

comissão (ver o anexo 3); que a Comissão 

também não cooperou plenamente, pois 

não enviou todos os documentos de sessão 

e notas de reuniões informais das reuniões 

do Código de Conduta, tendo oferecido 

apenas perante a intransigência de alguns 

Estados-Membros, um processo de 

consulta limitado; que a Comissão 

facultou documentos relacionados com o 

Grupo do Código de Conduta a outras 

instituições (por exemplo, à Universidade 

de Amesterdão), recusando o acesso aos 

mesmos por parte dos membros da 

Comissão TAXE; e que, por conseguinte, o 

mandato da comissão teve de ser alargado, 

com novos poderes de inquérito; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Alteração  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 101-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  101-A. Solicita ao Presidente Juncker que 

esclareça a sua posição relativamente ao 

«caso Krecké»;  solicita ainda acesso 

pleno a todos os documentos do Grupo do 

Código de Conduta (incluindo às suas 

atas), a fim de analisar as declarações da 

revista Der Spiegel acerca da atitude de 

alguns Estados-Membros relativamente à 

concorrência leal a nível da fiscalidade; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Alteração  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 103 

 

Proposta de resolução Alteração 

103. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

insiste em que devem ser tomadas medidas 

concretas para garantir que a troca 

automática de informações seja um 

procedimento verdadeiramente mundial e, 

deste modo, eficaz, respeitando 

simultaneamente os requisitos de 

confidencialidade, através do apoio dos 

esforços dos países em desenvolvimento no 

sentido de reforçar as suas capacidades de 

participação de forma plena na troca 

automática de informações; salienta que, 

na UE, a troca automática de informações 

poderia ser efetuada sob a forma de um 

registo central a nível da UE, acessível à 

Comissão e às autoridades nacionais 

competentes; 

103. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

insiste em que devem ser tomadas medidas 

concretas para garantir que a troca 

automática de informações seja um 

procedimento verdadeiramente mundial e, 

deste modo, eficaz, através do apoio dos 

esforços dos países em desenvolvimento no 

sentido de reforçar as suas capacidades de 

participação de forma plena na troca 

automática de informações; salienta que, 

na UE, a troca automática de informações 

poderia ser efetuada sob a forma de um 

registo central público a nível da UE, 

acessível aos cidadãos, à Comissão e às 

autoridades competentes; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Alteração  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 104 

 

Proposta de resolução Alteração 

104. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente de forma exaustiva e 

imediata entre estes países e que qualquer 

ação que vise reduzir a elisão fiscal e a 

erosão da matéria coletável na UE, 

incluindo as auditorias, deve ser executada 

conjuntamente, tendo em devida conta a 

experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 

também apresentados nos relatórios por 

país das empresas multinacionais; 

104. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente de forma exaustiva e 

imediata entre estes países e que qualquer 

ação que vise reduzir a elisão fiscal e a 

erosão da matéria coletável na UE, 

incluindo as auditorias, deve ser executada 

conjuntamente, tendo em devida conta a 

experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 

também apresentados nos relatórios 

públicos por país das empresas 

multinacionais; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Alteração  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 109 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– a sua divulgação pública, quer na íntegra, 

quer de forma simplificada, mas 

respeitando plenamente os requisitos de 

confidencialidade, 

– a sua divulgação pública na íntegra, 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Alteração  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 139 

 

Proposta de resolução Alteração 

139. Reconhece o trabalho desenvolvido 

pela Comissão para a criação de um 

número de identificação fiscal europeu 

(NIF); insta a Comissão a avançar com 

uma proposta relativa ao NIF europeu, com 

base na ideia de NIF europeu apresentada 

pela Comissão em 2012 no seu plano de 

ação para reforçar a luta contra a fraude e a 

evasão fiscais (ação 22)42; recorda que se 

considera que os NIF proporcionam o 

melhor meio de identificar os 

contribuintes, pelo que insta à aceleração 

deste projeto; solicita, de igual modo, que a 

Comissão trabalhe ativamente na criação 

de um número de identificação semelhante 

a nível mundial, como, por exemplo, o 

identificador mundial de entidade jurídica 

do Comité de Supervisão Regulamentar; 

 

 

 

139. Reconhece o trabalho desenvolvido 

pela Comissão para a criação de um 

número de identificação fiscal europeu 

(NIF); insta a Comissão Europeia a 

avançar com uma proposta relativa ao NIF 

europeu, com base na ideia de NIF europeu 

apresentada pela Comissão em 2012 no seu 

plano de ação para reforçar a luta contra a 

fraude e a evasão fiscais (ação 22)
42

; 

recorda que se considera que os NIF 

proporcionam o melhor meio de identificar 

os contribuintes, pelo que insta à 

aceleração deste projeto; solicita, de igual 

modo, que a Comissão trabalhe ativamente 

na criação de um número de identificação 

semelhante a nível mundial, como, por 

exemplo, o identificador mundial de 

entidade jurídica do Comité de Supervisão 

Regulamentar; solicita ainda a criação de 

um registo público das empresas ao nível 

da UE, a fim de evitar práticas fiscais 

agressivas e prejudiciais, fraudes e 

distorções de concorrência; 
__________________ __________________ 
42

COM(2012)722 final. 42
 COM(2012)722 final. 

Or. en 

 


