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9.12.2015 A8-0349/3 

Alteração  3 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Assegurar a transparência, a coordenação e a convergência das políticas de tributação das 

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que, em novembro de 

2014, um consórcio de jornalistas 

(Consórcio Internacional de Jornalistas de 

Investigação) que investigou as decisões 

fiscais antecipadas e outras práticas 

prejudiciais no Luxemburgo (LuxLeaks) 

revelou que quase 340 empresas 

multinacionais (EMN) celebraram acordos 

secretos com o Luxemburgo que, em 

detrimento do interesse público da União, 

permitiram que muitas delas, com escassa 

ou nenhuma atividade económica no 

Luxemburgo, reduzissem as suas faturas 

fiscais a nível mundial a um mínimo; 

A. Considerando que, em novembro de 

2014, um consórcio de jornalistas 

(Consórcio Internacional de Jornalistas de 

Investigação) que investigou as decisões 

fiscais antecipadas e outras práticas 

prejudiciais no Luxemburgo (LuxLeaks) 

revelou que quase 340 empresas 

multinacionais (EMN) celebraram acordos 

secretos com o Luxemburgo, enquanto 

Jean-Claude Juncker exercia funções, 
que, em detrimento do interesse público da 

União, permitiram que muitas delas, com 

escassa ou nenhuma atividade económica 

no Luxemburgo, reduzissem as suas faturas 

fiscais a nível mundial a um mínimo; 

Or. en 
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Alteração  4 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Assegurar a transparência, a coordenação e a convergência das políticas de tributação das 

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Insta a Comissão a não se coibir de 

recorrer ao artigo 116.º do TFUE, que 

constitui a base jurídica necessária para 

que o Parlamento e o Conselho ajam de 

acordo com o processo legislativo 

ordinário, a fim de eliminar as práticas que 

conduzem a uma distorção da concorrência 

no mercado interno, como a concorrência 

fiscal praticada pelos Estados-Membros 

através de decisões fiscais antecipadas 

não transparentes e desleais; 

28. Insta a Comissão a não se coibir de 

recorrer ao artigo 116.º do TFUE, que 

constitui a base jurídica necessária para 

que o Parlamento e o Conselho ajam de 

acordo com o processo legislativo 

ordinário, a fim de eliminar as práticas que 

conduzem a uma distorção da concorrência 

no mercado interno, uma vez que isto 

constituiria um sério desafio para a 

soberania dos Estados-Membros; 

Or. en 

 

 


