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9.12.2015 A8-0349/14 

Alteração  14 

Luděk Niedermayer 

em nome do Grupo PPE 

 

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 AR – alínea (i) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(i) Considerando que uma maior 

transparência relativamente às atividades 

das grandes empresas multinacionais, 

especialmente no que se refere aos lucros 

obtidos, aos impostos pagos sobre os 

lucros, aos subsídios recebidos e às 

devoluções de imposto, ao número de 

trabalhadores e aos ativos detidos, é 

essencial para garantir que as 

administrações fiscais lutem eficazmente 

contra a BEPS; que é necessário um 

equilíbrio adequado entre a transparência, a 

proteção dos dados pessoais e as 

informações comercialmente sensíveis, 

bem como no que diz respeito ao impacto 

sobre as empresas de menor dimensão; que 

um aspeto essencial dessa transparência é a 

apresentação de relatórios por país; que, 

antes de mais, as propostas da União sobre 

a apresentação de relatórios por país devem 

basear-se no modelo da OCDE; que a 

União pode ir além das orientações da 

OCDE tornando a apresentação de 

relatórios por país obrigatória e pública e 

que o Parlamento votou a favor da 

apresentação pública dos relatórios por país 

nas suas alterações, aprovadas em 8 de 

julho de 2015
1
, sobre uma proposta de 

alteração da Diretiva relativa aos direitos 

dos acionistas; que a Comissão Europeia 

realizou uma consulta sobre essa matéria 

(i) Considerando que uma maior 

transparência relativamente às atividades 

das grandes empresas multinacionais, 

especialmente no que se refere aos lucros 

obtidos, aos impostos pagos sobre os 

lucros, aos subsídios recebidos e às 

devoluções de imposto, ao número de 

trabalhadores e aos ativos detidos, é 

essencial para garantir que as 

administrações fiscais lutem eficazmente 

contra a BEPS; que é necessário um 

equilíbrio adequado entre a transparência, a 

proteção dos dados pessoais e as 

informações comercialmente sensíveis, 

bem como no que diz respeito ao impacto 

sobre as empresas de menor dimensão; que 

um aspeto essencial dessa transparência é a 

apresentação de relatórios por país; 

salienta que os requisitos em matéria de 

transparência devem ser concebidos e 

implementados de modo a não colocarem 

as PME da UE em desvantagem 

competitiva; que, antes de mais, as 

propostas da União sobre a apresentação de 

relatórios por país devem basear-se no 

modelo da OCDE; que a União pode ir 

além das orientações da OCDE tornando a 

apresentação de relatórios por país 

obrigatória e que o Parlamento votou a 

favor da apresentação pública dos 

relatórios por país nas suas alterações ao 
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entre 17 de junho e 9 de setembro de 2015, 

a fim de analisar as diferentes opções de 

apresentação dos relatórios por país
2
; que 

88 % das respostas públicas a essa consulta 

apoiaram a divulgação pública da 

informação fiscal pelas empresas; 

 

 

mandato de negociação aprovadas em 8 de 

julho de 2015
3
, sobre uma proposta de 

alteração da Diretiva relativa aos direitos 

dos acionistas; que a Comissão Europeia 

realizou uma consulta sobre essa matéria 

entre 17 de junho e 9 de setembro de 2015, 

a fim de analisar as diferentes opções de 

apresentação dos relatórios por país
2
; que 

88 % das respostas públicas a essa consulta 

apoiaram a divulgação pública da 

informação fiscal pelas empresas; 

Considerando que as PME e as empresas 

de média capitalização que não sejam 

empresas multinacionais devem ser 

isentas dessa obrigação; 

 

__________________ __________________ 

3 Textos Aprovados de 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 
3 Textos Aprovados de 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 
4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Alteração  15 

Luděk Niedermayer 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Anexo – Recomendação A1 – frase introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

O Parlamento Europeu solicita mais uma 

vez à Comissão Europeia que tome todas 

as medidas necessárias para, até ao 

primeiro trimestre de 2016, tornar 

obrigatória a apresentação de relatórios 

completos e públicos por país por todas as 

EMN para todos os setores.  

O Parlamento Europeu solicita mais uma 

vez à Comissão Europeia que tome todas 

as medidas necessárias para, até ao 

primeiro trimestre de 2016, tornar 

obrigatória a apresentação de relatórios 

completos e públicos por país por todas as 

EMN para todos os setores e sublinha, 

mais uma vez, que as PME e as empresas 

de média capitalização que não sejam 

empresas multinacionais devem ser 

isentas dessa obrigação. 

Or. en 



 

AM\1081258PT.doc  PE573.386v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

9.12.2015 A8-0349/16 

Alteração  16 

Luděk Niedermayer 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Anexo – Recomendação A1 – travessão 2 – novo ponto depois do ponto dois 

 

Proposta de resolução Alteração 

 o o impacto do reforço dos requisitos em 

matéria de transparência na posição 

competitiva das empresas da UE em 

comparação com as suas rivais de países 

terceiros; 

Or. en 

 

 


