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9.12.2015 A8-0349/17 

Alteração  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que as investigações 

realizadas pela Comissão TAXE revelam 

que a prática de estabelecer decisões fiscais 

antecipadas não é um exclusivo do 

Luxemburgo mas uma prática comum em 

toda a União; que o estabelecimento de 

decisões fiscais antecipadas pode ser uma 

forma legítima de proporcionar segurança 

jurídica às empresas e de reduzir o risco 

financeiro das empresas honestas, mas é 

suscetível de permitir abusos e a elisão 

fiscal e, ao só proporcionar segurança 

jurídica a determinados destinatários, pode 

criar alguma desigualdade entre as 

empresas que beneficiam de decisões 

fiscais antecipadas e as empresas que não 

utilizam essas decisões; 

E. Considerando que as investigações 

realizadas pela Comissão TAXE revelam 

que a prática de estabelecer decisões fiscais 

antecipadas não é um exclusivo do 

Luxemburgo mas uma prática comum em 

toda a União; considerando que a 

Comissão TAXE, embora reconheça que 

houve violações generalizadas do direito 

da União nos domínios do intercâmbio de 

informações sobre questões fiscais, dos 

auxílios estatais de natureza fiscal e do 

princípio da cooperação sincera e leal, 

ainda não conseguiu resolver de forma 

cabal a questão da responsabilidade 

política devido à falta de cooperação por 

parte da Comissão, do Conselho e dos 

Estados-Membros; que o estabelecimento 

de decisões fiscais antecipadas pode ser 

uma forma legítima de proporcionar 

segurança jurídica às empresas e de reduzir 

o risco financeiro das empresas honestas, 

mas é suscetível de permitir abusos e a 

elisão fiscal e, ao só proporcionar 

segurança jurídica a determinados 

destinatários, pode criar alguma 

desigualdade entre as empresas que 

beneficiam de decisões fiscais antecipadas 

e as empresas que não utilizam essas 

decisões; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Alteração  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que, salvo algumas 

louváveis exceções, os líderes políticos 

nacionais não são suficientemente 

sensíveis ao problema da elisão fiscal no 

âmbito da tributação das sociedades; 

H. Considerando que, salvo algumas 

louváveis exceções, os líderes políticos 

nacionais não são suficientemente 

sensíveis ao problema da elisão fiscal no 

âmbito da tributação das sociedades; 

Considerando que alguns 

Estados-Membros, como o Luxemburgo, 

sob a liderança do atual Presidente da 

Comissão Jean-Claude Juncker, e os 

Países Baixos com o Presidente do 

Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem como 

Ministro das Finanças, impediram, de 

forma ativa, – conforme foi revelado 

recentemente pelos principais meios de 

comunicação social – avanços em matéria 

de práticas fiscais prejudiciais como, por 

exemplo, no que se refere aos regimes 

fiscais especiais para os rendimentos da 

propriedade intelectual nas instâncias do 

Conselho; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Alteração  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – Recomendação A3 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Nessas notificações, os 

Estados-Membros devem incluir a 

análise dos efeitos secundários do 

impacto significativo das novas 

medidas fiscais sobre os outros 

Estados-Membros e os países em 

desenvolvimento, de modo a apoiar a 

identificação das práticas fiscais 

prejudiciais que incumbe ao Grupo 

do Código de Conduta. 

 

 Nessas notificações, os 

Estados-Membros devem incluir a 

análise dos efeitos secundários do 

impacto significativo das novas 

medidas fiscais sobre os outros 

Estados-Membros e os países em 

desenvolvimento, de modo a apoiar a 

identificação das práticas fiscais 

prejudiciais que incumbe ao Grupo do 

Código de Conduta. Estas análises 

devem ser publicadas para permitir 

que as partes interessadas dos setores 

governamental, não-governamental e 

académico possam fazer uma 

comparação internacional, com base 

em todos os elementos de prova 

disponíveis, dos regimes fiscais e do 

seu impacto transfronteiriço 

concreto. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Alteração  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – Recomendação A7 – travessão 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

  Esta proteção deve ser coerente com 

o sistema jurídico global e ser eficaz 

contra quaisquer processos judiciais 

injustificados, sanções económicas e 

discriminações; 

 Esta proteção deve ser coerente com o 

sistema jurídico global e ser eficaz 

contra quaisquer processos judiciais 

injustificados, sanções económicas e 

discriminações. A proteção dos 

denunciantes não deve ser diluída 

por uma definição vaga ou 

demasiado ampla de segredos 

comerciais, permitindo que as 

empresas ou instituições silenciem 

arbitrariamente denunciantes 

nomeadamente fazendo referência à 

alegada proteção desses segredos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Alteração  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – Recomendação B3 – frase introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 

Europeia que continue a fornecer a sua 

orientação aos Estados-Membros sobre a 

forma de aplicar os regimes fiscais 

especiais para os rendimentos da 

propriedade intelectual, em conformidade 

com a abordagem de correlação 

modificada («modified nexus approach»), 

de modo a assegurar que tais regimes não 

sejam prejudiciais.  

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 

Europeia que continue a fornecer a sua 

orientação aos Estados-Membros sobre 

regimes fiscais preferenciais como os 

regimes fiscais especiais para os 

rendimentos da propriedade intelectual.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Alteração  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – Recomendação B3 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A orientação fornecida pela Comissão 

deve evidenciar que os regimes 

preferenciais, como os regimes fiscais 

especiais para os rendimentos da 

propriedade intelectual, devem ter por 

base a abordagem de correlação 

modificada definida na ação 5 do 

projeto BEPS da OCDE, o que 

implica que deve existir uma relação 

direta entre os benefícios fiscais e as 
atividades de investigação e 

desenvolvimento subjacentes.  

 A orientação fornecida pela Comissão 

deve evidenciar que os regimes 

preferenciais, como os regimes fiscais 

especiais para os rendimentos da 

propriedade intelectual, devem ser 

progressivamente eliminados na 

medida em que, segundo o relatório 

da Comissão TAXE, os custos 

ligados à investigação e ao 

desenvolvimento podem atualmente 

ser objeto de dedução fiscal ao 

abrigo dos sistemas fiscais nacionais, 

mesmo sem regimes fiscais especiais 

para os rendimentos da propriedade 

intelectual. A própria Comissão 

encontrou num estudo sobre 

investigação e desenvolvimento 

incentivos no sentido de que "os 

regimes fiscais especiais para os 

rendimentos da propriedade 

intelectual parecem mais propensos a 

transferir o rendimento das 

sociedades do que a estimular a 

inovação"
1
 e a dificuldade em 

identificar a contribuição exata de 
atividades de investigação específicas 

para os lucros das empresas faz com 

que esses sistemas sejam 

intrinsecamente suscetíveis de 

atividades de BEPS;  
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 _________ 

 Um estudo sobre incentivos fiscais à I&D, 

"Taxation Papers», Documento de 

trabalho n.º 52-2014, Comissão Europeia. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Alteração  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – Recomendação C3 – frase introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 

Europeia que apresente uma proposta que 

estabeleça uma lista de contramedidas que 

a União e os Estados-Membros devem 

adotar como acionistas e financiadores de 

organismos, bancos e programas de 

financiamento públicos, em relação às 

empresas que utilizam os paraísos fiscais 

com o objetivo de criar regimes de 

planeamento fiscal agressivo e que, por 

conseguinte, não cumprem as normas de 

boa governação fiscal da União. 

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 

Europeia que apresente uma proposta que 

estabeleça uma lista de contramedidas que 

a União e os Estados-Membros devem 

adotar como acionistas e financiadores de 

organismos, bancos e programas de 

financiamento públicos, em relação às 

empresas que utilizam, prestam 

informações ou facilitam a utilização de 
paraísos fiscais com o objetivo de criar 

regimes de planeamento fiscal agressivo e 

que, por conseguinte, não cumprem as 

normas de boa governação fiscal da União. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Alteração  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – Recomendação C3 – travessão 2 – ponto 8 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  o nos casos de utilização ou promoção 

reiterada de paraísos fiscais, coimas e a 

retirada da licença de atividade, em 

especial para as empresas de consultoria 

fiscal e os prestadores de serviços 

financeiros. 

Or. en 

 

 


