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Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando BF 

 

Proposta de resolução Alteração 

BF. Considerando que a Comissão 

Especial TAXE 2 do Parlamento, 

constituída em 2 de dezembro de 2015, 

realizou 11 reuniões, algumas das quais em 

conjunto com a Comissão dos Assuntos 

Económicos e Monetários, a Comissão dos 

Assuntos Jurídicos e a Comissão do 

Desenvolvimento, nas quais ouviu a 

Comissária da Concorrência, Margrethe 

Vestager, o Comissário dos Assuntos 

Económicos e Financeiros, Fiscalidade e 

União Aduaneira, Pierre Moscovici, o 

Comissário da Estabilidade Financeira, 

Serviços Financeiros e União dos 

Mercados de Capitais, Jonathan Hill, o 

Secretário de Estado das Finanças dos 

Países Baixos, Eric Wiebes (em 

representação da Presidência do Conselho), 

peritos no domínio da fiscalidade e do 

desenvolvimento, representantes de 

empresas multinacionais, representantes de 

instituições bancárias e deputados de 

parlamentos nacionais da UE; que a 

Comissão Especial realizou igualmente 

reuniões com representantes dos Governos 

de Andorra, Liechtenstein, Mónaco, 

Guernsey e Jersey, e recebeu um contributo 

escrito do Governo da Ilha de Man (ver 

anexo 1); que a Comissão Especial 

organizou ainda missões de informação aos 

EUA (ver anexo 6), a fim de estudar 
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constituída em 2 de dezembro de 2015, 
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aspetos específicos da dimensão 

extracomunitária do seu mandato, e a 

Chipre (ver anexo 5); que os membros da 

Comissão Especial foram pessoalmente 

convidados a participar nos trabalhos do 

grupo interparlamentar de alto nível 

«TAXE» da OCDE; que a Comissão 

Especial realizou à porta fechada reuniões 

a nível dos coordenadores, nas quais ouviu 

representantes do Governo das Ilhas 

Caimão, jornalistas de investigação e 

funcionários da Comissão; que todas estas 

atividades – que forneceram um manancial 

de informações muito úteis sobre práticas e 

sistemas fiscais dentro e fora da União – 

ajudaram a clarificar algumas questões 

pertinentes, enquanto outras continuaram 

sem resposta; 

aspetos específicos da dimensão 

extracomunitária do seu mandato, e a 

Chipre (ver anexo 5); que os membros da 

Comissão Especial foram pessoalmente 

convidados a participar nos trabalhos do 

grupo interparlamentar de alto nível 

«TAXE» da OCDE; que a Comissão 

Especial realizou à porta fechada reuniões 

a nível dos coordenadores, nas quais ouviu 

representantes do Governo das Ilhas 

Caimão, jornalistas de investigação e 

funcionários da Comissão; que o primeiro 

relatório da Comissão Especial TAXE 1 

observou que as suas atividades «não 

clarificaram todas as questões pertinentes, 

nomeadamente as inconsistências que 

subsistem nas declarações proferidas pelo 

Presidente da Comissão Jean-Claude 

Juncker a respeito da página há muito 

tempo secreta do relatório Krecké», e que, 

apesar da confirmação das 

inconsistências supracitadas numa 

audição à porta fechada dos jornalistas de 

investigação, nem o Sr. Juncker nem o Sr. 

Krecké foram convidados na sua 

sequência; que todas estas atividades – 

que forneceram um manancial de 

informações muito úteis sobre práticas e 

sistemas fiscais dentro e fora da União – 

ajudaram a clarificar algumas questões 

pertinentes, enquanto outras continuaram 

sem resposta; 
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