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20.3.2019 A8-0170/3

Alteração 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
em nome do Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
Citação 23

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta os procedimentos 
de infração contra 23 Estados-Membros 
por não terem transposto, ou terem 
transposto apenas parcialmente, a 4.ª 
Diretiva Antibranqueamento de Capitais 
para a respetiva legislação nacional,

– Tendo em conta os procedimentos 
de infração instaurados pela Comissão 
contra 28 Estados-Membros por não terem 
transposto adequadamente a 4.ª Diretiva 
Antibranqueamento de Capitais para a 
respetiva legislação nacional,
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20.3.2019 A8-0170/4

Alteração 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
em nome do Grupo PPE

em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
Citação 25-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

 – Tendo em conta a sua resolução 
de 14 de março de 2019 sobre a 
necessidade urgente de elaborar uma lista 
negra da UE de países terceiros em 
consonância com a Diretiva relativa à 
luta contra o branqueamento de 
capitais1-A;
_________________
1-A Textos Aprovados, P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Alteração 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
em nome do Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Observa que o Plano de Ação do 
G20/OCDE – que compreende 15 pontos e 
visa combater de forma coordenada as 
causas e circunstâncias que criam as 
práticas de erosão da base tributária e 
transferência de lucros (práticas BEPS) – 
está a ser implementado e monitorizado e 
que outros debates estão a decorrer  através 
do Quadro Inclusivo, num âmbito mais 
alargado do que aquele que incluía apenas 
os países que participaram inicialmente no 
Plano; insta, por conseguinte, os Estados-
Membros a apoiarem uma reforma tanto do 
mandato como do funcionamento do 
Quadro Inclusivo, a fim de garantir que as 
lacunas fiscais remanescentes e as questões 
que ficaram por resolver, nomeadamente a 
repartição dos direitos de tributação entre 
os países, fiquem abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do atual quadro 
internacional em matéria de luta contra 
as práticas de erosão da base tributária e 
de transferência de lucros;

39. Observa que o Plano de Ação do 
G20/OCDE – que compreende 15 pontos e 
visa combater de forma coordenada as 
causas e circunstâncias que criam as 
práticas de erosão da base tributária e 
transferência de lucros (práticas BEPS) – 
está a ser implementado e monitorizado e 
que outros debates estão a decorrer  através 
do Quadro Inclusivo, num âmbito mais 
alargado do que aquele que incluía apenas 
os países que participaram inicialmente no 
Plano; insta, por conseguinte, os Estados-
Membros a apoiarem uma reforma tanto do 
mandato como do funcionamento do 
Quadro Inclusivo, a fim de garantir que as 
lacunas fiscais remanescentes e as questões 
que ficaram por resolver sejam abrangidas 
pelo âmbito de aplicação do atual quadro 
internacional; congratula-se com a 
iniciativa do Quadro Inclusivo para 
debater e procurar chegar a um consenso 
global sobre uma melhor repartição dos 
direitos de tributação entre os países;
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20.3.2019 A8-0170/6

Alteração 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
em nome do Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 69

Proposta de resolução Alteração

69. Congratula-se com o pacote 
«Tributação da economia digital», 
aprovado pela Comissão em 21 de março 
de 2018;  lamenta a morosidade da 
abordagem do Conselho52e a sua 
incapacidade para chegar a um acordo 
sobre este pacote;  manifesta a sua 
preocupação pelo facto de, em vez disso, o 
Conselho ponderar uma proposta com um 
âmbito muito menos ambicioso do que o 
previsto na proposta inicial e na 
subsequente posição do Parlamento, 
adotada em 13 de dezembro de 201853; 
insta o Conselho a adotar estas propostas 
com celeridade;

69. Congratula-se com o pacote 
«Tributação da economia digital», 
aprovado pela Comissão em 21 de março 
de 2018; lamenta, contudo, que a 
Dinamarca, a Finlândia, a Irlanda e a 
Suécia tenham mantido as suas reservas 
ou a sua oposição de princípio ao pacote 
ISD durante a reunião do ECOFIN em 12 
de março de 20191-A;

_________________ _________________
1-A Conclusões do Conselho Económico e 
Financeiro, de12 de março 2019.

52Conclusões do Conselho Económico e 
Financeiro, de 4 de dezembro 2018.
53 Resolução legislativa do Parlamento 
Europeu, de 13 de dezembro de 2018, 
sobre a proposta de diretiva do Conselho 
relativa ao sistema comum de imposto 
sobre os serviços digitais aplicável às 
receitas da prestação de determinados 
serviços digitais, Textos aprovados, 
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P8_TA(2018)0523.
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20.3.2019 A8-0170/7

Alteração 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
em nome do Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 71

Proposta de resolução Alteração

71. Insta a Comissão a ponderar a 
possibilidade de estabelecer um imposto 
digital no quadro de uma cooperação 
reforçada, caso o Conselho não consiga 
chegar a acordo sobre o «imposto sobre os 
serviços digitais»;

71. Insta os Estados-Membros a 
ponderarem a possibilidade de estabelecer 
um imposto digital no quadro de uma 
cooperação reforçada, a fim de evitar uma 
maior fragmentação do mercado único, 
como já está a acontecer, com alguns 
Estados-Membros a considerarem a 
introdução de soluções nacionais;
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20.3.2019 A8-0170/8

Alteração 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
em nome do Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 81

Proposta de resolução Alteração

81. Toma nota da declaração proferida 
pelo ministro das Finanças francês na 
reunião de 23 de outubro de 2018 da 
Comissão TAX3 a propósito da 
necessidade de debater o conceito de 
tributação mínima;  congratula-se com a 
prontidão com que a França inseriu o 
debate sobre a tributação mínima na lista 
de prioridades da sua Presidência do G7 
em 2019;

81. Toma nota da declaração proferida 
pelo ministro das Finanças francês na 
reunião de 23 de outubro de 2018 da 
Comissão TAX3 a propósito da 
necessidade de debater o conceito de 
tributação mínima; congratula-se com a 
prontidão com que a França inseriu o 
debate sobre a tributação mínima na lista 
de prioridades da sua Presidência do G7 
em 2019, como reiterado durante a 
reunião do ECOFIN de 12 de março de 
2019;
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20.3.2019 A8-0170/9

Alteração 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
em nome do Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 211

Proposta de resolução Alteração

211. Lamenta que um grande número 
de Estados-Membros não tenha transposto 
dentro do prazo fixado, total ou 
parcialmente, a DBC 4 para a respetiva 
legislação nacional, e que a Comissão 
tenha sido, por este motivo, compelida a 
instaurar processos por infração contra os 
Estados-Membros em causa, tendo tido 
de, inclusivamente, remeter alguns casos 
para o Tribunal de Justiça da União 
Europeia117;  insta os Estados-Membros em 
causa a resolver rapidamente esta situação;  
exorta os Estados-Membros a cumprir a 
sua obrigação legal de respeitar o prazo de 
10 de janeiro de 2020 para a transposição 
da DBC 5 para a respetiva legislação 
nacional; sublinha e saúda as conclusões 
do Conselho de 23 de novembro de 2018, 
que convidam os Estados-Membros a 
transpor a DBC 5 para a sua legislação 
nacional antes do prazo de 2020;  insta a 
Comissão a fazer pleno uso dos 
instrumentos disponíveis para prestar apoio 
e garantir que os Estados-Membros 
transponham e apliquem devidamente a 
DBC 5 o mais rapidamente possível;

211. Lamenta que alguns 
Estados-Membros não tenham transposto 
dentro do prazo fixado, total ou 
parcialmente, a DBC 4 para a respetiva 
legislação nacional, e que a Comissão 
tenha sido, por este motivo, compelida a 
instaurar-lhes processos por infração, 
tendo tido de, inclusivamente, remeter 
alguns casos para o Tribunal de Justiça da 
União Europeia117; insta os 
Estados-Membros em causa a resolver 
rapidamente esta situação; exorta os 
Estados-Membros a cumprir a sua 
obrigação legal de respeitar o prazo de 10 
de janeiro de 2020 para a transposição da 
DBC 5 para a respetiva legislação 
nacional; sublinha e saúda as conclusões 
do Conselho de 23 de novembro de 2018, 
que convidam os Estados-Membros a 
transpor a DBC 5 para a sua legislação 
nacional antes do prazo de 2020;  insta a 
Comissão a fazer pleno uso dos 
instrumentos disponíveis para prestar apoio 
e garantir que os Estados-Membros 
transponham e apliquem devidamente a 
DBC 5 o mais rapidamente possível;

_________________ _________________
117 Em 19 de julho de 2018, a Comissão 117 Em 19 de julho de 2018, a Comissão 
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intentou ações contra a Grécia e contra a 
Roménia no Tribunal de Justiça da União 
Europeia, por não terem transposto para a 
respetiva legislação nacional a quarta 
Diretiva relativa ao Branqueamento de 
Capitais;  A Irlanda transpusera apenas 
uma parte muito limitada das normas e foi-
lhe também intentada uma ação no 
Tribunal de Justiça.

intentou ações contra a Grécia e contra a 
Roménia no Tribunal de Justiça da União 
Europeia, por não terem transposto para a 
respetiva legislação nacional a quarta 
Diretiva relativa ao Branqueamento de 
Capitais;  A Irlanda transpusera apenas 
uma parte muito limitada das normas e foi-
lhe também intentada uma ação no 
Tribunal de Justiça.
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20.3.2019 A8-0170/10

Alteração 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
em nome do Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 223-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 223-A. Observa com preocupação que o 
caso «Troika Laundromat» também expôs 
publicamente a forma como 4,6 mil 
milhões de USD provenientes da Rússia e 
de outros países passaram por bancos e 
empresas europeus; salienta que no 
centro do escândalo estão o Troika Dialog 
— antes, um dos maiores bancos de 
investimento privado russos — e a rede 
que poderá ter permitido à elite russa no 
poder utilizar secretamente proventos 
ilícitos para adquirir ações em 
companhias estatais, propriedade 
imobiliária, tanto na Rússia como no 
estrangeiro, e artigos de luxo; deplora 
ainda que vários bancos europeus 
tenham, alegadamente, estado envolvidos 
nestas operações suspeitas, 
nomeadamente o Danske Bank, o 
Swedbank AB, o Nordea Bank Abp, o 
ING Groep NV, o Credit Agricole SA, o 
Deutsche Bank AG, o KBC Group NV, o 
Raiffeisen Bank International AG, o ABN 
Amro Group NV, o Cooperatieve 
Rabobank U.A. e a filial neerlandesa do 
Turkiye Garanti Bankasi A.S.;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Alteração 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
em nome do Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 281

Proposta de resolução Alteração

281. Considera que, mesmo tendo em 
conta o trabalho realizado a nível 
internacional para identificar os países 
terceiros de risco elevado para efeitos de 
luta contra o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente o trabalho do GAFI, é 
essencial que a União disponha de uma 
lista autónoma de países terceiros de risco 
elevado;  congratula-se, neste contexto, 
com o Regulamento Delegado da 
Comissão, de 31 de janeiro de 2019, que 
complementa a Diretiva (UE)  2015/849 do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que 
diz respeito às normas técnicas reguladoras 
das medidas mínimas e do tipo de medidas 
adicionais que as instituições de crédito e 
financeiras devem tomar para mitigar o 
risco de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo em 
determinados países terceiros136;

281. Considera que, mesmo tendo em 
conta o trabalho realizado a nível 
internacional para identificar os países 
terceiros de risco elevado para efeitos de 
luta contra o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente o trabalho do GAFI, é 
essencial que a União disponha de uma 
lista autónoma de países terceiros de risco 
elevado; congratula-se, neste contexto, 
com o Regulamento Delegado da 
Comissão, de 13 de fevereiro de 2019, que 
completa a Diretiva (UE) 2015/849 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
mediante a identificação dos países 
terceiros de risco elevado que apresentam 
deficiências estratégicas (C(2019)1326), e 
lamenta que o Conselho se tenha oposto 
ao ato delegado; congratula-se, além 
disso, com o Regulamento Delegado da 
Comissão, de 31 de janeiro de 2019, que 
complementa a Diretiva (UE) 2015/849 do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que 
diz respeito às normas técnicas reguladoras 
das medidas mínimas e do tipo de medidas 
adicionais que as instituições de crédito e 
financeiras devem tomar para mitigar o 
risco de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo em 
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determinados países terceiros136;

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/12

Alteração 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
em nome do Grupo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 298

Proposta de resolução Alteração

298. Congratula-se com a adoção pelo 
Conselho, em 5 de dezembro de 2017, da 
primeira lista da UE, bem como com o 
acompanhamento contínuo dos 
compromissos assumidos pelos países 
terceiros;  observa que a lista foi atualizada 
diversas vezes com base na avaliação 
desses compromissos e que, 
consequentemente, vários países foram 
retirados da lista;  observa que , em 9 de 
novembro de 2018 , a lista incluía apenas 
cinco jurisdições fiscais:  Samoa 
Americana, Guame, Samoa, Trindade e 
Tobago e Ilhas Virgens Americanas; 

298. Congratula-se com a adoção pelo 
Conselho, em 5 de dezembro de 2017, da 
primeira lista da UE, bem como com o 
acompanhamento contínuo dos 
compromissos assumidos pelos países 
terceiros; observa que a lista foi atualizada 
diversas vezes com base na avaliação 
desses compromissos e que, 
consequentemente, vários países foram 
retirados da lista; observa que, na 
sequência da revisão de 12 de março de 
2019, a lista inclui agora as seguintes 
jurisdições fiscais: Samoa Americana, 
Aruba, Guame, Barbados, Belize, 
Dominica, Fiji, Ilhas Marshall, Omã, 
Samoa, Trindade e Tobago, Emiratos 
Árabes Unidos, Ilhas Virgens Americanas 
e Vanuatu;

Or. en


