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20.3.2019 A8-0170/13

Alteração 13
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 crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 306

Proposta de resolução Alteração

306. Observa com preocupação que os 
países terceiros podem revogar regimes 
fiscais não conformes, mas substituí-los 
por outros que são potencialmente 
prejudiciais para a União Europeia; salienta 
que tal pode ser particularmente verdade 
no caso da Suíça; insta o Conselho a 
reavaliar a Suíça e qualquer outro país 
terceiro147 que introduza alterações 
legislativas semelhantes148;

_______________
147 Incluindo Andorra, Listenstaine e São Marinho.

__________________
148 Audição da TAX3 sobre as relações com a Suíça 
no domínio dos assuntos fiscais e da luta contra o 
branqueamento de capitais, realizada em 1 de 
outubro de 2018, e troca de pontos de vista com 
Fabrizia Lapecorella, presidente do Grupo do 
Código de Conduta sobre a Fiscalidade das 
Empresas, realizada em 10 de outubro de 2018.

306. Observa com preocupação que os 
países terceiros podem revogar regimes 
fiscais não conformes, mas substituí-los 
por outros que são potencialmente 
prejudiciais para a União Europeia; salienta 
que tal pode ser particularmente verdade 
no caso da Suíça; insta o Conselho a 
reavaliar a Suíça e qualquer outro país 
terceiro147 que introduza alterações 
legislativas semelhantes148;

_______________
147 Incluindo Andorra e Listenstaine.

__________________
148 Audição da TAX3 sobre as relações com a Suíça 
no domínio dos assuntos fiscais e da luta contra o 
branqueamento de capitais, realizada em 1 de 
outubro de 2018, e troca de pontos de vista com 
Fabrizia Lapecorella, presidente do Grupo do 
Código de Conduta sobre a Fiscalidade das 
Empresas, realizada em 10 de outubro de 2018.
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20.3.2019 A8-0170/14

Alteração 14
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 crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 307-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 307-A. Saúda a lista revista da UE de 12 
de março de 20191-A; congratula-se com a 
publicação da avaliação pormenorizada 
dos compromissos e das reformas de 
jurisdições que constavam do anexo II 
aquando da publicação da primeira lista 
da UE, em 5 de dezembro de 2017; 
congratula-se por as jurisdições 
anteriormente incluídas no anexo II 
graças aos compromissos assumidos 
em 2017 estarem agora incluídas no 
anexo I pelo facto de as devidas reformas 
não terem sido levadas a cabo até ao final 
de 2018 ou no prazo acordado;
_________________
1-A  Lista revista da UE de jurisdições não 
cooperantes para efeitos fiscais – Conclusões do 
Conselho 7441/19 de 12 de março de 2019.
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20.3.2019 A8-0170/15

Alteração 15
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 crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 312

Proposta de resolução Alteração

312. Recorda que a Comissão criticou 
sete Estados-Membros151 (Bélgica, Chipre, 
Hungria, Irlanda, Luxemburgo, Malta e 
Países Baixos), devido a lacunas nos seus 
sistemas fiscais que facilitam o 
planeamento fiscal agressivo, 
argumentando que minam a integridade do 
mercado único europeu; considera que 
pode também ser considerado que estas 
jurisdições facilitam o planeamento fiscal 
agressivo a nível mundial;

312. Recorda que a Comissão criticou 
sete Estados-Membros151 (Bélgica, Chipre, 
Hungria, Irlanda, Luxemburgo, Malta e 
Países Baixos), devido a lacunas nos seus 
sistemas fiscais que facilitam o 
planeamento fiscal agressivo, 
argumentando que minam a integridade do 
mercado único europeu; considera que 
pode também ser considerado que estas 
jurisdições facilitam o planeamento fiscal 
agressivo a nível mundial; destaca o 
reconhecimento pela Comissão de que 
alguns dos Estados-Membros acima 
referidos tomaram medidas para 
melhorar os seus sistemas fiscais, num 
esforço para acatar as críticas da 
Comissão 151-A;

151 Relatório relativo à Bélgica de 2018; Relatório 
relativo a de Chipre 2018; Relatório relativo à 
Hungria de 2018; Relatório relativo à Irlanda de 
2018; Relatório relativo ao Luxemburgo de 2018; 
Relatório relativo a Malta de 2018; Relatório 
relativo aos Países Baixos de 2018.

151 Relatório relativo à Bélgica de 2018; Relatório 
relativo a de Chipre 2018; Relatório relativo à 
Hungria de 2018; Relatório relativo à Irlanda de 
2018; Relatório relativo ao Luxemburgo de 2018; 
Relatório relativo a Malta de 2018; Relatório 
relativo aos Países Baixos de 2018.
151-A Relatório relativo à Bélgica de 2019; 
Relatório relativo a Chipre de 2019; Relatório 
relativo à Hungria de 2019; Relatório relativo à 
Irlanda de 2019; Relatório relativo ao 
Luxemburgo de 2019; Relatório relativo a Malta 
de 2019; Relatório relativo aos Países Baixos de 
2019;
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20.3.2019 A8-0170/16

Alteração 16
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 crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 313

Proposta de resolução Alteração

313. Aguarda com expectativa a revisão 
da lista da UE no primeiro trimestre de 
2019; solicita ao Conselho que publique 
uma avaliação pormenorizada dos 
compromissos assumidos pelas jurisdições 
que se comprometeram voluntariamente a 
proceder a reformas e que foram inscritas 
no anexo II aquando da publicação da 
primeira lista da UE, em 5 de dezembro de 
2017; exige que as jurisdições incluídas 
no anexo II graças aos compromissos 
assumidos em 2017 sejam incluídas no 
anexo I, se as devidas reformas não 
tiverem sido levadas a cabo até ao final de 
2018 ou no prazo acordado;

313. Solicita ao Conselho que publique 
uma avaliação pormenorizada dos 
compromissos assumidos pelas jurisdições 
que se comprometeram voluntariamente a 
proceder a reformas e que foram inscritas 
no anexo II aquando da publicação da 
primeira lista da UE, em 5 de dezembro 
de 2017;
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20.3.2019 A8-0170/17

Alteração 17
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 crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 320

Proposta de resolução Alteração

320. Insta as instituições financeiras 
europeias153 a considerarem a aplicação do 
dever de diligência reforçada, projeto a 
projeto, às jurisdições enumeradas no 
anexo II da lista da UE, a fim de evitar que 
os fundos da UE sejam investidos ou 
canalizados através de entidades de países 
terceiros que não cumpram as normas 
fiscais da UE; toma nota do anúncio pelo 
BEI da sua nova política em matéria de 
jurisdições não conformes e apela a que 
esta política seja regularmente atualizada e 
inclua requisitos mais rigorosos em matéria 
de transparência, em conformidade com as 
normas da União Europeia;

320. Insta as instituições financeiras 
europeias153 a considerarem a aplicação do 
dever de diligência reforçada, projeto a 
projeto, às jurisdições enumeradas no 
anexo II da lista da UE, a fim de evitar que 
os fundos da UE sejam investidos ou 
canalizados através de entidades de países 
terceiros que não cumpram as normas 
fiscais da UE; toma nota da aprovação 
pelo BEI da sua política revista em matéria 
de jurisdições insuficientemente 
regulamentadas, não transparentes e não 
cooperantes e de boa governação fiscal, e 
apela a que esta política seja regularmente 
atualizada e inclua requisitos mais 
rigorosos em matéria de transparência, em 
conformidade com as normas da União 
Europeia; insta o BEI a publicar a sua 
política assim que a tiver adotado; apela à 
aplicação de condições de concorrência 
equitativas e do mesmo nível de normas a 
todas as instituições financeiras 
europeias;

______________

153 Concretamente, o Banco Europeu de 
Investimento e o Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento.

________________

153 Concretamente, o Banco Europeu de 
Investimento e o Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento.
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