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20.3.2019 A8-0170/34

Alteração 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

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 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;

______________
117 Em 19 de julho de 2018, a Comissão 
intentou ações contra a Grécia e contra a 
Roménia no Tribunal de Justiça da União 
Europeia, por não terem transposto para a 

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;

______________
117 Em 19 de julho de 2018, a Comissão 
intentou ações contra a Grécia e contra a 
Roménia no Tribunal de Justiça da União 
Europeia, por não terem transposto para a 
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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.

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. Em 7 de março de 2019, a 
Comissão enviou um parecer 
fundamentado à Áustria e aos Países 
Baixos, bem como uma carta de 
notificação para cumprir à República 
Checa, à Hungria, à Itália, à Eslovénia, à 
Suécia e ao Reino Unido por não terem 
transposto integralmente a 4.ª Diretiva 
relativa ao branqueamento de capitais.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Alteração 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 244

Proposta de resolução Alteração

244. Insta a Comissão a desenvolver 
cursos de formação especializada para as 
UIF, tendo em particular atenção as 
capacidades mais reduzidas nalguns 
Estados-Membros;  regista o contributo 
que o grupo Egmont, que reúne 159 
unidades de informação financeira e visa 
reforçar a sua cooperação operacional, 
incentivando a continuação e a execução 
de vários projetos;  aguarda a avaliação da 
Comissão do quadro de cooperação das 
UIF com países terceiros e dos obstáculos e 
oportunidades para o reforço da 
cooperação entre as UIF na União, 
incluindo a possibilidade de criar um 
mecanismo de coordenação e apoio;  
recorda que esta avaliação deverá estar 
pronta até 1 de junho de 2019; 

244. Insta a Comissão a desenvolver 
cursos de formação especializada para as 
UIF, tendo em particular atenção as 
capacidades mais reduzidas nalguns 
Estados-Membros; regista o contributo que 
o grupo Egmont, que reúne 159 unidades 
de informação financeira e visa reforçar a 
sua cooperação operacional, incentivando a 
continuação e a execução de vários 
projetos; aguarda a avaliação da Comissão 
do quadro de cooperação das UIF com 
países terceiros e dos obstáculos e 
oportunidades para o reforço da 
cooperação entre as UIF na União, 
incluindo a possibilidade de criar um 
mecanismo de coordenação e apoio; 
recorda que esta avaliação deverá estar 
pronta até 1 de junho de 2019; solicita à 
Comissão que aproveite esta oportunidade 
para apresentar uma proposta legislativa 
relativa a uma Unidade de Informação 
Financeira (UIF) da União Europeia, que 
ofereceria uma plataforma para a 
coordenação e o trabalho de investigação 
conjunto, com a sua própria esfera de 
autonomia e competências de 
investigação em matéria de criminalidade 
financeira transfronteiriça, bem como um 
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mecanismo de alerta precoce; considera 
que uma UIF da UE deve desempenhar 
um papel abrangente de coordenação, 
assistência e apoio das UIF dos 
Estados-Membros em casos 
transfronteiriços, a fim de alargar o 
intercâmbio de informações e garantir a 
análise conjunta de casos 
transfronteiriços, bem como uma estreita 
coordenação dos trabalhos;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Alteração 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

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 258

Proposta de resolução Alteração

258. Observa, no entanto, que, no que 
diz respeito aos fundos fiduciários, os 
registos nacionais só serão acessíveis em 
princípio para quem demonstre ter um 
interesse legítimo nesse acesso;  salienta 
que os Estados-Membros são livres de 
abrir os registos dos beneficiários efetivos 
ao público, como já recomendado pelo 
Parlamento;  convida os Estados-Membros 
a criar registos de dados abertos e de 
acesso livre;  recorda, em todo o caso, que 
a taxa que podem decidir impor não deve 
exceder os custos administrativos da 
disponibilização das informações, 
incluindo os custos de manutenção e de 
desenvolvimento dos registos; 

258. Observa, no entanto, que, no que 
diz respeito aos fundos fiduciários, os 
registos nacionais só serão acessíveis em 
princípio para quem demonstre ter um 
interesse legítimo nesse acesso; exorta a 
Comissão a apresentar uma proposta de 
revisão da Diretiva relativa ao 
branqueamento de capitais, a fim de 
assegurar o acesso público às 
informações sobre os beneficiários 
efetivos dos fundos fiduciários e regimes 
jurídicos análogos; convida os 
Estados-Membros a criar registos de dados 
abertos e de acesso livre; recorda, em todo 
o caso, que a taxa que podem decidir impor 
não deve exceder os custos administrativos 
da disponibilização das informações, 
incluindo os custos de manutenção e de 
desenvolvimento dos registos;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Alteração 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

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 283-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

283-A. Saúda a adoção pela Comissão, 
em 13 de fevereiro de 2019, de uma nova 
lista de 23 países terceiros e territórios1a 
cujos quadros de financiamento 
apresentam deficiências estratégicas em 
matéria de luta contra o branqueamento 
de capitais e o financiamento do 
terrorismo; lamenta que o Conselho tenha 
formulado objeções ao ato delegado 
proposto pela Comissão; incentiva a 
Comissão a ter em conta todas as 
preocupações manifestadas e a apresentar 
um novo ato delegado o mais rapidamente 
possível;
_____________
1a o Afeganistão, a Samoa Americana, as 
Baamas, o Botsuana, a República 
Popular Democrática da Coreia, a 
Etiópia, Gana, Guam, o Irão, o Iraque, a 
Líbia, a Nigéria, o Panamá, o Paquistão, 
Porto Rico, Samoa, a Arábia Saudita, o 
Sri Lanka, a Síria, Trindade e Tobago, a 
Tunísia, as Ilhas Virgens Americanas e o 
Iémen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Alteração 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 288-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 288-A. Manifesta-se preocupado com o 
ritmo acelerado do «nivelamento por 
baixo» em matéria de imposto sobre as 
sociedades que se verifica a nível mundial 
no que diz respeito à taxa nominal do 
imposto1a;
____________
1a A taxa média de imposto sobre o 
rendimento das sociedades na OCDE 
baixou de 32,5 %, em 2000, para 23,9 %, 
em 2018. Em termos globais, 22 dos 38 
países analisados no último relatório 
apresentado pela OCDE sobre as 
reformas da política fiscal, de 2018, 
dispõem agora de taxas combinadas de 
impostos nominais sobre o rendimento 
das sociedades iguais ou inferiores a 25 
%, quando, em 2000, eram apenas 6. 
Fonte: OECD and Selected Partner 
Economies, Tax Policy Reforms 2018 
(«Reformas da política fiscal 2018, a 
OCDE e economias parceiras 
selecionadas»). Convém igualmente 
assinalar que a UE-28 já se encontra 
bastante abaixo deste nível, com uma taxa 
média de imposto sobre o rendimento das 
sociedades de 21,9 % em 2018, contra 32 
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% em 2000, de acordo com a Comissão, 
«Taxation Trends in the European Union 
- Data for the EU Member States, Iceland 
and Norway» (Tendências fiscais na 
União Europeia – dados relativos aos 
Estados-Membros da UE, à Islândia e à 
Noruega), edição de 2018 (página 36) e 
«Taxation Trends in the European Union 
- Data for the EU Member States, Iceland 
and Norway» (Tendências fiscais na 
União Europeia – dados relativos aos 
Estados-Membros da UE, à Islândia e à 
Noruega), edição de 2015 (página 147).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Alteração 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

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 297

Proposta de resolução Alteração

297. Lamenta o facto de o processo 
inicial de elaboração da lista da UE só 
tenha tido em consideração países 
terceiros;  observa que a Comissão, no 
âmbito do Semestre Europeu, identificou 
lacunas nos sistemas fiscais de alguns 
Estados-Membros que facilitam o 
planeamento fiscal agressivo; congratula-
se, no entanto, com a declaração da 
presidente do Grupo do Código de Conduta 
sobre a Fiscalidade das Empresas na 
audição da comissão TAX3 de 10 de 
outubro de 2018 relativa à possibilidade de 
analisar os Estados-Membros à luz dos 
mesmos critérios estabelecidos para a lista 
da UE no contexto da revisão do mandato 
do Grupo do Código de Conduta143;

_____________
143 Troca de pontos de vista da TAX3 com 
Fabrizia Lapecorella, Presidente do Grupo 
do Código de Conduta sobre a Fiscalidade 
das Empresas, em 10 de outubro de 2018.

297. Lamenta o facto de o processo 
inicial de elaboração da lista da UE só 
tenha tido em consideração países 
terceiros; observa que a Comissão, no 
âmbito do Semestre Europeu, identificou 
lacunas nos sistemas fiscais de alguns 
Estados-Membros que facilitam o 
planeamento fiscal agressivo; sublinha 
que as práticas fiscais agressivas e a 
concorrência desleal em matéria fiscal 
não devem ser autorizadas na União; 
congratula-se, no entanto, com a 
declaração da presidente do Grupo do 
Código de Conduta sobre a Fiscalidade das 
Empresas na audição da comissão TAX3 
de 10 de outubro de 2018 relativa à 
possibilidade de analisar os Estados-
Membros à luz dos mesmos critérios 
estabelecidos para a lista da UE no 
contexto da revisão do mandato do Grupo 
do Código de Conduta143; insta o Grupo 
do Código de Conduta a fazê-lo com 
urgência; insta a Comissão a ponderar a 
criação de um mecanismo da UE para 
monitorizar e eventualmente sancionar os 
Estados-Membros com leis e práticas 
fiscais que contradigam princípios e 
valores da boa governação fiscal 
europeia;
____________
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143 Troca de pontos de vista da TAX3 com 
Fabrizia Lapecorella, Presidente do Grupo 
do Código de Conduta sobre a Fiscalidade 
das Empresas, em 10 de outubro de 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Alteração 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

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 302-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 302-A. Recomenda que o processo de 
inclusão na lista negra seja assegurado 
por um painel de peritos independentes e 
não pelo Grupo do Código de Conduta, de 
modo a aumentar a objetividade e a 
transparência da lista da UE e a isentá-la 
de qualquer interferência política; 
considera que uma lista da UE mais 
transparente e mais objetiva aumentará a 
credibilidade da UE na sua luta contra os 
paraísos fiscais; observa que, de acordo 
com um estudo recente1a, cinco 
Estados-Membros da UE seriam 
considerados paraísos fiscais se fossem 
examinados ao abrigo de critérios da UE, 
nomeadamente Chipre, a Irlanda, 
Luxemburgo, Malta e os Países Baixos;  
insiste, por conseguinte, na necessidade 
de combater as práticas fiscais agressivas 
por parte de alguns Estados-Membros da 
União, a fim de preservar a credibilidade 
da UE na sua luta contra os paraísos 
fiscais;
_________________
1a Oxfam 2019, ‘Off the hook’ report 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.
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20.3.2019 A8-0170/41

Alteração 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

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;

_________________
151 Relatório relativo à Bélgica de 2018
Relatório relativo a Chipre de 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

312. Recorda que, em 2018, 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; constata que, em 
2019, a Comissão criticou novamente sete 
Estados-Membros1a  –  Chipre, Hungria, 
Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países 
Baixos e Reino Unido – pela mesma 
razão; considera que pode também ser 
considerado que estas jurisdições facilitam 
o planeamento fiscal agressivo a nível 
mundial;

________________
151 Relatório relativo à Bélgica de 2018
Relatório relativo a Chipre de 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
1a Relatórios por país de 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_en
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20.3.2019 A8-0170/42

Alteração 42
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

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. Congratula-se com a lista 
atualizada de jurisdições não cooperantes 
adotada pelo Conselho em 12 de março de 
2019, que inclui 15 jurisdições e 
territórios1a; saúda a publicação pelo 
Conselho de avaliações por país sobre o 
cumprimento (ou incumprimento) por parte 
de países terceiros do critério 2 sobre 
equidade fiscal; exorta o Grupo do Código 
de Conduta a melhorar os critérios para 
analisar países terceiros, incluindo a 
análise, com a brevidade possível, da 
transparência dos beneficiários efetivos;

__________________

1a Aruba, Barbados, Belize, Bermudas, 
Domínica, Fiji, Guam, Ilhas Marshall, 
Omã, Vanuatu, Emirados Árabes Unidos, 
Samoa, Trindade e Tobago, Samoa 
Americana e Ilhas Virgens Americanas.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/43

Alteração 43
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

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 328-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 328-A. Insta os Estados-Membros a 
reverem e atualizarem os acordos de 
tributação bilaterais entre os Estados-
Membros e com países terceiros, a fim de 
colmatar as lacunas que incentivam 
práticas comerciais movidas por fins 
fiscais e que têm como objetivo a evasão 
fiscal;

Or. en


