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20.3.2019 A8-0170/44

Alteração 44
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 355

Proposta de resolução Alteração

355. Considera que a União deve dar o 
exemplo e insta a Comissão a assegurar 
que os intermediários que promovem o 
planeamento fiscal agressivo e a evasão 
fiscal não tenham nenhum papel na 
orientação ou no aconselhamento das 
instituições da União responsáveis pela 
elaboração de políticas sobre estas 
matérias;

355. Considera que a União deve dar o 
exemplo e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem que os 
intermediários que promovem o 
planeamento fiscal agressivo e a evasão 
fiscal nunca terão qualquer papel na 
orientação ou no aconselhamento, 
remunerados ou não, das instituições da 
União responsáveis pela elaboração de 
políticas sobre medidas a tomar para 
combater a elisão e a evasão fiscais;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/45

Alteração 45
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 370

Proposta de resolução Alteração

370. Congratula-se com a proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à proteção das pessoas 
que denunciam violações do direito da 
União e apela a uma conclusão rápida das 
negociações interinstitucionais; insta a 
que o texto final seja equilibrado e evite 
criar encargos administrativos excessivos 
para as PME;

370. Congratula-se com o resultado das 
negociações interinstitucionais entre o 
Parlamento Europeu e o Conselho  relativa 
à proteção das pessoas que denunciam 
violações do direito da União e insta os 
Estados-Membros a adotarem, o mais 
rapidamente possível, as novas normas, a 
fim de proteger os autores de denúncias 
através de medidas como canais de 
denúncia claros, confidencialidade, 
proteção jurídica e sanções para os que 
tentam perseguir os denunciantes;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/46

Alteração 46
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 377-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 377-A. Insta a Comissão a prever, com a 
brevidade possível, um regime de apoio 
financeiro para o jornalismo de 
investigação, eventualmente sob a forma 
de uma rubrica orçamental permanente e 
específica para apoiar meios de 
comunicação social e jornalismo de 
investigação independentes e de qualidade 
no novo quadro financeiro plurianual;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/47

Alteração 47
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 380

Proposta de resolução Alteração

380. Encoraja as autoridades eslovacas a 
prosseguir o seu inquérito sobre os 
assassínios de Ján Kuciak e de 
Martina Kušnírová e a identificar os 
instigadores destes assassínios; insta 
as autoridades eslovacas a investigar 
exaustivamente os casos de evasão 
fiscal em grande escala, fraude ao 
IVA e branqueamento de capitais 
revelados pelas investigações de Ján 
Kuciak;

380. Congratula-se com a acusação 
deduzida pelas autoridades 
eslovacas contra o alegado 
instigador dos homicídios de Ján 
Kuciak e de Martina Kušnírová, 
bem como contra os alegados 
autores dos homicídios; encoraja as 
autoridades eslovacas a 
prosseguirem o seu inquérito sobre 
os assassínios e a garantirem que 
todos os aspetos do processo sejam 
plenamente investigados, incluindo 
eventuais ligações políticas aos 
crimes; insta as autoridades 
eslovacas a investigar 
exaustivamente os casos de evasão 
fiscal em grande escala, fraude ao 
IVA e branqueamento de capitais 
revelados pelas investigações de Ján 
Kuciak;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Alteração 48
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 387

Proposta de resolução Alteração

387. Recorda que a fiscalidade é da 
competência dos Estados-Membros e 
que o Parlamento Europeu tem 
competências limitadas nestas 
matérias;

387. Lamenta o facto de o Parlamento 
Europeu ter competência limitada 
sobre questões fiscais, em relação às 
quais é, na maioria dos casos, 
apenas consultado e em que não é 
colegislador; recorda, no entanto, 
que as políticas fiscais devem ser 
coerentes com os Tratados e as 
competências da UE e que, a fim de 
assegurar uma concorrência leal, a 
Comissão tem competência para 
impor sanções aos 
Estados-Membros que concedem 
auxílios estatais fiscais ilegais no 
domínio da fiscalidade direta, como 
recentemente confirmado pelo 
Tribunal de Justiça da União 
Europeia1-A;

1-A 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/ap
plication/pdf/2019-02/cp190014en.pdf

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/49

Alteração 49
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 407

Proposta de resolução Alteração

407. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que recorra, se adequado, ao 
procedimento previsto no artigo 116.º do 
TFUE, que permite alterar o requisito da 
unanimidade, caso a Comissão verifique 
que a existência de uma disparidade entre 
as disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas dos Estados-Membros 
falseia as condições de concorrência no 
mercado interno;

407. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que recorra, se adequado, ao 
procedimento previsto no artigo 116.º do 
TFUE, que permite alterar o requisito da 
unanimidade, caso a Comissão verifique 
que a existência de uma disparidade entre 
as disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas dos Estados-Membros 
falseia as condições de concorrência no 
mercado interno; reitera a sua opinião de 
que este procedimento também pode ser 
aplicado à matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Alteração 50
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
on behalf of the S&D Group

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 410

Proposta de resolução Alteração

410. Considera que o trabalho das 
comissões TAXE, TAX2, PANA e TAX3 
deve ser prosseguido na próxima 
legislatura, sob a forma de uma estrutura 
permanente no Parlamento, como, por 
exemplo, uma subcomissão da Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários 
(ECON), com o objetivo de facilitar uma 
participação intercomissões;

410. Considera que o trabalho das 
comissões TAXE, TAX2, PANA e TAX3 
deve ser prosseguido na próxima 
legislatura, sob a forma de uma estrutura 
permanente no Parlamento, sob a forma de 
uma subcomissão da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários 
(ECON), com o objetivo de permitir uma 
participação intercomissões;

Or. en


