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20.3.2019 A8-0170/93

Alteração 93
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 os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 235

Proposta de resolução Alteração

235. Solicita uma avaliação dos 
objetivos a longo prazo que resulte num 
quadro reforçado em matéria de luta contra 
o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, tal como 
referido no documento «Reflection Paper 
on possible elements of a Roadmap for 
seamless cooperation between Anti Money 
Laundering and Prudential Supervisors in 
the European Union»  (documento de 
reflexão sobre eventuais elementos de um 
roteiro para uma cooperação harmoniosa 
entre as autoridades de supervisão em 
matéria de luta contra o branqueamento de 
capitais e as autoridades de supervisão 
prudencial na União Europeia), como, por 
exemplo a criação, a nível da UE, de um 
mecanismo para uma melhor coordenação 
das atividades dos supervisores das 
entidades do setor financeiro responsáveis 
pela luta contra o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo, 
nomeadamente em situações em que as 
preocupações com a luta contra o 
branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo são 
suscetíveis de ter efeitos transfronteiras, 
bem como numa possível centralização da 
supervisão no domínio da luta contra o 
branqueamento de capitais através de um 
organismo da União já existente ou novo 

235. Solicita uma avaliação dos 
objetivos a longo prazo que resulte num 
quadro reforçado em matéria de luta contra 
o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, tal como 
referido no documento «Reflection Paper 
on possible elements of a Roadmap for 
seamless cooperation between Anti Money 
Laundering and Prudential Supervisors in 
the European Union»  (documento de 
reflexão sobre eventuais elementos de um 
roteiro para uma cooperação harmoniosa 
entre as autoridades de supervisão em 
matéria de luta contra o branqueamento de 
capitais e as autoridades de supervisão 
prudencial na União Europeia), como, por 
exemplo a criação, a nível da UE, de um 
mecanismo para uma melhor coordenação 
das atividades dos supervisores das 
entidades do setor financeiro responsáveis 
pela luta contra o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo, 
nomeadamente em situações em que as 
preocupações com a luta contra o 
branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo são 
suscetíveis de ter efeitos transfronteiras, 
bem como numa possível centralização da 
supervisão no domínio da luta contra o 
branqueamento de capitais através de um 
organismo da União já existente ou novo 
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habilitado a impor regras e práticas 
harmonizadas nos Estados-Membros; 
considera que, se esse mecanismo for 
criado, deve ser dotado de recursos 
humanos e financeiros suficientes para que 
as suas funções possam ser desempenhadas 
de forma eficiente;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31 agosto 2018. 

habilitado a impor regras e práticas 
harmonizadas nos Estados-Membros; é a 
favor de novos esforços de centralização 
da supervisão da luta contra o 
branqueamento de capitais e considera 
que, se um tal mecanismo for criado, deve 
ser dotado de recursos humanos e 
financeiros suficientes para que as suas 
funções possam ser desempenhadas de 
forma eficiente;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31 agosto 2018. 

Or. en

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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20.3.2019 A8-0170/94

Alteração 94
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 os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 303

Proposta de resolução Alteração

303. Congratula-se com os recentes 
esclarecimentos prestados pelo Grupo do 
Código de Conduta no que diz respeito aos 
critérios aplicáveis em matéria de justiça 
fiscal, especialmente no que diz respeito à 
falta de atividade económica substancial 
para as jurisdições que não preveem 
qualquer taxa do imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas ou em 
que esta taxa é próxima de 0 %;  apela aos 
Estados-Membros para que trabalhem no 
sentido de uma melhoria gradual dos 
critérios de inclusão na lista da UE, de 
modo a abranger todas as práticas fiscais 
prejudiciais144;

__________________
144 Trabalho sobre os critérios de justiça 
fiscal 2.1 e 2.2 das Conclusões do 
Conselho 14166/16 de 8 de novembro de 
2016.

303. Congratula-se com os recentes 
esclarecimentos prestados pelo Grupo do 
Código de Conduta no que diz respeito aos 
critérios aplicáveis em matéria de justiça 
fiscal, especialmente no que diz respeito à 
falta de atividade económica substancial 
para as jurisdições que não preveem 
qualquer taxa do imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas ou em 
que esta taxa é próxima de 0 %; apela aos 
Estados-Membros para que trabalhem no 
sentido de uma melhoria gradual dos 
critérios de inclusão na lista da UE, de 
modo a abranger todas as práticas fiscais 
prejudiciais144, nomeadamente, através da 
inclusão de uma análise económica 
pormenorizada que analise a facilitação 
da elisão fiscal e uma taxa de imposto de 
0 % ou a ausência de imposto sobre o 
rendimento das sociedades como critério 
autónomo;

__________________
144 Trabalho sobre os critérios de justiça 
fiscal 2.1 e 2.2 das Conclusões do 
Conselho 14166/16 de 8 de novembro de 
2016.

Or. en

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/pt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/pt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/pt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/pt/pdf
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20.3.2019 A8-0170/95

Alteração 95
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 os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 310

Proposta de resolução Alteração

310. Recorda um estudo que demonstra 
que a elisão fiscal através de seis Estados-
Membros resulta numa perda de 42,8 mil 
milhões de EUR de receitas fiscais para os 
demais 22 Estados-Membros150, o que 
significa que a posição líquida destes 
países em termos de pagamentos pode ser 
neutralizada pelas perdas que infligem à 
base tributária dos demais Estados-
Membros;

__________________
150 Na primeira secção de «The missing 
profits of nations» (Os lucros 
desaparecidos das nações), de Tørsøv, 
T.R., Wier L.S. e Zucman G., sugere-se, 
utilizando modelos macroeconómicos 
modernos e dados recentes da balança de 
pagamentos, que o hiato nas receitas fiscais 
globais ascende a cerca de 200 mil milhões 
de USD e que o IDE canalizado através de 
paraísos fiscais representa cerca de 10 a 30 
% do IDE total.  Estes valores são 
consideravelmente superiores às 
estimativas até agora realizadas utilizando 
outros métodos.

310. Recorda um estudo que demonstra 
que a elisão fiscal através de seis Estados-
Membros resulta numa perda de 42,8 mil 
milhões de EUR de receitas fiscais para os 
demais 22 Estados-Membros150, o que 
significa que a posição líquida destes 
países em termos de pagamentos pode ser 
neutralizada pelas perdas que infligem à 
base tributária dos demais Estados-
Membros; observa, por exemplo, que os 
Países Baixos impõem um custo líquido 
ao conjunto da União de 11,2 mil milhões 
de EUR, o que significa que, na realidade, 
o país está a privar os outros Estados-
Membros de receitas fiscais em benefício 
das multinacionais e dos seus acionistas;
__________________
150 Na primeira secção de «The missing 
profits of nations» (Os lucros 
desaparecidos das nações), de Tørsøv, 
T.R., Wier L.S. e Zucman G., sugere-se, 
utilizando modelos macroeconómicos 
modernos e dados recentes da balança de 
pagamentos, que o hiato nas receitas fiscais 
globais ascende a cerca de 200 mil milhões 
de USD e que o IDE canalizado através de 
paraísos fiscais representa cerca de 10 a 30 
% do IDE total. Estes valores são 
consideravelmente superiores às 
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estimativas até agora realizadas utilizando 
outros métodos.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/96

Alteração 96
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 os 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 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 
Comissão1-A; observa que um estudo 
recente1-B  identificou cinco 
Estados-Membros da UE como paraísos 
fiscais: Chipre, Irlanda, o Luxemburgo, 
Malta e os Países Baixos; salienta que, 
entre os critérios e a metodologia 
utilizados para selecionar esses 
Estados-Membros, figuraram uma 
avaliação exaustiva das suas práticas 
fiscais prejudiciais, medidas que facilitam 
o planeamento fiscal agressivo e a 
distorção dos fluxos económicos com base 
nos dados do Eurostat, que incluem uma 
combinação de elevado investimento 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
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direto estrangeiro, interno e externo, 
royalties, juros e fluxos de dividendos; 
insta a Comissão a considerar, pelo 
menos estes cinco Estados-Membros, 
como paraísos fiscais atualmente 
existentes na UE até que sejam 
implementadas reformas fiscais 
substanciais;
__________________
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.
1-A Ver 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 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_en_0.pdf )
1-B 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf

