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Alteração 1
Monica Luisa Macovei

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

Assinala que em termos globais os custos 
totais da evasão fiscal na UE são mais 
elevados que o total de todos os 
orçamentos para cuidados de saúde na 
União, e que se se pudesse pôr termo è
evasão fiscal todos os défices da UE 
poderiam ser pagos em apenas 8,8 anos*;

Assinala que, de acordo com as 
estimativas elaboradas pela Comissão, se 
perde cerca de 1 bilião de euros por ano 
na UE devido à fraude e à evasão fiscal; 
sublinha que em termos globais os custos 
totais da evasão fiscal na UE são mais 
elevados que o total de todos os 
orçamentos para cuidados de saúde na 
União, e que se se pudesse pôr termo à
evasão fiscal todos os défices da UE 
poderiam ser pagos em apenas 8,8 anos1;

Or. en

Alteração 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

Assinala que em termos globais os custos 
totais da evasão fiscal na UE são mais 
elevados que o total de todos os 
orçamentos para cuidados de saúde na 
União, e que se se pudesse pôr termo è
evasão fiscal todos os défices da UE 
poderiam ser pagos em apenas 8,8 anos*;

Assinala que em termos globais os custos 
totais da evasão e da fraude fiscais na UE 
são mais elevados que o total de todos os 
orçamentos para cuidados de saúde na 
União, e que se se pudesse pôr termo à
evasão e à fraude fiscais todos os défices 
da UE poderiam ser pagos em apenas 8,8 
anos2;

                                               
1 “Closing the European Tax Gap”, Relatório para o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas 

no Parlamento Europeu por Richard Murphy, ECA, Diretor, Tax Research, Reino Unido.
2 “Closing the European Tax Gap”, Relatório para o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas   
no Parlamento Europeu por Richard Murphy, ECA, Diretor, Tax Research, Reino Unido.
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Or. en

Alteração 3
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que um sistema fiscal 
simples e transparente permite derrubar 
obstáculos burocráticos e administrativos, 
reduzindo assim os custos da cobrança de 
impostos; 

Or. de

Alteração 4
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Observa que o desmantelamento dos 
benefícios fiscais cria condições para 
reformas abrangentes, dando origem a 
um sistema fiscal simples, compreensível
e justo;

Or. de

Alteração 5
Jan Mulder

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Nota que a definição de paraíso fiscal já 
não está atualizada e que meios (semi) 
legais de evitar ou reduzir a tributação se 
estão a tornar cada vez mais comuns nos 
Estados-Membros: por exemplo, estima-se 
que as transferências por “sociedades de 
caixa de correio” em e através dos Países 
Baixos ascendam a 8 000 mil milhões de 
euros por ano;

2. Nota que a definição de paraíso fiscal já 
não está atualizada e que meios (semi) 
legais de evitar ou reduzir a tributação se 
estão a tornar cada vez mais comuns nos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Nota que a definição de paraíso fiscal já 
não está atualizada e que meios (semi) 
legais de evitar ou reduzir a tributação se 
estão a tornar cada vez mais comuns nos 
Estados-Membros: por exemplo, estima-se 
que as transferências por “sociedades de 
caixa de correio” em e através dos Países 
Baixos ascendam a 8 000 mil milhões de 
euros por ano;

2. Nota que a definição de paraíso fiscal já 
não está atualizada e que meios (semi) 
legais de evitar ou reduzir a tributação se 
estão a tornar cada vez mais comuns nos 
Estados-Membros: por exemplo, estima-se 
que as transferências por “sociedades de 
caixa de correio” em e através dos Países 
Baixos ascendam a 8 000 mil milhões de 
euros por ano, não obstante o facto de o 
Parlamento neerlandês ter recentemente 
aprovado uma resolução1 que condena a 
classificação dos Países Baixos como 
paraíso fiscal;

Or. en

Alteração 7
Marta Andreasen

                                               
1 Resolução Van Vliet n.º 35 (25087)
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Nota que a definição de paraíso fiscal já 
não está atualizada e que meios (semi)
legais de evitar ou reduzir a tributação se 
estão a tornar cada vez mais comuns nos 
Estados-Membros: por exemplo, estima-se
que as transferências por “sociedades de 
caixa de correio” em e através dos Países 
Baixos ascendam a 8 000 mil milhões de 
euros por ano;

2. Nota que meios legais de evitar ou 
reduzir a tributação se estão a tornar cada 
vez mais comuns nos Estados-Membros 
enquanto consequência direta e 
pretendida do funcionamento do Mercado 
Único: por exemplo, considera-se que as 
transferências por “sociedades de caixa de 
correio” em e através dos Países Baixos 
ascendam a 8 000 mil milhões de euros por 
ano;

Or. en

Alteração 8
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que uma evasão fiscal maciça 
por parte de empresas de maior dimensão 
tem um efeito devastador sobre a disciplina 
fiscal das empresas mais pequenas e das 
pessoas singulares, uma vez que fazem a 
evasão fiscal aparecer como a norma 
aceite; 

3. Sublinha que uma evasão fiscal maciça 
por parte de empresas de maior dimensão 
tem um efeito devastador sobre a disciplina 
fiscal das empresas mais pequenas e das 
pessoas singulares, uma vez que fazem a 
evasão fiscal aparecer como a norma 
aceite; sublinha que a evasão e a fraude 
fiscais são facilitadas por sistemas fiscais 
complexos e não transparentes e que a 
legislação fiscal opaca oferece às 
empresas e às pessoas singulares 
oportunidades para reduzirem a sua 
própria carga fiscal à custa de outros, 
mediante uma interpretação flexível das 
disposições fiscais;

Or. de
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Alteração 9
Theodoros Skylakakis

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que uma evasão fiscal maciça 
por parte de empresas de maior dimensão 
tem um efeito devastador sobre a disciplina 
fiscal das empresas mais pequenas e das 
pessoas singulares, uma vez que fazem a 
evasão fiscal aparecer como a norma 
aceite;

3. Sublinha que uma evasão fiscal maciça 
por parte de empresas de maior dimensão 
tem um efeito devastador sobre a disciplina 
fiscal das empresas mais pequenas e das 
pessoas singulares, uma vez que fazem a 
evasão fiscal aparecer como a norma aceite 
e que é, inter alia, devido a esta evasão 
fiscal que é aplicada às pessoas singulares 
e às empresas uma carga fiscal adicional;

Or. en

Alteração 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que uma evasão fiscal maciça
por parte de empresas de maior dimensão 
tem um efeito devastador sobre a disciplina 
fiscal das empresas mais pequenas e das 
pessoas singulares, uma vez que fazem a 
evasão fiscal aparecer como a norma 
aceite;

3. Sublinha que uma evasão e uma fraude
fiscais maciças por parte de empresas de 
maior dimensão têm um efeito devastador 
sobre a disciplina fiscal das empresas mais 
pequenas e das pessoas singulares, uma vez 
que fazem a evasão e a fraude fiscais
aparecer como a norma aceite;

Or. en

Alteração 11
Marta Andreasen

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que uma evasão fiscal maciça
por parte de empresas de maior dimensão 
tem um efeito devastador sobre a 
disciplina fiscal das empresas mais 
pequenas e das pessoas singulares, uma 
vez que fazem a evasão fiscal aparecer 
como a norma aceite;

3. Observa que a fraude fiscal por parte de 
empresas de maior dimensão pode ter um 
efeito prejudicial sobre a disciplina fiscal 
das PME e das pessoas singulares que 
tenham menos capacidade para tirar 
partido dos instrumentos disponíveis e 
pode ajudar a tornar a evasão fiscal uma 
opção aceitável para as PME e para as 
pessoas singulares;

Or. en

Alteração 12
Theodoros Skylakakis

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que as empresas que 
recorrem à evasão fiscal como estratégia 
comercial (muitas delas mais pequenas e 
flexíveis) obtêm uma vantagem 
concorrencial desleal relativamente às 
empresas extrovertidas que não podem 
usar práticas semelhantes, acabando 
assim por prejudicar a competitividade 
dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 13
Monica Luisa Macovei

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Lamenta que as elevadas quantias pagas 4. Lamenta que das elevadas quantias 
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à União com base em acordos pelas 
grandes companhias de tabaco não tenham 
sido usados para medidas e programas 
anti-fraude, tendo sido “confiscadas a 
90%” pelos Estados-Membros, que as
acrescentaram como receita aos seus
orçamentos respetivos;

pagas à União com base em acordos pelas 
grandes companhias de tabaco apenas 
9,7% sejam usados para medidas e 
programas anti-fraude, enquanto os 90,3% 
restantes são acrescentados como receita 
aos orçamentos respetivos dos
Estados-Membros sem serem claramente 
atribuídos a programas e atividades 
relacionadas com a luta contra a fraude;

Or. en

Alteração 14
Marta Andreasen

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Lamenta que as elevadas quantias
pagas à União com base em acordos pelas 
grandes companhias de tabaco não tenham
sido usados para medidas e programas 
anti-fraude, tendo sido “confiscadas a 
90%” pelos Estados-Membros, que as 
acrescentaram como receita aos seus 
orçamentos respetivos;

4. Observa que as quantias pagas à União 
com base em acordos pelas grandes 
companhias de tabaco foram em larga 
medida legitimamente devolvidas aos
Estados-Membros, possibilitando que estes 
contribuíssem de alguma forma para 
reduzir o défice;

Or. en

Alteração 15
Marta Andreasen

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Realça que a evasão fiscal no domínio 
do IVA tem uma influência direta tanto 
sobre as economias dos Estados-Membros 
como sobre o orçamento da UE; relembra 
que, nas palavras do Tribunal de Contas “a 

5. Observa porém que, uma vez que o IVA 
constitui um “recurso próprio”, a evasão 
fiscal nesse domínio tem, de facto, uma 
influência direta tanto sobre as economias 
dos Estados-Membros como sobre o 
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evasão relativa ao IVA afeta os interesses 
financeiros dos Estados-Membros. Tem 
impacto sobre o orçamento da UE uma vez 
que leva a menores recursos próprios 
baseados no IVA. Essa perda é 
compensada pelo recurso próprio baseado 
no PIB, distorcendo as contribuições 
individuais dos Estados-Membros para o 
orçamento da UE. Além disso, a fraude 
fiscal prejudica o funcionamento do 
mercado interno e impede uma 
concorrência justa"*;

orçamento da UE; relembra que, nas 
palavras do Tribunal de Contas “a evasão 
relativa ao IVA afeta os interesses 
financeiros dos Estados-Membros. Tem 
impacto sobre o orçamento da UE uma vez 
que leva a menores recursos próprios 
baseados no IVA. Essa perda é 
compensada pelo recurso próprio baseado 
no PIB, distorcendo as contribuições 
individuais dos Estados-Membros para o 
orçamento da UE. Além disso, a fraude 
fiscal prejudica o funcionamento do 
mercado interno e impede uma 
concorrência justa"1;

Or. en

Alteração 16
Jan Mulder

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Assinala que desde que o IVA foi 
introduzido o seu modelo de coleta 
permaneceu inalterado; sublinha que este 
modelo está ultrapassado, dadas as muitas 
mudanças que ocorreram no ambiente 
tecnológico e económico, e que por 
conseguinte leva a perdas substanciais em 
termos de direitos aduaneiros, IVA e 
impostos sobre consumos específicos;

7. Assinala que desde que o IVA foi 
introduzido o seu modelo de coleta 
permaneceu inalterado; sublinha que este 
modelo está ultrapassado, dadas as muitas 
mudanças que ocorreram no ambiente 
tecnológico e económico, e que por 
conseguinte leva a perdas substanciais em 
termos de IVA;

Or. en

Alteração 17
Marta Andreasen

Projeto de parecer

                                               
1 Relatório Especial do Tribunal de Contas n.º 13/2011, p. 11, n.º 5.
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N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Assinala que desde que o IVA foi 
introduzido o seu modelo de coleta 
permaneceu inalterado; Sublinha que este 
modelo está ultrapassado, dadas as muitas 
mudanças que ocorreram no ambiente 
tecnológico e económico, e que por 
conseguinte leva a perdas substanciais em 
termos de direitos aduaneiros, IVA e 
impostos sobre consumos específicos;

7. Assinala que desde que o IVA foi 
introduzido o seu modelo de coleta 
permaneceu em larga medida inalterado;
observa que este modelo está ultrapassado, 
dadas as muitas mudanças que ocorreram 
no ambiente tecnológico e económico;
considera que devem ser exploradas 
outras possibilidades com custos de 
cumprimento mais baixos e maior 
equidade;

Or. en

Alteração 18
Monica Luisa Macovei

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta que a existência de lacunas 
na cooperação transfronteiras entre as 
administrações fiscais dos 
Estados-Membros enfraquece a correta 
implementação do quadro regulamentar 
da UE em matéria de IVA, facilita as 
fraudes e as atividades da criminalidade 
organizada e conduz a perdas 
significativas, como as observadas devido 
à aplicação heterogénea do procedimento 
aduaneiro 42; lamenta a falta de 
coerência no tratamento dos números de 
identificação do IVA a nível aduaneiro;
considera que a criação de um Número 
Europeu de Identificação Fiscal 
proporcionaria maior transparência e 
uniformidade a nível da gestão do 
procedimento aduaneiro 42; exorta, por 
conseguinte, a Comissão a lançar a sua 
avaliação de impacto nesta matéria o mais 
brevemente possível;
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Or. en

Alteração 19
Marta Andreasen

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Deplora o facto de duas importantes 
iniciativas destinadas a combater a fraude 
no IVA, nomeadamente a proposta de 
Diretiva do Conselho que altera a Diretiva 
2006/112/CE relativa ao sistema comum 
do imposto sobre o valor acrescentado no 
que diz respeito ao mecanismo de reação 
rápida contra a fraude no IVA 
(COM(2012)0428) e a proposta de Diretiva 
do Conselho que altera a Diretiva 
2006/112/CE relativa à aplicação 
facultativa e temporária de um sistema de 
autoliquidação ao fornecimento ou 
prestação de certos bens e serviços que 
apresentam um risco de fraude 
(COM(2009)0511), estarem ainda 
bloqueadas no Conselho;

8. Observa que duas importantes 
iniciativas destinadas a combater a fraude 
no IVA, nomeadamente a proposta de 
Diretiva do Conselho que altera a Diretiva 
2006/112/CE relativa ao sistema comum 
do imposto sobre o valor acrescentado no 
que diz respeito ao mecanismo de reação 
rápida contra a fraude no IVA 
(COM(2012)0428) e a proposta de Diretiva 
do Conselho que altera a Diretiva 
2006/112/CE relativa à aplicação 
facultativa e temporária de um sistema de 
autoliquidação ao fornecimento ou 
prestação de certos bens e serviços que 
apresentam um risco de fraude 
(COM(2009)0511), estão ainda bloqueadas 
no Conselho;

Or. en

Alteração 20
Marta Andreasen

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Sublinha que o correto funcionamento 
do sistema aduaneiro tem consequências 
diretas em termos de cálculo do IVA; está 
profundamente preocupado por os 
controlos aduaneiros na UE não estarem a 
funcionar devidamente, o que resulta em 

9. Observa que o correto funcionamento do 
sistema aduaneiro tem consequências 
diretas em termos de cálculo do IVA;
manifesta preocupação pelo facto de os 
controlos aduaneiros na UE poderem não 
estar a funcionar devidamente, o que 
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significativas perdas de IVA*; considera 
inaceitável que na maior parte dos 
Estados-Membros as autoridades fiscais 
não tenham acesso direto aos dados 
aduaneiros e que não seja assim possível 
fazer uma verificação cruzada automática 
com os dados fiscais; sublinha que o crime 
organizado está bem consciente das 
debilidades do presente sistema;

resulta em significativas perdas de IVA1;
considera inaceitável que na maior parte 
dos Estados-Membros as autoridades 
fiscais não tenham acesso direto aos dados 
aduaneiros e que não seja assim possível 
fazer uma verificação cruzada automática 
com os dados fiscais; sublinha que o crime 
organizado está bem consciente das 
debilidades do presente sistema;

Or. en

Alteração 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Concorda com as conclusões da 
OCDE no seu relatório intitulado 
“Combater a erosão da base tributária e a 
transferência de lucros”2 sobre a 
necessidade de reinterpretar o conceito de 
estabelecimento permanente enquanto 
base essencial para a tributação; 
considera que, enquanto princípio geral, a 
tributação deve efetuar-se onde têm lugar 
as atividades económicas geradoras de 
rendimentos (princípio da “origem da 
riqueza”);

Or. en

                                               
1 O Tribunal de Contas concluiu no seu Relatório Especial n.º 13/2011 que apenas a aplicação do procedimento 
aduaneiro 42 era, por si só, responsável por perdas extrapoladas no valor aproximado de 2 200 milhões de euros 
em sete dos Estados-Membros onde o Tribunal levou a cabo auditorias, representando 29% do IVA teoricamente 
aplicável ao montante passível de tributação de todas as importações realizadas ao abrigo do procedimento 
aduaneiro 42 nesses países, em 2009;
2 OCDE (2013) Combater a erosão da base tributária e a transferência de lucros, Publicações da OCDE
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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Alteração 22
Monica Luisa Macovei

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Insiste, a este respeito, na 
necessidade de reforçar o quadro jurídico 
da União Europeia relativo à apreensão e 
confiscação de bens, incluindo em casos 
não baseados numa condenação e em 
conformidade com o princípio “sigam a 
pista do dinheiro”, através da apreensão 
dos bens que tenham sido considerados 
resultado de um crime ou o meio para o 
cometer, em conformidade com os 
critérios do direito civil;

Or. en

Alteração 23
Theodoros Skylakakis

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Salienta que, tendo em conta o 
relatório do OLAF relativo a 2011 e a sua 
visão global de progressos sobre os 
processos judiciais instaurados entre 2006 
e 2011, segundo a qual mais de metade 
dos processos aguarda decisão judicial, 
deve ser prestada especial atenção aos 
casos relacionados com fraudes em 
matéria aduaneira, que se encontra entre 
os domínios com as taxas de corrupção 
sistémica mais elevadas na Europa1; 

                                               
1 Documento temático sobre domínios de corrupção sistémica na administração pública dos Estados-Membros e 
medidas destinadas a combater o seu efeito negativo para a UE, Comissão Especial sobre a Criminalidade 
Organizada, a Corrupção e o Branqueamento de Capitais, novembro de 2012
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Or. en

Alteração 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Apoia o pedido da OCDE e do G20 
de um plano de ação global e abrangente 
baseado numa análise aprofundada das 
práticas de erosão da base tributária e de 
transferência de lucros identificadas, 
tendo em vista a criação de soluções 
concretas para realinhar as normas 
internacionais com o atual ambiente 
empresarial global;

Or. en

Alteração 25
Monica Luisa Macovei

Projeto de parecer
N.º 10-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-B. Sublinha que o jornalismo de 
investigação independente deve ser 
incentivado, uma vez que é essencial para 
desmascarar regimes fraudulentos, a 
corrupção e o crime organizado;

Or. en

Alteração 26
Jan Mulder

Projeto de parecer
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N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Salienta o potencial da administração 
pública eletrónica em termos de aumento 
da transparência e combate à fraude e 
corrupção, ajudando assim a proteger os 
fundos públicos; sublinha que a Europa 
está a ficar para trás dos seus parceiros 
industriais, inter alia devido à falta de 
interoperabilidade dos sistemas*; sublinha 
que a Europa deve aumentar os seus 
esforços para introduzir uma nova geração 
de formas de governo eletrónico que dê 
mais transparência às finanças públicas;

11. Salienta o potencial da administração 
pública eletrónica em termos de aumento 
da transparência e combate à fraude e 
corrupção, ajudando assim a proteger os 
fundos públicos; salienta a necessidade de 
legislação que possibilite a inovação 
contínua; sublinha que a Europa está a 
ficar para trás dos seus parceiros 
industriais, inter alia devido à falta de 
interoperabilidade dos sistemas1; sublinha 
que a Europa deve aumentar os seus 
esforços para introduzir uma nova geração 
de formas de governo eletrónico que dê 
mais transparência às finanças públicas;

Or. en

Alteração 27
Theodoros Skylakakis

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Salienta o potencial da administração 
pública eletrónica em termos de aumento 
da transparência e combate à fraude e 
corrupção, ajudando assim a proteger os 
fundos públicos; sublinha que a Europa 
está a ficar para trás dos seus parceiros 
industriais, inter alia devido à falta de 
interoperabilidade dos sistemas*; sublinha 
que a Europa deve aumentar os seus 
esforços para introduzir uma nova geração 
de formas de governo eletrónico que dê 

11. Salienta o potencial da administração 
pública eletrónica em termos de aumento 
da transparência e combate à fraude e 
corrupção, ajudando assim a proteger os 
fundos públicos; sublinha que a Europa 
está a ficar para trás dos seus parceiros 
industriais, inter alia devido à falta de 
interoperabilidade dos sistemas2; sublinha 
que a Europa deve aumentar os seus 
esforços para introduzir uma nova geração 
de formas de governo eletrónico que dê 
mais transparência às finanças públicas e 

                                               
1 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Uma Agenda Digital para a Europa (COM(2010)245)
2 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Uma Agenda Digital para a Europa (COM(2010)245)
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mais transparência às finanças públicas; incentive a ligação em tempo real das 
transações comerciais às autoridades 
fiscais, a fim de combater a evasão fiscal;

Or. en

Alteração 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projeto de parecer
N.º 12-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-A. Insta a Comissão a abordar 
especificamente o problema dos 
desfasamentos híbridos entre diferentes 
sistemas de impostos nos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projeto de parecer
N.º 12-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-B. Exorta os Estados-Membros a 
absterem-se de celebrar acordos fiscais 
bilaterais com países terceiros e incentiva 
a Comissão a prosseguir os seus esforços 
no sentido da celebração de acordos 
fiscais entre a UE, no seu conjunto, e 
países terceiros; solicita igualmente à 
Comissão que verifique se os acordos 
fiscais bilaterais existentes entre os 
Estados-Membros e países terceiros 
promovem a fraude fiscal por parte de 
empresas de outros Estados-Membros e 
que apresente propostas, incluindo a 
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revisão desses acordos, destinadas a 
abordar esta questão;

Or. en

Alteração 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projeto de parecer
N.º 12-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-C. Sugere, entretanto, que antes da 
assinatura ou celebração de um acordo 
fiscal bilateral o texto seja apresentado à 
Comissão, que formulará um parecer 
público e fundamentado no prazo de um 
mês;

Or. en

Alteração 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projeto de parecer
N.º 12-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-D. Reitera a importância da 
apresentação de relatórios país por país 
por parte de empresas envolvidas em 
atividades transfronteiras e salienta que o 
mesmo se aplica às instituições 
financeiras;

Or. en

Alteração 32
Cornelis de Jong, Bart Staes
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Projeto de parecer
N.º 12-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-E. Incentiva a Comissão e o Conselho 
a debaterem o modo como a aproximação 
da legislação relativa à matéria coletável 
do imposto sobre as sociedades pode 
continuar a ser desenvolvida, 
nomeadamente a fim de combater a 
fraude fiscal e de informar regularmente 
o Parlamento Europeu acerca destes 
debates e das suas conclusões;

Or. en

Alteração 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projeto de parecer
N.º 12-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-F. Insta a Comissão a apresentar 
propostas que impeçam o acesso de 
empresas a concursos e a subsídios 
europeus, caso estas tenham sido 
condenadas por evasão fiscal; 

Or. en

Alteração 34
Zigmantas Balčytis

Projeto de parecer
N.º 12-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-G. Exorta a Comissão a apresentar 
propostas que possibilitem a abertura de 
negociações relativas a acordos bilaterais 
com países não pertencentes à UE 
destinadas a estabelecer um sistema de 
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cooperação administrativa em matéria de 
IVA que seja obrigatório e eficaz;

Or. lt


