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18.11.2015 A8-0317/3 

Alteração  3 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-B. Considerando que, enquanto 

Primeiro-Ministro e Ministro das 

Finanças do Luxemburgo durante vários 

anos, o Presidente Jean-Claude Juncker 

teve um papel preponderante neste 

escândalo, ao desenvolver estas práticas 

prejudiciais em benefício do seu próprio 

país e privando outros Estados-Membros 

de recursos fiscais importantes, não 

obstante a obrigação de cooperação leal 

que lhes incumbe ao abrigo dos tratados; 

que durante a sua audição, em 17 de 

setembro de 2015, o Presidente Juncker 

evitou igualmente qualquer debate 

concreto acerca da sua responsabilidade, 

privando assim o Parlamento de um 

testemunho vital e impedindo que a 

Comissão TAXE exercesse devidamente o 

seu mandato; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Alteração  4 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 

Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que o estabelecimento 

do mercado único europeu revelou ser 

altamente benéfico para as economias 

nacionais, proporcionando-lhes uma 

maior competitividade e atratividade 

numa economia globalizada, e que, a 

prazo, uma convergência fiscal entre os 

Estados-Membros produzirá o mesmo 

efeito; 

Suprimido 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Alteração  5 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N. 107 

 

Proposta de resolução Alteração 

107. Exorta a Comissão a analisar as 

condições para a criação, a longo prazo, 

de um sistema de intercâmbio de 

informações à escala da UE, através do 

qual a Comissão proceda 

sistematicamente ao exame das decisões 

fiscais, a fim de aumentar o seu nível de 

segurança, coerência, uniformidade e 

transparência, assim como verificar se 

tais decisões afetam negativamente outros 

Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Alteração  6 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 132 

 

Proposta de resolução Alteração 

132. Assinala que as atuais regras de 

controlo em matéria de auxílios estatais 

visam abordar as práticas 

anticoncorrenciais através da recuperação 

de vantagens indevidamente concedidas a 

empresas; exorta a Comissão a avaliar a 

possibilidade de modificação das regras 

existentes, a fim de permitir que os 

montantes recuperados na sequência de 

uma violação das regras da UE em matéria 

de auxílios estatais sejam devolvidos aos 

Estados-Membros afetados pela erosão das 

bases de tributação, e não ao 

Estado-Membro que concedeu o auxílio 

fiscal ilegal, como é o caso atualmente, ou 

atribuídos ao orçamento da UE; insta a 

Comissão a modificar as regras existentes, 

a fim de assegurar que podem ser adotadas 

sanções contra os países e as empresas 

relevantes em caso de violação das regras 

dos auxílios estatais; 

132. Assinala que as atuais regras de 

controlo em matéria de auxílios estatais 

visam abordar as práticas 

anticoncorrenciais através da recuperação 

de vantagens indevidamente concedidas a 

empresas; exorta a Comissão a avaliar a 

possibilidade de modificação das regras 

existentes, a fim de permitir que os 

montantes recuperados na sequência de 

uma violação das regras da UE em matéria 

de auxílios estatais sejam devolvidos aos 

Estados-Membros afetados pela erosão das 

bases de tributação, e não ao 

Estado-Membro que concedeu o auxílio 

fiscal ilegal, como é o caso atualmente; 

insta a Comissão a modificar as regras 

existentes, a fim de assegurar que podem 

ser adotadas sanções contra os países e as 

empresas relevantes em caso de violação 

das regras dos auxílios estatais; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Alteração  7 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 149 

 

Proposta de resolução Alteração 

149. Salienta, em particular, a necessidade 

de garantir que os fluxos financeiros sejam 

taxados à saída, pelo menos uma vez, por 

exemplo através da obrigatoriedade de uma 

retenção na fonte ou de medidas 

equivalentes, a fim de evitar que os lucros 

saiam da UE sem pagar impostos, e insta a 

Comissão a apresentar uma proposta 

legislativa nesse sentido, por exemplo 

através da revisão das diretivas 

«Sociedades-mãe e afiliadas» e «Juros e 

Royalties»;  insiste em que deve ser 

instaurado um sistema para assegurar que 

tenha de ser apresentado à administração 

fiscal nacional e comunicado à Comissão 

um documento de confirmação para 

certificar esta operação, protegendo assim 

o mercado único e mantendo a relação 

entre local onde os lucros e o valor 

económico são gerados e o local onde são 

tributados; salienta que um tal sistema deve 

ser cuidadosamente concebido para evitar 

dupla tributação e litígios; exorta 

simultaneamente a Comissão a apoiar a 

promoção, pela OCDE, de uma 

abordagem multilateral das questões 

fiscais, que vise racionalizar as 

disposições fiscais internacionais e 

garantir que os lucros sejam tributados no 

local onde o valor é criado, reforçar o 

papel da UE na cena internacional, 

149. Salienta, em particular, a necessidade 

de garantir que os fluxos financeiros sejam 

taxados à saída, pelo menos uma vez, por 

exemplo através da obrigatoriedade de uma 

retenção na fonte ou de medidas 

equivalentes, a fim de evitar que os lucros 

saiam da UE sem pagar impostos, e insta a 

Comissão a apresentar uma proposta 

legislativa nesse sentido, por exemplo 

através da revisão das diretivas 

«Sociedades-mãe e afiliadas» e «Juros e 

Royalties»;  insiste em que deve ser 

instaurado um sistema para assegurar que 

tenha de ser apresentado à administração 

fiscal nacional e comunicado à Comissão 

um documento de confirmação para 

certificar esta operação, protegendo assim 

o mercado único e mantendo a relação 

entre local onde os lucros e o valor 

económico são gerados e o local onde são 

tributados; salienta que um tal sistema deve 

ser cuidadosamente concebido para evitar 

dupla tributação e litígios e combater as 

práticas de escolha dos tratados mais 

favoráveis; insta os Estados-Membros a 

incluírem imediatamente cláusulas de 

combate aos abusos nos seus tratados 

fiscais em conformidade com as propostas 

BEPS; 
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falando a uma só voz, e desenvolver um 

quadro comunitário comum para os 

tratados bilaterais em matéria fiscal e a 

substituição progressiva do elevadíssimo 

número de tratados fiscais bilaterais 

individualizados por tratados entre a UE e 

jurisdições terceiras; sublinha que esta 

seria a forma mais imediata de combater 

as práticas de escolha dos tratados mais 

favoráveis; insta, entretanto, os 

Estados-Membros a incluírem 

imediatamente cláusulas de combate aos 

abusos nos seus tratados fiscais em 

conformidade com as propostas BEPS; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Alteração  8 

Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 170 

 

Proposta de resolução Alteração 

170. Salienta, por último, que a regra da 

unanimidade no seio do Conselho, que 

atribui a cada Estado-Membro um direito 

de veto, não encoraja a mudança para 

uma solução mais concertada; exorta a 

Comissão a não hesitar a recorrer, se 

necessário, ao artigo 116.º do TFUE, que 

estipula o seguinte: «Se a Comissão 

verificar que a existência de uma 

disparidade entre as disposições 

legislativas, regulamentares ou 

administrativas dos Estados-Membros 

falseia as condições de concorrência no 

mercado interno, provocando assim uma 

distorção que deve ser eliminada, 

consultará os Estados-Membros em causa. 

Se desta consulta não resultar um acordo 

que elimine a distorção em causa, o 

Parlamento Europeu e o Conselho, 

deliberando de acordo com o processo 

legislativo ordinário, adotam as diretivas 

necessárias para o efeito [...]»; 

170. Salienta, por último, que a regra da 

unanimidade no seio do Conselho, que 

atribui a cada Estado-Membro um direito 

de veto em questões de fiscalidade, é uma 

caraterística necessária da sua soberania; 

exorta a Comissão a não hesitar a recorrer, 

em todos os casos e particularmente no 

domínio da fiscalidade, ao artigo 116.º do 

TFUE, que estipula o seguinte: «Se a 

Comissão verificar que a existência de uma 

disparidade entre as disposições 

legislativas, regulamentares ou 

administrativas dos Estados-Membros 

falseia as condições de concorrência no 

mercado interno, provocando assim uma 

distorção que deve ser eliminada, 

consultará os Estados-Membros em causa. 

Se desta consulta não resultar um acordo 

que elimine a distorção em causa, o 

Parlamento Europeu e o Conselho, 

deliberando de acordo com o processo 

legislativo ordinário, adotam as diretivas 

necessárias para o efeito [...]»; 

Or. en 

 

 


