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4.7.2016 A8-0223/16 

Alteração  16 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando -A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  -A-A. Considerando que, enquanto 

emitiam decisões fiscais a favorecer as 

empresas multinacionais, os governos 

aumentavam simultaneamente os 

impostos laborais, pedindo reduções 

salariais e cortando em serviços públicos 

(nomeadamente na segurança social, na 

saúde e na educação);  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/17 

Alteração  17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AO-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  AO-A. Considerando que os regimes 

preferenciais no domínio das patentes e 

outros instrumentos preferenciais são 

apenas um elemento que alimenta a 

pressão para a descida das taxas de 

imposto sobre as sociedades; que a 

globalização capitalista e a livre 

circulação de capitais, consagradas na 

UE nos Tratados e legislação da UE como 

a diretiva «sociedades-mães e sociedades 

afiliadas» e a diretiva «juros e royalties», 

introduzem uma distorção estrutural na 

elaboração de políticas a favor dos 

detentores de capital e das empresas 

multinacionais, ao darem prioridade à 

livre circulação de capital e 

estabelecimento de empresas sem os 

necessários instrumentos políticos que 

garantam a coordenação, cooperação e 

transparência na tributação das 

sociedades; que isto pode ser 

exemplificado pelos acórdãos do TJE que 

têm impedido os Estados-Membros de 

aplicar medidas de defesa fortes (por 

exemplo, regras sobre as sociedades 

estrangeiras controladas ou a tributação à 

saída) contra o planeamento fiscal 

agressivo por razões relacionadas com as 

liberdades fundamentais do mercado 

único1-A; que este tipo de integração 
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agrava as divergências e assimetrias entre 

os Estados-Membros e as classes sociais; 

 

 ____________ 

 1-A Por exemplo, Acórdão do Tribunal de 

Justiça (Grande Secção) de 12 de 

setembro de 2006 no processo C-196/04, 

Cadbury Schweppes plc e Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd contra 

Commissioners of Inland Revenue, e 

Acórdão do Tribunal (Quinta Secção) de 

11 de Março de 2004 no processo C-9/02 

Hughes de Lasteyrie du Saillant contra 

Ministère de l'Économie, des Finances et 

de l'Industrie, JO C 94 de 17.4.2004, p. 5. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/18 

Alteração  18 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  D-A. Considerando que os recentes 

escândalos sublinharam o fracasso do 

atual sistema económico e a sua 

incapacidade de resolver o problema com 

soluções verdadeiramente capazes de 

resolver o problema da evasão fiscal, 

como o controlo público sobre o sistema 

financeiro e o fim da livre circulação de 

capitais; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Alteração  19 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Observa com preocupação a 

ausência de medidas em cima da mesa 

para lutar contra os paraísos fiscais; neste 

sentido, chama a atenção para o facto de 

que o aumento da transparência não será, 

só por si, suficiente para resolver este 

problema; solicita, por conseguinte, a 

realização de uma cimeira a nível da 

ONU para definir um roteiro e um plano 

de ação conjunta com vista a acabar com 

os paraísos fiscais; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Alteração  20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Saúda o Pacote Antielisão Fiscal 

publicado pela Comissão em 28 de janeiro 

de 2016, bem como as propostas 

legislativas e comunicações apresentadas 

desde então (ver anexo 4); congratula-se 

com a aprovação pelo Conselho de uma 

diretiva que altera a diretiva relativa à 

cooperação administrativa, a fim de 

estabelecer a apresentação de relatórios por 

país às autoridades fiscais, lamentando 

simultaneamente que o Conselho não tenha 

aguardado para conhecer e analisar a 

posição do Parlamento antes de ter emitido 

a sua própria posição e não tenha previsto 

o envolvimento da Comissão na troca de 

informações; insta o Conselho a acordar 

uma posição unânime e ambiciosa sobre o 

Pacote Antielisão Fiscal e a manter a 

diretiva contra as práticas de elisão fiscal 

como uma única diretiva, a fim de aplicar 

eficazmente e ultrapassar as 

recomendações da OCDE, de forma a 

alcançar as ambições da UE e assegurar o 

bom funcionamento do mercado único, 

em vez de o enfraquecer; lamenta 

profundamente que o atual projeto de 

posição do Conselho tenha ficado 

enfraquecido, nomeadamente devido à 

cláusula de salvaguarda sobre dedução 
fiscal de juros e a uma abordagem mais 

4. Saúda o Pacote Antielisão Fiscal  

publicado pela Comissão em 28 de janeiro 

de 2016, bem como as propostas 

legislativas e comunicações apresentadas 

desde então (ver anexo 4); congratula-se 

com a aprovação pelo Conselho de uma 

diretiva que altera a diretiva relativa à 

cooperação administrativa, a fim de 

estabelecer a apresentação de relatórios por 

país às autoridades fiscais, lamentando 

simultaneamente que o Conselho não tenha 

aguardado para conhecer e analisar a 

posição do Parlamento antes de ter emitido 

a sua própria posição e não tenha previsto 

o envolvimento da Comissão na troca de 

informações; lamenta profundamente o 

resultado fraco e insuficiente do Conselho 

quanto à diretiva contra as práticas de 

elisão fiscal, em especial a cláusula de 

salvaguarda sobre dedução fiscal de 

juros, a abordagem mais restrita e 

ineficaz quanto às regras relativas às 

sociedades estrangeiras controladas e a 

supressão da cláusula de switch-over; 

convida os Estados-Membros a adotar 

urgentemente medidas suficientemente 

firmes contra as práticas BEPS, incluindo 

regras fortes, abrangentes e coercivas 

relativas às sociedades estrangeiras 

controladas e um alargamento da regra 
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restrita sobre a regra de sociedade 

estrangeira controlada; saúda a iniciativa 

de criar uma definição e uma lista comum 

de jurisdições não cooperantes a nível da 

União no âmbito da estratégia externa 

relativa à tributação eficaz; sublinha que 

esta lista deve ter por base critérios 

quantificáveis, exaustivos e objetivos; 

reitera que no futuro serão necessárias mais 

medidas, e com caráter vinculativo, para 

combater de forma sistemática e efetiva o 

BEPS; 

da limitação dos juros aos custos com 

direitos de licenças e royalties, fazendo 

depender a dedutibilidade fiscal destes 

custos do nível de tributação efetiva dos 

correspondentes proveitos no país de 

destino; saúda a iniciativa de criar uma 

definição e uma lista comum de jurisdições 

não cooperantes a nível da União no 

âmbito da estratégia externa relativa à 

tributação eficaz; sublinha que esta lista 

deve ter por base critérios quantificáveis, 

exaustivos e objetivos; reitera que no 

futuro serão necessárias mais medidas, e 

com caráter vinculativo, para combater de 

forma sistemática e efetiva o BEPS; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Alteração  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão a apresentar uma 

proposta para uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) antes do final de 

2016, acompanhada de uma chave de 

repartição justa e adequada, que constitua 

um solução abrangente para abordar as 

práticas fiscais prejudiciais no espaço da 

União, o que traria mais clareza e 

simplicidade às empresas e facilitaria as 

atividades económicas transfronteiriças na 

União; entende que a consolidação é o 

elemento essencial da MCCCIS; considera 

que a consolidação deveria ser introduzida 

o quanto antes e que qualquer sistema 

intermediário incluindo apenas a 

harmonização da base tributável com um 

mecanismo de compensação de perdas 

apenas pode ser temporário; entende que a 

introdução de uma MCCCIS completa e 

obrigatória é cada vez mais urgente; exorta 

os Estados-Membros a chegarem 

rapidamente a acordo sobre a proposta de 

MCCCIS, quando for apresentada, e a 

aplicarem rapidamente a legislação a 

seguir; relembra os Estados-Membros que 

diferentes taxas de imposto sobre as 

sociedades podem criar desigualdade das 

condições de concorrência, bem como 

concorrência fiscal desleal dentro da UE; 

6. Insta a Comissão a apresentar uma 

proposta para uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) antes do final de 

2016, acompanhada de uma chave de 

repartição justa e adequada, que constitua 

um solução abrangente para abordar as 

práticas fiscais prejudiciais no espaço da 

União, o que traria mais clareza e 

simplicidade às empresas e facilitaria as 

atividades económicas transfronteiriças na 

União; entende que a consolidação é o 

elemento essencial da MCCCIS; considera 

que a consolidação deveria ser introduzida 

o quanto antes e que qualquer sistema 

intermediário incluindo apenas a 

harmonização da base tributável com um 

mecanismo de compensação de perdas 

apenas pode ser temporário; entende que a 

introdução de uma MCCCIS completa e 

obrigatória é cada vez mais urgente; exorta 

os Estados-Membros a chegarem 

rapidamente a acordo sobre a proposta de 

MCCCIS, quando for apresentada, e a 

aplicarem rapidamente a legislação a 

seguir; relembra os Estados-Membros que 

diferentes taxas de imposto sobre as 

sociedades podem criar desigualdade das 

condições de concorrência, bem como 

concorrência fiscal desleal dentro da UE; 
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sublinha que, sem um limite mínimo 

efetivo da taxa do imposto sobre as 

sociedades, a MCCCIS é suscetível de 

aumentar a pressão para a descida das 

taxas do imposto sobre as sociedades 

como único instrumento legal que resta 

aos Estados-Membros para oferecer 

condições preferenciais aos contribuintes, 

podendo isto levar a mais deslocalizações 

de empresas, com os consequentes efeitos 

negativos no mercado de trabalho; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Alteração  22 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  12-A. Solicita o desenvolvimento de uma 

ação legislativa com vista a limitar a 

possibilidade de utilizar os centros 

«offshore», reforçando as medidas de 

controlo e prevenção das autoridades 

fiscais, judiciais, económicas e 

financeiras e implementando medidas 

contra as empresas multinacionais que 

detêm participações ou filiais em paraísos 

fiscais; neste sentido, convida os governos 

a dar o exemplo, proibindo as empresas 

públicas de deter filiais em paraísos 

fiscais; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Alteração  23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Sublinha com veemência que o 

trabalho dos denunciantes é crucial para 

revelar a dimensão da evasão e elisão 

fiscal, donde a necessidade de garantir e 

reforçar juridicamente a proteção dos 

denunciantes na UE; regista que o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem e o 

Conselho da Europa desenvolveram 

trabalho sobre esta questão; considera que 

os tribunais e os Estados-Membros devem 

assegurar a proteção dos segredos 

comerciais legítimos sem impedir, 

dificultar ou reprimir de alguma forma a 

capacidade dos denunciantes e dos 

jornalistas para documentar e revelar 

práticas ilegais, indevidas ou prejudiciais, 

sempre que tal revelação seja clara e 

declaradamente do interesse público; 

lamenta que a Comissão não tenha planos 

para agir rapidamente nesta matéria, 

devido às recentes e importantes revelações 

dos denunciantes, geralmente designadas 

por «LuxLeaks» e «Panama Papers»; 

16. Sublinha com veemência que o 

trabalho dos denunciantes é crucial para 

revelar a dimensão da evasão e elisão 

fiscal, donde a necessidade de garantir e 

reforçar juridicamente a proteção dos 

denunciantes na UE; regista que o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem e o 

Conselho da Europa desenvolveram 

trabalho sobre esta questão; considera que 

os tribunais e os Estados-Membros devem 

assegurar a capacidade dos denunciantes e 

dos jornalistas para documentar e revelar 

práticas ilegais, indevidas ou prejudiciais, 

no interesse público; lamenta que a 

Comissão não tenha planos para agir 

rapidamente nesta matéria, devido às 

recentes e importantes revelações dos 

denunciantes, geralmente designadas por 

«LuxLeaks» e «Panama Papers», bem 

como à sentença proferida no processo 

contra os denunciantes do caso 

LuxLeaks, Antoine Deltour e Raphaël 

Halet; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Alteração  24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Exorta a Comissão a apresentar, assim 

que possível, uma definição e uma lista 

comum de jurisdições não cooperantes da 

União (ou seja, uma «lista negra dos 

paraísos fiscais») baseada em critérios 

objetivos, transparentes e sólidos – 

incluindo a aplicação das recomendações 

da OCDE, as medidas de transparência 

fiscal, as ações para combater a erosão da 

base tributável e a transferência de lucros 

(BEPS) e as normas em matéria de troca 

automática de informações, a existência de 

práticas fiscais prejudiciais ativas, as 

vantagens concedidas a pessoas ou 

entidades jurídicas não residentes, a falta 

de exigência de substância económica e a 

não divulgação da estrutura societária de 

entidades jurídicas (incluindo fundos 

fiduciários, organizações de beneficência, 

fundações etc.) ou titularidade de ativos ou 

direitos – e congratula-se com a intenção 

da Comissão de alcançar um acordo sobre 

essa lista nos próximos seis meses; exorta 

os Estados-Membros a ratificarem esse 

acordo até ao final de 2016; considera que 

é preciso prever um processo por etapas, 

começando, antes da inclusão na lista, 

por um diálogo verdadeiramente 

construtivo com a jurisdição em que são 

identificadas as deficiências para se 

22. Exorta a Comissão a apresentar, assim 

que possível, uma definição e uma lista 

comum de jurisdições não cooperantes da 

União (ou seja, uma «lista negra dos 

paraísos fiscais») baseada em critérios 

objetivos, transparentes e sólidos – 

incluindo a aplicação das recomendações 

da OCDE, as medidas de transparência 

fiscal, as ações para combater a erosão da 

base tributável e a transferência de lucros 

(BEPS) e as normas em matéria de troca 

automática de informações, a existência de 

práticas fiscais prejudiciais ativas, as 

vantagens concedidas a pessoas ou 

entidades jurídicas não residentes, a falta 

de exigência de substância económica e a 

não divulgação da estrutura societária de 

entidades jurídicas (incluindo fundos 

fiduciários, organizações de beneficência, 

fundações etc.) ou titularidade de ativos ou 

direitos – e congratula-se com a intenção 

da Comissão de alcançar um acordo sobre 

essa lista nos próximos seis meses; exorta 

os Estados-Membros a ratificarem esse 

acordo até ao final de 2016; considera que 

deve ser criado um mecanismo que permita 

a exclusão da lista das jurisdições, se e 

quando o cumprimento for conseguido ou 

restabelecido com êxito; considera que esta 

avaliação também deve incluir os países 
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conseguir que o processo tenha 

igualmente um efeito preventivo; 

considera que deve ser criado um 

mecanismo que permita a exclusão da lista 

das jurisdições, se e quando o cumprimento 

for conseguido ou restabelecido com êxito; 

considera que esta avaliação também deve 

incluir os países que são membros da 

OCDE; 

que são membros da OCDE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Alteração  25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Insta os Estados-Membros a adotarem 

sanções efetivas, proporcionadas e 

dissuasoras, incluindo sanções penais, a 

aplicar aos gestores de instituições 

financeiras e empresas envolvidas na 

evasão fiscal, bem como a possibilidade de 

revogar licenças de atividade de 

profissionais e empresas provadamente 

envolvidos na elaboração, consultoria para 

a utilização ou utilização efetiva de 

regimes ilegais de planeamento fiscal e de 

evasão fiscal; solicita à Comissão que 

estude a viabilidade da introdução de um 

regime de responsabilidade financeira 

proporcional aplicável aos consultores 

fiscais envolvidos em práticas fiscais 

ilícitas; 

39. Insta os Estados-Membros a adotarem 

sanções efetivas, proporcionadas e 

dissuasoras, incluindo sanções penais, a 

aplicar aos gestores de instituições 

financeiras e empresas envolvidas na 

evasão fiscal, bem como a possibilidade de 

revogar licenças de atividade de 

profissionais e empresas provadamente 

envolvidos na elaboração, consultoria para 

a utilização ou utilização efetiva de 

regimes ilegais de planeamento fiscal e de 

evasão fiscal; solicita à Comissão que 

estude a viabilidade da introdução de um 

regime de responsabilidade financeira 

proporcional aplicável aos consultores 

fiscais envolvidos em práticas fiscais 

ilícitas; convida os Estados-Membros a 

estudar a possibilidade da introdução de 

princípios de direito penal das sociedades, 

como existem nos EUA, de forma a 

permitir uma ação mais eficaz da justiça 

contra as atividades criminosas nas 

grandes empresas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/26 

Alteração  26 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Lamenta que – apesar de as suas 

primeira e segunda comissões especiais 

(TAXE 1 e TAXE 2)  terem ambas, em 

repetidas ocasiões, solicitado o acesso total 

aos documentos e atas do Grupo do Código 

de Conduta – apenas tenha sido 

disponibilizado um número limitado de 

novos documentos aos deputados do 

Parlamento Europeu para consulta à porta 

fechada, e somente cinco meses depois do 

início do mandato da Comissão Especial 

TAXE 2; observa que alguns destes 

documentos deveriam ter sido tornados 

públicos para permitir o escrutínio público 

e um debate político aberto sobre o seu 

conteúdo; assinala, além disso, que a 

disponibilidade do Conselho para satisfazer 

esta solicitação continua a ser 

insatisfatória;  

50. Lamenta que – apesar de as suas 

primeira e segunda comissões especiais 

(TAXE 1 e TAXE 2)  terem ambas, em 

repetidas ocasiões, solicitado o acesso total 

aos documentos e atas do Grupo do Código 

de Conduta – apenas tenha sido 

disponibilizado um número limitado de 

novos documentos aos deputados do 

Parlamento Europeu para consulta à porta 

fechada, e somente cinco meses depois do 

início do mandato da Comissão Especial 

TAXE 2; observa que alguns destes 

documentos deveriam ter sido tornados 

públicos para permitir o escrutínio público 

e um debate político aberto sobre o seu 

conteúdo; assinala, além disso, que a 

disponibilidade do Conselho para satisfazer 

esta solicitação continua a ser totalmente 

insatisfatória; toma nota do processo T-

11/16 em curso no Tribunal Geral da 

União Europeia, que pode aumentar 

consideravelmente o acesso do público 

aos documentos sobre as práticas fiscais 

prejudiciais e, deste modo, favorecer a 

responsabilidade democrática; 

Or. en 
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Alteração  27 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 57-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  57-A. Sublinha que os titulares de cargos 

políticos responsáveis pelas violações do 

direito da União detalhadas no relatório 

TAXE 1 ou pela persistência sem 

impedimento das práticas fiscais 

prejudiciais evidenciadas nos documentos 

do Grupo do Código de Conduta devem 

assumir toda a responsabilidade pela sua 

conduta, incluindo uma eventual 

renúncia aos seus cargos, se for caso 

disso, de forma a impedir a continuação 

de uma perda de confiança nos 

representantes da União Europeia e dos 

seus Estados-Membros; 

Or. en 
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Alteração  28 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Observa que é necessário continuar a 

trabalhar no acesso aos documentos dos 

Estados-Membros, da Comissão e do 

Grupo do Código de Conduta; reitera que é 

necessária uma análise mais aprofundada 

dos documentos já disponibilizados ao 

Parlamento para aferir corretamente da 

necessidade de mais medidas e iniciativas 

políticas; insta a futura comissão de 

inquérito a prosseguir este trabalho e a 

adotar um formato diferente do da 

Comissão Especial, seguindo mais de perto 

o formato de uma comissão de inquérito 

nos moldes da Comissão de Contas 

Públicas no Reino Unido; 

84. Observa que é necessário continuar a 

trabalhar no acesso aos documentos dos 

Estados-Membros, da Comissão e do 

Grupo do Código de Conduta; reitera que é 

necessária uma análise mais aprofundada 

dos documentos já disponibilizados ao 

Parlamento para aferir corretamente da 

necessidade de mais medidas e iniciativas 

políticas; sublinha que deve ser realizado 

um diálogo com os representantes 

políticos dos Estados-Membros, com vista 

a discutir e avaliar as políticas fiscais e as 

posições políticas dos Estados-Membros 

nos fóruns do Conselho que tratam dos 

assuntos fiscais, ambas suscetíveis de 

impedir a necessária coordenação, 

cooperação e transparência em matéria de 

tributação das sociedades na UE; insta a 

futura comissão de inquérito a prosseguir 

este trabalho e a adotar um formato 

diferente do da Comissão Especial, 

seguindo mais de perto o formato de uma 

comissão de inquérito nos moldes da 

Comissão de Contas Públicas no Reino 

Unido; 

Or. en 

 

 


