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6.12.2017 B8-0660/9 

Alteração  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação ao Conselho e à Comissão na sequência do inquérito sobre o 

branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  13-A. Insta à instauração de uma 

interdição que impeça a abertura de 

contas pelas instituições da UE em 

jurisdições constantes da lista da UE de 

jurisdições não cooperantes;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/10 

Alteração  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação ao Conselho e à Comissão na sequência do inquérito sobre o 

branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 22-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 22-A. Lamenta que a lista da UE de 

jurisdições fiscais não cooperantes 

aprovada e publicada pelo Conselho 

apenas considere jurisdições exteriores à 

UE, omitindo países da UE que têm um 

papel sistemático na promoção e 

habilitação de práticas fiscais prejudiciais 

e que não cumprem o critério relativo a 

uma tributação justa; salienta que pelo 

menos quatro Estados-Membros seriam 

incluídos na lista, se fossem examinados 

segundo os mesmos critérios da UE, como 

demonstrado numa simulação feita pela 

Oxfam; expressa a sua preocupação com 

o facto de a exclusão a priori dos países 

da UE do exame afetar a legitimidade, 

credibilidade e eficácia de todo o 

processo;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/11 

Alteração  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação ao Conselho e à Comissão na sequência do inquérito sobre o 

branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  41-A. Lamenta que, nos termos das 

regras da UE em matéria de auxílios 

estatais, os impostos não pagos que são 

recuperados junto de beneficiários de 

auxílios fiscais ilegais revertam para o 

país que concedeu o auxílio, em vez dos 

países que sofreram uma erosão da sua 

matéria coletável devido a regimes fiscais 

com efeitos de distorção; exorta a 

Comissão, para este efeito, a desenvolver 

metodologias adequadas para a 

quantificação da perda de receitas dos 

Estados-Membros afetados e 

procedimentos de cobrança adequados, 

para que os impostos não pagos sejam 

repartidos pelos Estados-Membros em que 

a atividade económica efetivamente 

ocorreu;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/12 

Alteração  12 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação ao Conselho e à Comissão na sequência do inquérito sobre o 

branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 131-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  131-A. Insta a uma aplicação estrita de 

sanções efetivas aos bancos, com a 

suspensão ou revogação da licença 

bancária às instituições financeiras 

comprovadamente envolvidas na 

promoção ou facilitação de 

branqueamento de capitais, evasão fiscal 

ou planeamento fiscal agressivo; 

Or. en 

 

 


