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6.12.2017 B8-0660/13 

Alteração  13 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

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 153-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 153-A. Salienta que a UE deverá 

renegociar os seus acordos económicos e 

de comércio e outros acordos bilaterais 

relevantes com a Suíça, para os adequar à 

política da UE em matéria de combate à 

fraude e à legislação da UE relativa ao 

branqueamento de capitais e ao 

financiamento do terrorismo, por forma a 

eliminar falhas graves do sistema de 

supervisão financeira da Suíça, que 

permitem a continuação de uma política 

de sigilo bancário interno, a criação de 

estruturas offshore a nível mundial, a 

fraude fiscal, a evasão fiscal, que não é 

considerada um crime, uma supervisão 

fraca, uma autorregulação não adequada 

das entidades obrigadas e a intimidação e 

acusação agressiva dos denunciantes; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/14 

Alteração  14 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

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 25-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 25-A. Observa que, segundo os dados 

mais recentes da Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento 

Económicos (OCDE) relativos ao 

investimento direto estrangeiro, o 

investimento estrangeiro no Luxemburgo 

e nos Países Baixos, em conjunto, é 

superior ao investimento estrangeiro nos 

EUA, sendo a sua maioria em entidades 

com finalidade especial sem atividade 

económica substancial, e o investimento 

estrangeiro na Irlanda é superior ao 

investimento estrangeiro quer na 

Alemanha quer em França; salienta que, 

segundo o seu Instituto Nacional de 

Estatística, o investimento estrangeiro em 

Malta ascende a 1474 % da dimensão da 

sua economia; observa que, segundo 

estudos da Universidade de Amesterdão, 

23 % do total dos investimentos de 

sociedades com destino a paraísos fiscais 

passaram pelos Países Baixos; considera 

que estes dados são uma clara indicação 

de que alguns Estados-Membros facilitam 

atividades excessivas de transferência de 

lucros em detrimento de outros 

Estados-Membros; insta, por conseguinte, 

a Comissão a considerar o Luxemburgo, 
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os Países Baixos, a Irlanda e Malta como 

paraísos fiscais da UE; 

Or. en 

 

 


