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6.12.2017 B8-0660/23 

Alteração  23 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 3-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 3-A. Insta os Estados-Membros a 

tomarem medidas relativamente a 

alegados casos de branqueamento de 

capitais e à comunicação de operações 

suspeitas, com vista à realização de 

investigações adequadas imediatamente 

após a receção, pelas autoridades, das 

informações pertinentes; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/24 

Alteração  24 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 3-B (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 3-B. Recorda o quadro da UE em 

matéria de comunicação de operações 

suspeitas e salienta a necessidade de uma 

cooperação internacional mais estreita 

entre as Unidades de Informação 

Financeira da UE e de países terceiros; 

solicita igualmente que se confiram mais 

poderes de investigação aos organismos 

europeus, em particular à Europol e à 

Eurojust, em casos de branqueamento de 

capitais; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/25 

Alteração  25 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 3-C (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 3-C. Recorda que a adequada 

verificação dos beneficiários efetivos é 

essencial para evitar a utilização de 

sociedades fictícias para o 

branqueamento de capitais (tal como 

demonstrado no caso «Lavandaria do 

Azerbaijão» (Azerbaijan Laundromat)); 

apela igualmente a que a diretiva 

europeia relativa ao branqueamento de 

capitais seja posta em prática e aplicada 

de forma eficaz; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/26 

Alteração  26 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 4-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 4-A. Insta todas as jurisdições que 

tenham transposto ou irão transpor para 

o direito nacional as recomendações 

anti-BEPS da OCDE a respeitarem não 

só a letra, mas também o espírito destas 

recomendações; recorda que a 

transparência constitui um instrumento 

importante de luta contra a evasão fiscal 

e, em particular, contra o planeamento 

fiscal agressivo; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/27 

Alteração  27 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 

 

Proposta de recomendação Alteração 

13. Solicita aos Estados-Membros que 

proíbam aos nacionais não residentes a 

abertura de contas financeiras e a 

detenção de uma participação em 

sociedades fictícias sediadas em paraísos 

fiscais e que imponham sanções 

pecuniárias nos casos em que se verifica 

incumprimento, nomeadamente excluindo 

os infratores dos concursos da UE e dos 

Estados-Membros para contratos 

públicos, caso se trate de uma empresa; 

13. Solicita à Comissão e aos Estados-

Membros que efetuem uma avaliação de 

impacto relativamente à possibilidade de 

impor aos cidadãos da UE e às empresas 

da UE uma obrigação de registo ou uma 

proibição de propriedade, incluindo de 

propriedade efetiva, de contas financeiras 

e sociedades fictícias em territórios 

incluídos na lista da UE de jurisdições 

fiscais não cooperantes e na lista da UE 

de países terceiros cujos sistemas de luta 

contra o branqueamento de 

capitais/financiamento do terrorismo 

apresentam deficiências estratégicas, a 

fim de evitar a evasão e a fraude fiscais; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/28 

Alteração  28 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 15 

 

Proposta de recomendação Alteração 

15. Recomenda que toda e qualquer 

entidade que crie uma estrutura offshore 

apresente às autoridades competentes as 

razões legítimas subjacentes a tal decisão, 
a fim de garantir que as contas offshore 

não sejam utilizadas para efeitos de 

branqueamento de capitais ou de evasão 

fiscal; 

15. Recorda aos Estados-Membros a 

importância da regra geral antiabuso no 

contexto da política fiscal e encoraja as 
autoridades tributárias a utilizarem este 

princípio de forma coerente, a fim de 

evitar a criação de estruturas para fins de 

fraude e evasão fiscais; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/29 

Alteração  29 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 26 

 

Proposta de recomendação Alteração 

26. Insta o Conselho a elaborar, até ao 

final de 2017, uma lista semelhante em 

que figurem os Estados-Membros da UE 

onde existam jurisdições fiscais não 

cooperantes, mesmo que tal se verifique 

em regiões ou noutras estruturas 

administrativas desses Estados-Membros; 

26. Insta a Comissão a apresentar, até 

ao final de 2018, um relatório de 

avaliação dos regimes fiscais dos 
Estados-Membros da UE e das jurisdições 

dependentes, regiões ou outras estruturas 

administrativas desses Estados-Membros 

que facilitam a evasão e a fraude fiscais e 

têm um impacto potencialmente nocivo no 

mercado único; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/30 

Alteração  30 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 38 

 

Proposta de recomendação Alteração 

38. Incentiva a Comissão e os Estados-

Membros a avançarem para reformas muito 

mais ambiciosas no domínio da tributação, 

a fim de eliminar a concorrência fiscal 

entre Estados-Membros; exorta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

seguirem as recomendações da Comissão 

Independente para a Reforma da 

Tributação Internacional das Empresas 

(ICRICT), bem como a chegarem a 

acordo quanto a uma taxa efetiva mínima 

de imposto sobre as sociedades e quanto a 

uma política de concessão moderada de 

benefícios fiscais, que deve unicamente 

aplicar-se aos custos locais, a título de 

medida de apoio a novos investimentos 

produtivos; recomenda, além disso, que 

todos os Estados-Membros cessem de 

conferir um tratamento fiscal especial a 

pessoas singulares e empresas 

estrangeiras e/ou de grande dimensão e 

que publiquem as decisões já em vigor; 

38. Incentiva a Comissão e os Estados-

Membros a avançarem para reformas muito 

mais ambiciosas no domínio da tributação; 

exorta a Comissão e os Estados-Membros a 

avaliarem todas as ferramentas 

disponíveis no sentido de combater a 

elisão fiscal e o planeamento fiscal 

agressivo, incluindo a possibilidade de 

introduzir uma taxa mínima de imposto em 

certos domínios; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/31 

Alteração  31 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 58 

 

Proposta de recomendação Alteração 

58. Observa com preocupação que um 

dos regimes de elisão fiscal mais 

prejudiciais e conhecidos na UE, a 

designada estrutura irlandesa dupla, pode, 

mesmo depois da data estabelecida para a 

sua eliminação total, em 2020, continuar 

a vigorar por força das disposições 

previstas em muitas convenções para 

evitar a dupla tributação, acordadas entre 

a Irlanda e outros países, nomeadamente 

paraísos fiscais; exorta o Governo 

irlandês a rever a sua rede de convenções 

para evitar a dupla tributação, a fim de 

suprimir estas disposições; 

58. Destaca um caso de regime de 

elisão fiscal na UE, a designada estrutura 

irlandesa dupla, que será 

progressivamente desmantelada até 2020; 

insta todos os Estados-Membros a 

verificarem as respetivas convenções para 

evitar dupla tributação, a fim de impedir 

que os regimes de elisão fiscal possam 

explorar as assimetrias em matéria fiscal; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/32 

Alteração  32 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 78 

 

Proposta de recomendação Alteração 

78. Sublinha que o quadro jurídico da 

DABC da UE deve também proibir 

totalmente as ações ao portador, dado que 

estas constituem meios para receber, 

possuir e transferir dinheiro ilícito de 

forma anónima e são uma ferramenta 

muito útil para criar regimes internacionais 

para o branqueamento de capitais; observa 

que as ações ao portador abrem alas a um 

sistema ainda mais opaco do que os 

sistemas vigentes em conhecidos paraísos 

fiscais como, o Panamá, as Ilhas Caimão, 

a República Dominicana ou o 

Listenstaine, entre outros. 

78. Sublinha que o quadro jurídico da 

4.ª DABC proíbe totalmente as ações ao 

portador anónimas, salvo se devidamente 

registadas, visto que está comprovado que 

constituem uma ferramenta útil para criar 

regimes internacionais para o 

branqueamento de capitais; insta os 

Estados-Membros a aplicarem e a 

executarem corretamente a 4.ª DABC, que 

entrou em vigor em 26 de junho de 2017; 

solicita à Comissão que acompanhe a 

correta transposição e aplicação da 

diretiva; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/33 

Alteração  33 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 127 

 

Proposta de recomendação Alteração 

127. Solicita que os intermediários 

estabelecidos na UE sejam proibidos de 

desenvolver, direta ou indiretamente, 

atividades nos países que tenham sido 

incluídos nas listas negras europeias 

enquanto paraísos fiscais ou nos países 

que apresentem um elevado risco de 

branqueamento de capitais; 

127. Insta os Estados-Membros a 

introduzirem desincentivos a que os 

intermediários estabelecidos na UE 

desenvolvam atividades em jurisdições 

constantes da lista da UE de jurisdições 

fiscais não cooperantes e da lista da UE 

de países terceiros cujos sistemas de luta 

contra o branqueamento de 

capitais/financiamento do terrorismo 

apresentam deficiências estratégicas, 

nomeadamente excluindo-os de concursos 

de adjudicação de contratos públicos; 

solicita, além disso, à Comissão que 

realize uma avaliação de impacto sobre a 

possibilidade de proibir os intermediários 

baseados na UE de desenvolverem 

atividades em jurisdições incluídas na 

lista da UE de jurisdições fiscais não 

cooperantes e na lista da UE de países 

terceiros cujos sistemas de luta contra o 

branqueamento de capitais/financiamento 

do terrorismo apresentam deficiências 

estratégicas; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/34 

Alteração  34 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 150-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 150-A. Insta a Comissão a avaliar em que 

medida a zonas francas e a matrícula de 

navios podem ser utilizadas para fins de 

evasão fiscal e, se for caso disso, a 

apresentar uma proposta adequada no 

sentido de atenuar esses riscos; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/35 

Alteração  35 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 160 

 

Proposta de recomendação Alteração 

160. Insta os Estados-Membros 

pertinentes a aproveitarem as 

oportunidades decorrentes das suas 

relações diretas com os países em causa 

para tomar as medidas necessárias com 

vista a criar pressão sobre os seus países e 

territórios ultramarinos (PTU) e regiões 

ultraperiféricas que não respeitem as 

normas internacionais em matéria de 

cooperação fiscal, a transparência e o 

branqueamento de capitais; considera que 

as normas de transparência da UE e os 

requisitos de devida diligência devem ser 

efetivamente aplicados nesses territórios; 

160. Insta os Estados-Membros 

pertinentes a aproveitarem as 

oportunidades decorrentes das suas 

relações diretas com os países em causa e a 

tomarem as medidas necessárias com vista 

a criar pressão sobre os seus países e 

territórios ultramarinos (PTU) e regiões 

ultraperiféricas que eventualmente não 

respeitem as normas internacionais em 

matéria de cooperação fiscal, a 

transparência e o branqueamento de 

capitais; Considera que as normas de 

transparência da UE e os requisitos de 

devida diligência devem ser efetivamente 

aplicados nesses territórios; 

––––––––––– ––––––––––– 

1 Gronelândia, Nova Caledónia e Dependências, 

Polinésia Francesa, Terras Austrais e Antárticas 

Francesas, Ilhas Wallis e Futuna, Maiote, São Pedro 

e Miquelão, Aruba, Antilhas Neerlandesas 

(Bonaire, Curaçau, Saba, Santo Eustáquio, São 

Martinho [Sint Maarten]), Anguila, Ilhas Caimão, 

Ilhas Falkland, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich, 

Monserrate, Pitcairn, Santa Helena e Dependências, 

Território Antártico Britânico, Território Britânico 

do Oceano Índico, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas 

Virgens Britânicas e Bermudas. 

1 Gronelândia, Nova Caledónia e Dependências, 

Polinésia Francesa, Terras Austrais e Antárticas 

Francesas, Ilhas Wallis e Futuna, Maiote, São Pedro 

e Miquelão, Aruba, Antilhas Neerlandesas 

(Bonaire, Curaçau, Saba, Santo Eustáquio, São 

Martinho [Sint Maarten]), Anguila, Ilhas Caimão, 

Ilhas Falkland, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich, 

Monserrate, Pitcairn, Santa Helena e Dependências, 

Território Antártico Britânico, Território Britânico 

do Oceano Índico, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas 

Virgens Britânicas e Bermudas. 

 

2 RUP:  Canárias, Reunião, Guiana Francesa, 2 RUP: Canárias, Reunião, Guiana Francesa, 
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Martinica, Guadalupe, Maiote, São Martinho, 

Açores e Madeira. 

Martinica, Guadalupe, Maiote, São Martinho, 

Açores e Madeira. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/36 

Alteração  36 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 160-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 160-A. Realça a importância de 

estabelecer uma definição clara de 

«offshore», «país ultramarino» e «região 

ultraperiférica (RUP)», uma vez que cada 

uma destas definições está associada a 

diferentes sistemas, práticas e regimes 

jurídicos; salienta a necessidade de 

combater todas as formas de fraude fiscal 

e evasão fiscal, independentemente do 

local onde ocorram; observa que os atuais 

regimes nas regiões ultraperiféricas 

aplicam a legislação da União e respeitam 

as normas internacionais e da União, em 

conformidade com o respetivo estatuto 

especial estabelecido no artigo 349.º do 

TFUE e confirmado pelo Tribunal de 

Justiça da UE no seu acórdão no processo 

C-132/141; 

 ––––––––––– 

 1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ013

2&from=PT 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=PT
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6.12.2017 B8-0660/37 

Alteração  37 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

em nome do Grupo PPE 

 

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 do Parlamento Europeu 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 201-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 201-A. Convida os grupos políticos do 

Parlamento a tomarem uma decisão sobre 

o estabelecimento de uma comissão 

especial temporária, durante a presente 

legislatura, para acompanhar o trabalho 

da Comissão de inquérito PANA e para 

investigar as recentes revelações dos 

«Paradise Papers»; 

Or. en 

 

 


