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6.7.2020 B9-0207/4

Alteração 4
Clare Daly, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos 
recentes

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que as listas 
elaboradas pelo Grupo de Ação 
Financeira Internacional (GAFI) ainda 
são descritas no documento de trabalho 
da Comissão, de maio de 2020, intitulado 
«Methodology for identifying high risk 
third countries under Directive (EU) 
2015/849» [Metodologia para identificar 
os países terceiros de risco elevado ao 
abrigo da Diretiva (UE) 2015/849] como 
uma base de referência válida para a lista 
da UE de países terceiros de risco 
elevado; que o processo de elaboração de 
listas do GAFI  não é apolítico nem 
neutro e é utilizado pelos Estados Unidos 
e outros para a prossecução de objetivos 
geopolíticos estratégicos; que o GAFI  foi 
considerado um instrumento do 
neocolonialismo por alguns países do 
hemisfério Sul;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/5

Alteração 5
Clare Daly, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos 
recentes

Proposta de resolução
Considerando L-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-A. Considerando que a emissão 
indevida de faturas comerciais é utilizada 
para evitar o pagamento de impostos e/ou 
direitos aduaneiros, para branquear o 
produto de atividades criminosas, 
contornar os controlos cambiais e 
transferir lucros para o estrangeiro; que a 
diferença de valor resultante da emissão 
indevida de faturas comerciais 
identificada no comércio entre 135 países 
em desenvolvimento e 36 economias 
avançadas, durante o período de 
2008-2017, atingiu os 8,7 biliões de USD1;
_________________________
1 Global Financial Integrity, «Trade-Related Illicit 
Financial Flows in 135 Developing Countries: 
2008-2017» (Fluxos financeiros ilícitos associados 
ao comércio em 135 países em desenvolvimento: 
2008-2017), 3 de março de 2020. 
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6.7.2020 B9-0207/6

Alteração 6
José Gusmão, Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos 
recentes

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a ampliar o 
conjunto único de regras em matéria de 
luta contra o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, a fim de 
alargar o âmbito das entidades obrigadas, 
nomeadamente com vista a integrar os 
setores de mercado novos e inovadores, 
bem como a inovação tecnológica e a 
evolução das normas internacionais, e a 
garantir que a prestação de serviços esteja 
coberta da mesma forma que a entrega de 
bens; insta a Comissão a abordar os riscos 
dos criptoativos através da ampla aplicação 
do princípio «conheça o seu cliente», 
respeitando simultaneamente os princípios 
da necessidade e da proporcionalidade; 
apela à Comissão para que vele por que as 
entidades obrigadas não financeiras 
estejam sujeitas a uma supervisão 
semelhante à das entidades financeiras, por 
uma autoridade pública independente a 
nível nacional, e assegure que os níveis de 
sensibilização, formação, cumprimento e 
sanção em caso de conduta indevida destas 
autoridades nacionais independentes sejam 
adequados; exorta a Comissão a velar por 
que a aplicação das disposições em matéria 
de luta contra o branqueamento de capitais 
e o financiamento do terrorismo não se 
traduza em legislação nacional que 
imponha obstáculos excessivos às 

4. Exorta a Comissão a ampliar o 
conjunto único de regras em matéria de 
luta contra o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, a fim de 
alargar o âmbito das entidades obrigadas, 
nomeadamente com vista a integrar os 
setores de mercado novos e inovadores, 
bem como a inovação tecnológica e a 
evolução das normas internacionais, e a 
garantir que a prestação de serviços esteja 
coberta da mesma forma que a entrega de 
bens; insta a Comissão a abordar os riscos 
dos criptoativos através da ampla aplicação 
do princípio «conheça o seu cliente», 
respeitando simultaneamente os princípios 
da necessidade e da proporcionalidade; 
regista o fracasso total da autorregulação 
por parte das entidades obrigadas e o 
facto de todas as fugas de informação em 
análise terem exposto o papel dos bancos, 
advogados, comerciantes, companhias de 
seguros, contabilistas, agentes 
imobiliários e outros facilitadores e 
promotores enquanto cúmplices em casos 
de branqueamento de capitais; apela à 
Comissão para que vele por que as 
entidades obrigadas não financeiras 
estejam sujeitas a uma supervisão 
semelhante à das entidades financeiras, por 
uma autoridade pública independente a 
nível nacional, e assegure que os níveis de 
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atividades das organizações da sociedade 
civil;

sensibilização, formação, cumprimento e 
sanção em caso de conduta indevida destas 
autoridades nacionais independentes sejam 
adequados; apela à imposição de sanções 
dissuasivas às próprias empresas, bem 
como aos quadros superiores e aos 
membros dos conselhos de administração 
responsáveis por esquemas de 
branqueamento de capitais; reitera o seu 
apelo à aplicação estrita de sanções 
efetivas aos bancos, como a revogação da 
licença bancária das instituições 
financeiras que tenham sido consideradas 
culpadas de participação na promoção ou 
facilitação do branqueamento de capitais; 
exorta a Comissão a velar por que a 
aplicação das disposições em matéria de 
luta contra o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo não se traduza 
em legislação nacional que imponha 
obstáculos excessivos às atividades das 
organizações da sociedade civil;
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6.7.2020 B9-0207/7

Alteração 7
Clare Daly, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos 
recentes

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Constata com preocupação que o 
caso Luanda Leaks, bem como outros 
escândalos anteriores, como o Cum Ex, os 
Panama Papers, o Lux Leaks e os Paradise 
Papers, abalaram repetidamente a 
confiança dos cidadãos nos nossos sistemas 
financeiros e fiscais; realça a importância 
de restabelecer a confiança pública, de 
assegurar a existência de regimes de 
tributação equitativos e justos, bem como 
de garantir a justiça fiscal;

21. Constata com preocupação que o 
caso Luanda Leaks, bem como outros 
escândalos anteriores, como o Cum Ex, os 
Panama Papers, o Lux Leaks e os Paradise 
Papers, abalaram repetidamente a 
confiança dos cidadãos nos nossos sistemas 
financeiros e fiscais; realça a importância 
de restabelecer a confiança pública, de 
assegurar a existência de regimes de 
tributação equitativos e justos, bem como 
de garantir a justiça fiscal; salienta, a este 
respeito, que a UE deve abordar 
seriamente os seus próprios problemas 
internos, nomeadamente no que diz 
respeito às suas jurisdições com segredo 
bancário e tributação reduzida; 
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6.7.2020 B9-0207/8

Alteração 8
Clare Daly, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos 
recentes

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Apela à adoção de novas iniciativas 
tendo em vista impor medidas a nível 
nacional e da UE no âmbito da luta contra 
o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, por exemplo, 
o alargamento das competências da 
Procuradoria Europeia (EPPO) e do 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e o reforço das agências 
existentes, como a Agência da União 
Europeia para a Cooperação Policial 
(Europol) e a Eurojust; toma nota da 
intenção da Comissão de apresentar uma 
proposta destinada a reforçar o mandato da 
Europol, tal como indicado no seu 
programa de trabalho modificado, e 
recorda que um mandato reforçado deve 
ser acompanhado de controlo parlamentar 
adequado; considera que se afigura 
prioritário reforçar a capacidade da 
Europol para requerer a abertura de 
investigações transfronteiras, 
especialmente em caso de ataques graves 
contra autores de denúncias e jornalistas de 
investigação, que desempenham um papel 
essencial na denúncia de casos de 
corrupção, fraude, má gestão e outras 
irregularidades nos setores público e 
privado;

24. Apela à adoção de novas iniciativas 
tendo em vista impor medidas a nível 
nacional e da UE no âmbito da luta contra 
o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo; toma nota da 
intenção da Comissão de apresentar uma 
proposta destinada a reforçar o mandato da 
Europol, tal como indicado no seu 
programa de trabalho modificado, e 
recorda que um mandato reforçado deve 
ser acompanhado de controlo parlamentar 
adequado e reforçado; incentiva a Europol 
a exercer os seus poderes para requerer a 
abertura de investigações transfronteiras, 
especialmente em caso de ataques graves 
contra autores de denúncias e jornalistas de 
investigação, que desempenham um papel 
essencial na denúncia de casos de 
corrupção, fraude, má gestão e outras 
irregularidades nos setores público e 
privado;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/9

Alteração 9
José Gusmão, Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos 
recentes

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Sublinha o potencial de uma 
cooperação adequada entre os setores 
público e privado, incluindo eventuais 
parcerias público-privadas (PPP), no 
contexto da recolha de informações 
financeiras para lutar contra o 
branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, que devem 
ser mais bem utilizadas no futuro, 
nomeadamente as plataformas de partilha 
de informações entre as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei, as UIF 
e o setor privado; incentiva todas as partes 
interessadas relevantes a contribuírem, 
em particular, através da partilha de 
práticas que funcionem corretamente por 
ocasião da consulta pública; considera 
que essa cooperação deve respeitar 
estritamente os limites das regras 
aplicáveis em matéria de proteção de 
dados e dos direitos fundamentais; insta a 
Comissão a propor um quadro jurídico 
claro para a criação de plataformas 
tripartidas, que regule as obrigações e os 
perfis dos participantes e garanta o 
cumprimento do mesmo conjunto de 
normas para o intercâmbio de 
informações, a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a segurança dos 
dados, os direitos dos suspeitos e outros 
direitos fundamentais; entende que, para 

29. Entende que, para que a luta contra 
o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo seja mais 
eficaz, é indispensável dispor de 
informação atempada e completa sobre a 
eficácia e o acompanhamento das 
denúncias de suspeitas de branqueamento 
de capitais ou de financiamento do 
terrorismo;
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que a luta contra o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo 
seja mais eficaz, é indispensável dispor de 
informação atempada e completa sobre a 
eficácia e o acompanhamento das 
denúncias de suspeitas de branqueamento 
de capitais ou de financiamento do 
terrorismo;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/10

Alteração 10
José Gusmão, Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos 
recentes

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Observa que a luta contra o 
branqueamento de capitais deve também 
incluir um esforço sério para combater as 
jurisdições offshore, com baixa tributação 
e pouca regulação, incluindo na UE; 
recorda que os Países Baixos e o 
Luxemburgo figuram entre os 10 
principais países no índice de opacidade 
fiscal da Tax Justice Network; solicita à 
Comissão que tome medidas decisivas 
para combater a opacidade financeira nos 
Estados-Membros;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/11

Alteração 11
José Gusmão, Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos 
recentes

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Saúda a possibilidade, delineada 
pela Comissão, de confiar à autoridade de 
supervisão da UE no domínio ABC/CFT 
algumas competências para monitorizar e 
apoiar a aplicação dos congelamentos de 
ativos ao abrigo das medidas restritivas da 
UE (sanções) em todos os Estados-
Membros;

Suprimido

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/12

Alteração 12
Clare Daly, José Gusmão
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos 
recentes

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

34-A. Lamenta que as medidas de 
combate ao financiamento do terrorismo 
não abranjam o financiamento direto ou 
indireto do terrorismo por parte de países, 
como o financiamento concedido nos 
últimos anos por países como os EUA e a 
Arábia Saudita a aliados e parceiros do 
ISIS e da Al-Qaeda na Síria;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/13

Alteração 13
José Gusmão, Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo – o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos 
recentes

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Está profundamente preocupado 
com a falta de supervisão eficaz, como 
revelado durante a avaliação do 
desempenho das autoridades de supervisão 
da Dinamarca e da Estónia no contexto do 
escândalo do Danske Bank; além disso, 
manifesta preocupação com o recente 
escândalo Wirecard, bem como com o 
papel desempenhado pela autoridade de 
supervisão financeira da Alemanha, a 
BaFin, e com as suas possíveis 
deficiências; solicita à UE e às autoridades 
nacionais competentes que iniciem um 
inquérito sobre os 1,9 mil milhões de euros 
em falta e insta a Comissão a analisar 
formas de melhorar o funcionamento do 
setor contabilístico, nomeadamente através 
de auditorias conjuntas;

40. Está profundamente preocupado 
com a falta de supervisão eficaz, como 
revelado durante a avaliação do 
desempenho das autoridades de supervisão 
da Dinamarca e da Estónia no contexto do 
escândalo do Danske Bank; além disso, 
manifesta preocupação com o recente 
escândalo Wirecard, bem como com o 
papel desempenhado pela autoridade de 
supervisão financeira da Alemanha, a 
BaFin, e com as suas possíveis 
deficiências; regista novamente, neste 
caso, o fracasso da autorregulação dos 
contabilistas; observa que o facto de esta 
empresa de tecnologia financeira ter sido 
classificada como empresa «tecnológica» 
e não como prestadora de serviços de 
pagamento desempenhou um papel 
central nas falhas regulamentares; insta a 
Comissão a resolver este problema com 
urgência, assegurando que as empresas 
de pagamento sejam classificadas 
corretamente; observa que, embora a 
BaFin e o Bundesbank sejam os 
principais responsáveis por este escândalo 
regulamentar, devido à sua incapacidade 
para supervisionar e regulamentar 
devidamente o Grupo Wirecard, muitas 
instituições da UE têm também um papel 
a desempenhar na supervisão e 
regulamentação dos vários atores 
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envolvidos neste caso, incluindo o BCE, a 
ESMA, a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma (EIOPA) e a Comissão 
Europeia; solicita à UE e às autoridades 
nacionais competentes que iniciem um 
inquérito sobre os 1,9 mil milhões de 
euros em falta e o potencial impacto da 
insolvência do grupo nas pensões na UE; 
exige que a ESMA abra um inquérito 
sobre a incapacidade dos reguladores 
para identificar e impedir as atividades 
fraudulentas e a manipulação do mercado 
por parte da Wirecard nas suas empresas 
da UE, incluindo as baseadas na 
Alemanha e na Irlanda;

Or. en


