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Alteração  455 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposta de resolução 

Título intercalar 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

Investigações da DG COMP em matéria de 

auxílios estatais: síntese e resultados 

Investigações da Comissão em matéria de 

auxílios estatais: síntese e resultados 

Or. en 

Alteração  456 

Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME são 

penalizados em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

desviar os lucros ou aplicar outras formas 

de planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME podem ficar 

em desvantagem em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

organizar a sua atividade a nível 

internacional; salienta, adicionalmente, 

que regras complexas e uma legislação 

fiscal excessivamente complicada podem 

igualmente prejudicar os novos 

operadores e as PME; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

Or. en 

 

Alteração  457 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 



 

PE567.781v02-00 4/214 AM\1075014PT.doc 

PT 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME são 

penalizados em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

desviar os lucros ou aplicar outras formas 

de planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME que exercem a 

sua atividade num único país são 

penalizados em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

desviar os lucros ou aplicar outras formas 

de planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

sublinha que a promoção de práticas 

fiscais prejudiciais através da criação de 

uma Societas Unius Personae (SUP) 

europeia que permita explicitamente a 

existência de duas residências diferentes, 

com a sede social num local e uma sede 

administrativa noutro, constitui uma 

abordagem errada para a UE;  

Or. en 

 

Alteração  458 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME são 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME são 
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penalizados em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

desviar os lucros ou aplicar outras formas 

de planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

penalizados em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

desviar os lucros ou aplicar outras formas 

de planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

recusa, por essa razão, modelos como a 

Societas Unius Personae (sociedade 

unipessoal da UE, SUP), que não 

obriguem as empresas a manter a sua 

sede estatutária e a sua sede 

administrativa no mesmo 

Estado-Membro; 

Or. de 

 

Alteração  459 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME são 

penalizados em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

desviar os lucros ou aplicar outras formas 

de planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME são 

penalizados em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

desviar os lucros ou aplicar outras formas 

de planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que dispõem em virtude da sua 

dimensão e das suas operações 

transfronteiras; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias nas demais situações, as 

consequentes reduções de encargos fiscais 
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os concorrentes no mercado único, que 

não recorrem ao planeamento fiscal 

agressivo e mantêm a ligação entre o local 

onde geram lucro e o local onde pagam 

impostos; 

resultam em lucros após impostos mais 

elevados e criam, assim, condições de 

concorrência desiguais com os 

concorrentes, que não recorrem ao 

planeamento fiscal agressivo e mantêm a 

ligação entre o local onde geram lucro e o 

local onde pagam impostos; frisa que esta 

situação é totalmente contrária ao 

princípio fundamental do mercado único; 

Or. en 

 

Alteração  460 

Massimiliano Salini 

 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME são 

penalizados em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

desviar os lucros ou aplicar outras formas 

de planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores, as PME, os 

trabalhadores por conta própria e os 

profissionais liberais são penalizados em 

comparação com as empresas 

multinacionais, que podem desviar os 

lucros ou aplicar outras formas de 

planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

Or. it 

Alteração  461 

Marian Harkin 
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Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME são 

penalizados em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

desviar os lucros ou aplicar outras formas 

de planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME, em especial 

as nacionais, são penalizados em 

comparação com as empresas 

multinacionais, que podem desviar os 

lucros ou aplicar outras formas de 

planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

Or. en 

 

Alteração  462 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e as PME são 

penalizados em comparação com as 

empresas multinacionais, que podem 

desviar os lucros ou aplicar outras formas 

de planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

45. Salienta que, no mercado interno, os 

novos operadores e empresas que não 

recorrem a práticas fiscais agressivas, 

nomeadamente as PME, são penalizados 

em comparação com as empresas 

multinacionais, que podem desviar os 

lucros ou aplicar outras formas de 

planeamento fiscal agressivo através de 

uma variedade de decisões e instrumentos 

de que só elas dispõem; observa, com 

preocupação, que, em igualdade de 

circunstâncias, as consequentes reduções 

de encargos fiscais resultam em lucros 
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os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

após impostos mais elevados e criam 

condições de concorrência desiguais com 

os concorrentes no mercado único, que não 

recorrem ao planeamento fiscal agressivo e 

mantêm a ligação entre o local onde geram 

lucro e o local onde pagam impostos; 

Or. en 

 

Alteração  463 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 45-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 45-A. Solicita à Comissão Europeia que 

elabore um relatório sobre as vantagens e 

os desafios inerentes à transformação da 

DG Concorrência numa agência 

independente da UE competente em 

matéria de auxílios estatais e 

concorrência e igualmente responsável 

pelos auxílios estatais sob a forma de 

benefícios fiscais injustificados; 

Or. en 

 

Alteração  464 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Salienta que a OCDE1 aponta para a 

utilização, por algumas multinacionais, de 

estratégias que lhes permitem pagar apenas 

5 % de imposto sobre as sociedades, 

quando as empresas mais pequenas pagam 

até 30 %, referindo ainda que alguns 

estudos2 apontam igualmente para o facto 

de a carga fiscal das empresas 

46. Salienta que a OCDE1 aponta para a 

utilização, por algumas multinacionais, de 

estratégias que lhes permitem pagar apenas 

5 % de imposto sobre as sociedades, 

quando as empresas mais pequenas pagam 

até 30 %, referindo ainda que alguns 

estudos2 lamentam igualmente que a carga 

fiscal das empresas transfronteiriças seja, 
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transfronteiriças ser, em média, até 30 % 

inferior à das sociedades nacionais que 

operam num só país; 

em média, até 30 % inferior à das 

sociedades nacionais que operam num só 

país; 

__________________ __________________ 

1 Comunicado de imprensa da OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» («A OCDE 

apela a uma maior cooperação 

internacional no domínio dos impostos 

sobre as sociedades»), 12 de fevereiro de 

2013. 

1 Comunicado de imprensa da OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» («A OCDE 

apela a uma maior cooperação 

internacional no domínio dos impostos 

sobre as sociedades»), 12 de fevereiro de 

2013. 

2 P. Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» («Poupar impostos através da 

propriedade de instalações no 

estrangeiro»), Journal of International 

Economics 81, páginas 99 a 108. 

2 P. Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» («Poupar impostos através da 

propriedade de instalações no 

estrangeiro»), Journal of International 

Economics 81, páginas 99 a 108. 

Or. en 

 

Alteração  465 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Salienta que a OCDE1 aponta para a 

utilização, por algumas multinacionais, de 

estratégias que lhes permitem pagar apenas 

5 % de imposto sobre as sociedades, 

quando as empresas mais pequenas pagam 

até 30 %, referindo ainda que alguns 

estudos2 apontam igualmente para o facto 

de a carga fiscal das empresas 

transfronteiriças ser, em média, até 30 % 

inferior à das sociedades nacionais que 

operam num só país; 

46. Salienta que a OCDE1 aponta para a 

utilização, por algumas multinacionais, de 

estratégias que lhes permitem pagar apenas 

5 % de imposto sobre as sociedades, 

quando as empresas mais pequenas pagam 

até 30 %, referindo ainda que alguns 

estudos2 apontam igualmente para o facto 

de a contribuição fiscal das empresas 

transfronteiriças ser, em média, até 30 % 

inferior à das sociedades nacionais que 

operam num só país; 

__________________ __________________ 

1 Comunicado de imprensa da OCDE, 

«OECD urges stronger international co-

operation on corporate tax» («A OCDE 

apela a uma maior cooperação 

1 Comunicado de imprensa da OCDE, 

«OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax» («A OCDE 

apela a uma maior cooperação 
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internacional no domínio dos impostos 

sobre as sociedades»), 12 de fevereiro de 

2013. 

internacional no domínio dos impostos 

sobre as sociedades»), 12 de fevereiro de 

2013. 

2 P. Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» («Poupar impostos através da 

propriedade de instalações no 

estrangeiro»), Journal of International 

Economics 81, páginas 99 a 108. 

2 P. Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» («Poupar impostos através da 

propriedade de instalações no 

estrangeiro»), Journal of International 

Economics 81, páginas 99 a 108. 

Or. en 

 

Alteração  466 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Salienta que a OCDE1 aponta para a 

utilização, por algumas multinacionais, de 

estratégias que lhes permitem pagar apenas 

5 % de imposto sobre as sociedades, 

quando as empresas mais pequenas pagam 

até 30 %, referindo ainda que alguns 

estudos2 apontam igualmente para o facto 

de a carga fiscal das empresas 

transfronteiriças ser, em média, até 30 % 

inferior à das sociedades nacionais que 

operam num só país; 

46. Salienta que a OCDE1 aponta para a 

utilização, por algumas multinacionais, de 

estratégias que lhes permitem pagar apenas 

5 % de imposto sobre as sociedades, 

quando as empresas mais pequenas pagam 

até 30 %, referindo ainda que alguns 

estudos2 apontam igualmente para o facto 

de a contribuição fiscal das empresas 

transfronteiriças ser, em média, até 30 % 

inferior à das sociedades nacionais que 

operam num só país; 

__________________ __________________ 

1 Comunicado de imprensa da OCDE, 

«OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax» («A OCDE 

apela a uma maior cooperação 

internacional no domínio dos impostos 

sobre as sociedades»), 12 de fevereiro de 

2013. 

1 Comunicado de imprensa da OCDE, 

«OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax» («A OCDE 

apela a uma maior cooperação 

internacional no domínio dos impostos 

sobre as sociedades»), 12 de fevereiro de 

2013. 

2 P. Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» («Poupar impostos através da 

propriedade de instalações no 

2 P. Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» («Poupar impostos através da 

propriedade de instalações no 
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estrangeiro»), Journal of International 

Economics 81, páginas 99 a 108. 

estrangeiro»), Journal of International 

Economics 81, páginas 99 a 108. 

Or. en 

 

Alteração  467 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Salienta que a OCDE1 aponta para a 

utilização, por algumas multinacionais, de 

estratégias que lhes permitem pagar apenas 

5 % de imposto sobre as sociedades, 

quando as empresas mais pequenas pagam 

até 30 %, referindo ainda que alguns 

estudos2 apontam igualmente para o facto 

de a carga fiscal das empresas 

transfronteiriças ser, em média, até 30 % 

inferior à das sociedades nacionais que 

operam num só país; 

46. Salienta que a OCDE1 aponta para a 

utilização, por algumas multinacionais, de 

estratégias que lhes permitem pagar apenas 

5 % ou menos de imposto sobre as 

sociedades, quando as empresas mais 

pequenas pagam até 30 %, referindo ainda 

que alguns estudos2 apontam igualmente 

para o facto de a carga fiscal das empresas 

transfronteiriças ser, em média, até 30 % 

inferior à das sociedades nacionais que 

operam num só país; 

__________________ __________________ 

1 Comunicado de imprensa da OCDE, 

«OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax» («A OCDE 

apela a uma maior cooperação 

internacional no domínio dos impostos 

sobre as sociedades»), 12 de fevereiro de 

2013. 

1 Comunicado de imprensa da OCDE, 

«OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax» («A OCDE 

apela a uma maior cooperação 

internacional no domínio dos impostos 

sobre as sociedades»), 12 de fevereiro de 

2013. 

22 P. Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» («Poupar impostos através da 

propriedade de instalações no 

estrangeiro»), Journal of International 

Economics 81, páginas 99 a 108. 

22 P. Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» («Poupar impostos através da 

propriedade de instalações no 

estrangeiro»), Journal of International 

Economics 81, páginas 99 a 108. 

Or. en 

 

Alteração  468 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 
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Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Salienta que a OCDE1 aponta para a 

utilização, por algumas multinacionais, de 

estratégias que lhes permitem pagar apenas 

5 % de imposto sobre as sociedades, 

quando as empresas mais pequenas pagam 

até 30 %, referindo ainda que alguns 

estudos2 apontam igualmente para o facto 

de a carga fiscal das empresas 

transfronteiriças ser, em média, até 30 % 

inferior à das sociedades nacionais que 

operam num só país; 

46. Salienta que a OCDE1 aponta para a 

utilização, por algumas multinacionais, de 

estratégias que lhes permitem pagar apenas 

5 % ou menos de imposto sobre as 

sociedades, quando as empresas mais 

pequenas pagam até 30 %, referindo ainda 

que alguns estudos2 apontam igualmente 

para o facto de a carga fiscal das empresas 

transfronteiriças ser, em média, até 30 % 

inferior à das sociedades nacionais que 

operam num só país; 

__________________ __________________ 

1 Comunicado de imprensa da OCDE, 

«OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax» («A OCDE 

apela a uma maior cooperação 

internacional no domínio dos impostos 

sobre as sociedades»), 12 de fevereiro de 

2013. 

1 Comunicado de imprensa da OCDE, 

«OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax» («A OCDE 

apela a uma maior cooperação 

internacional no domínio dos impostos 

sobre as sociedades»), 12 de fevereiro de 

2013. 

2 P. Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» («Poupar impostos através da 

propriedade de instalações no 

estrangeiro»), Journal of International 

Economics 81, páginas 99 a 108. 

2 P. Egger, W. Eggert e H. Winner (2010), 

«Saving taxes through foreign plant 

ownership» («Poupar impostos através da 

propriedade de instalações no 

estrangeiro»), Journal of International 

Economics 81, páginas 99 a 108. 

Or. en 

 

Alteração  469 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Sublinha que esta distorção das 

decisões dos operadores económicos 

tomadas com base nas previsões de 

47. Sublinha que esta distorção das 

decisões dos operadores económicos 

tomadas com base nas previsões de 
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resultados após impostos, conduz a uma 

afetação de recursos aquém do ideal na UE 

e tende a reduzir o nível de concorrência, 

afetando deste modo o crescimento e o 

emprego; 

resultados após impostos, conduz a uma 

afetação de recursos aquém do ideal na UE 

e tende a aumentar a concorrência desleal, 

afetando deste modo o crescimento e o 

emprego; 

Or. en 

 

Alteração  470 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de resolução 

N.º 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Frisa o facto de algumas práticas fiscais 

nocivas poderem ser abrangidas pelo 

âmbito de aplicação das regras em matéria 

de auxílios estatais de caráter fiscal, em 

particular na medida em que podem, do 

mesmo modo, conceder uma vantagem 

«seletiva» e provocar uma distorção da 

concorrência no mercado interno; observa 

que, no passado, os procedimentos 

relativos a auxílios estatais e ao Grupo do 

Código de Conduta reforçaram-se 

mutuamente, em especial em 1999 e na 

primeira metade da década de 2000; 

sublinha que a aplicação das regras da 

concorrência da UE aumentou a pressão 

jurídica enquanto complemento do 

processo de tomada de decisões legislativas 

de caráter não vinculativo do Grupo, 

compensando, em parte, a inexistência de 

qualquer outro instrumento eficaz para 

resolver a questão da elisão fiscal à escala 

da UE; 

48. Frisa o facto de algumas práticas fiscais 

nocivas poderem ser abrangidas pelo 

âmbito de aplicação das regras em matéria 

de auxílios estatais de caráter fiscal, em 

particular na medida em que podem, do 

mesmo modo, conceder uma vantagem 

«seletiva» e provocar uma distorção da 

concorrência no mercado interno; observa 

que, no passado, os procedimentos 

relativos a auxílios estatais e ao Grupo do 

Código de Conduta reforçaram-se 

mutuamente, em especial em 1999 e na 

primeira metade da década de 2000; 

sublinha que a aplicação das regras da 

concorrência da UE aumentou a pressão 

jurídica enquanto complemento do 

processo de tomada de decisões legislativas 

de caráter não vinculativo do Grupo, 

compensando, em parte, a inexistência de 

qualquer outro instrumento eficaz para 

resolver a questão da elisão fiscal à escala 

da UE; salienta que a elisão fiscal não 

pode ser automaticamente equiparada a 

auxílios estatais (ilegais); 

Or. en 

 

Alteração  471 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 
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Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Frisa o facto de algumas práticas fiscais 

nocivas poderem ser abrangidas pelo 

âmbito de aplicação das regras em matéria 

de auxílios estatais de caráter fiscal, em 

particular na medida em que podem, do 

mesmo modo, conceder uma vantagem 

«seletiva» e provocar uma distorção da 

concorrência no mercado interno; observa 

que, no passado, os procedimentos 

relativos a auxílios estatais e ao Grupo do 

Código de Conduta reforçaram-se 

mutuamente, em especial em 1999 e na 

primeira metade da década de 2000; 

sublinha que a aplicação das regras da 

concorrência da UE aumentou a pressão 

jurídica enquanto complemento do 

processo de tomada de decisões legislativas 

de caráter não vinculativo do Grupo, 

compensando, em parte, a inexistência de 

qualquer outro instrumento eficaz para 

resolver a questão da elisão fiscal à escala 

da UE; 

48. Frisa o facto de algumas práticas fiscais 

nocivas poderem ser abrangidas pelo 

âmbito de aplicação das regras em matéria 

de auxílios estatais de caráter fiscal, em 

particular na medida em que podem, do 

mesmo modo, conceder uma vantagem 

«seletiva» e provocar uma distorção da 

concorrência no mercado interno; observa 

que, no passado, os procedimentos 

relativos a auxílios estatais e ao Grupo do 

Código de Conduta reforçaram-se 

mutuamente, em especial em 1999 e nos 

primeiros anos da década de 2000; 

sublinha que a aplicação das regras da 

concorrência da UE aumentou a pressão 

jurídica enquanto complemento do 

processo de tomada de decisões legislativas 

de caráter não vinculativo do Grupo, 

compensando, em parte, a inexistência de 

qualquer outro instrumento eficaz para 

resolver a questão da elisão fiscal à escala 

da UE; 

Or. en 

 

Alteração  472 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 49-A. Considera, porém, que a Comissão 

Europeia não tinha tomado as medidas 

legislativas adequadas no domínio das 

decisões fiscais até o escândalo conhecido 

por «LuxLeaks» se ter tornado público; 

de igual modo, a DG Concorrência não 
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intentou qualquer processo judicial 

contra as decisões fiscais por motivos de 

auxílios estatais ilegais até 2013; 

Or. en 

 

Alteração  473 

Andreas Schwab 

 

Proposta de resolução 

N.º 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 49-A. Observa que nas últimas décadas se 

tem vindo a estabelecer uma 

jurisprudência cada vez mais assente do 

TJUE relativamente à aplicação das 

regras dos auxílios estatais às medidas 

fiscais adotadas pelos Estados-Membros, 

cujo episódio mais recente foi o processo 

«Gibraltar», em 20111; 

 __________________ 

 1 C-106/09 P e C-107/09 P Comissão 

contra Governo de Gibraltar e Reino 

Unido, Acórdão de 15 de novembro de 

2011. 

Or. de 

 

Alteração  474 

Andreas Schwab 

 

Proposta de resolução 

N.º 49-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 49-B. Observa que o TJUE sublinhou o 

princípio de «prioridade ao conteúdo em 

detrimento da forma», segundo o qual 

uma medida é avaliada em função dos 

seus efeitos económicos; 
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Or. de 

 

Alteração  475 

Andreas Schwab 

 

Proposta de resolução 

N.º 49-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 49-C. Observa, por conseguinte, que o 

TJUE inferiu, a partir da interdição de 

auxílios estatais, orientações de vasto 

alcance para a jurisdição dos 

Estados-Membros em matéria fiscal; 

Or. de 

 

Alteração  476 

Andreas Schwab 

 

Proposta de resolução 

N.º 49-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 49-D. Lamenta que a Comissão Europeia, 

na qualidade de guardiã dos Tratados, 

não tenha aproveitado a oportunidade que 

a jurisprudência do TJUE lhe 

proporcionou para, de forma proativa, 

analisar as práticas de planeamento fiscal 

dos Estados-Membros; 

Or. de 

 

Alteração  477 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 50 
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Proposta de resolução Alteração 

50. Assinala que o conceito de «natureza e 

características gerais do sistema nacional» 

é uma referência fundamental para a 

apreciação de medidas fiscais diretas ou 

indiretas, seletivas ou não, e, por 

conseguinte, compatíveis ou não com o 

mercado interno, assinalando ainda que 

qualquer auxílio estatal deve ser apreciado 

tendo em conta o equilíbrio preexistente; 

salienta que, uma vez que o referencial da 

UE para avaliar potenciais distorções é o 

sistema nacional de referência1, nem todas 

as distorções de concorrência e práticas 

fiscais prejudiciais no mercado interno 

podem ser abrangidas pelas atuais regras 

de concorrência; observa, por conseguinte, 

que a total aplicação destas regras não 

permitiria, por si só, resolver a questão da 

elisão fiscal das empresas na UE; 

50. Assinala que o conceito de «natureza e 

características gerais do sistema nacional» 

é uma referência fundamental para a 

apreciação de medidas fiscais diretas ou 

indiretas, seletivas ou não, e, por 

conseguinte, compatíveis ou não com o 

mercado interno, assinalando ainda que 

qualquer auxílio estatal deve ser apreciado 

tendo em conta o equilíbrio preexistente; 

salienta que, uma vez que o referencial da 

UE para avaliar potenciais distorções é o 

sistema nacional de referência1, e não um 

sistema a nível da UE, nem todas as 

distorções de concorrência e práticas 

fiscais prejudiciais no mercado interno 

podem ser abrangidas pelas atuais regras 

de concorrência; observa, por conseguinte, 

que a total aplicação destas regras, embora 

de saudar, não permitiria, por si só, 

resolver inteiramente a questão da elisão 

fiscal das empresas na UE; 

__________________ __________________ 

1 As medidas adotadas pelos 

Estados-Membros representam 

ajustamentos da política fiscal geral, e não 

auxílios estatais, caso digam respeito ao 

sistema fiscal no seu todo. 

1 As medidas adotadas pelos 

Estados-Membros representam 

ajustamentos da política fiscal geral, e não 

auxílios estatais, caso digam respeito ao 

sistema fiscal no seu todo. 

Or. en 

 

Alteração  478 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Assinala que o conceito de «natureza e 

características gerais do sistema nacional» 

é uma referência fundamental para a 

apreciação de medidas fiscais diretas ou 

indiretas, seletivas ou não, e, por 

50. Assinala que o conceito de «natureza e 

características gerais do sistema nacional» 

é uma referência fundamental para a 

apreciação de medidas fiscais diretas ou 

indiretas, seletivas ou não, e, por 
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conseguinte, compatíveis ou não com o 

mercado interno, assinalando ainda que 

qualquer auxílio estatal deve ser apreciado 

tendo em conta o equilíbrio preexistente; 

salienta que, uma vez que o referencial da 

UE para avaliar potenciais distorções é o 

sistema nacional de referência1, nem todas 

as distorções de concorrência e práticas 

fiscais prejudiciais no mercado interno 

podem ser abrangidas pelas atuais regras 

de concorrência; observa, por conseguinte, 

que a total aplicação destas regras não 

permitiria, por si só, resolver a questão da 

elisão fiscal das empresas na UE; 

conseguinte, compatíveis ou não com o 

mercado interno, assinalando ainda que 

qualquer auxílio estatal deve ser apreciado 

tendo em conta o equilíbrio preexistente; 

salienta que, uma vez que o referencial da 

UE para avaliar potenciais distorções é o 

sistema nacional de referência1, nem todas 

as distorções de concorrência e práticas 

fiscais prejudiciais no mercado interno 

podem ser abrangidas pelas regras de 

concorrência; observa, por conseguinte, 

que a total aplicação destas regras não 

permitiria, por si só, resolver a questão da 

elisão fiscal das empresas na UE; 

__________________ __________________ 

1 As medidas adotadas pelos 

Estados-Membros representam 

ajustamentos da política fiscal geral, e não 

auxílios estatais, caso digam respeito ao 

sistema fiscal no seu todo. 

1 As medidas adotadas pelos 

Estados-Membros representam 

ajustamentos da política fiscal geral, e não 

auxílios estatais, caso digam respeito ao 

sistema fiscal no seu todo. 

Or. en 

 

Alteração  479 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 51 

 

Proposta de resolução Alteração 

51. Refere que, de acordo com os dados 

fornecidos à comissão especial responsável 

pela Comissão2, esta última só analisou 

formalmente 65 casos de auxílios estatais 

de caráter fiscal, desde 1991, dos quais 7 

eram decisões fiscais antecipadas e apenas 

10 provinham de notificações formais de 

Estados-Membros; 

51. Refere que, de acordo com os dados 

fornecidos à comissão especial responsável 

pela Comissão2, esta última só analisou 

formalmente 65 casos de auxílios estatais 

de caráter fiscal, desde 1991, dos quais 7 

eram decisões fiscais antecipadas e apenas 

10 provinham de notificações formais de 

Estados-Membros; observa que, nos cinco 

anos findos em 2012 (o último ano para o 

qual existem dados agregados), apenas 

foram instaurados dois processos relativos 

a auxílios estatais de caráter fiscal, o 

menor número num período de cinco 

anos desde 1994; lamenta a inação da 

Comissão perante os auxílios estatais de 
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caráter fiscal, isto apesar da sua 

amplitude, quando mantém, por outro 

lado, uma atitude agressiva contra outras 

formas de auxílio estatal; 

__________________ __________________ 

2 Nota da Comissária Vestager à Comissão 

TAXE, com data de 29 de abril de 2015. 

2 Nota da Comissária Vestager à Comissão 

TAXE, com data de 29 de abril de 2015. 

Or. en 

 

Alteração  480 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 51 

 

Proposta de resolução Alteração 

51. Refere que, de acordo com os dados 

fornecidos à comissão especial responsável 

pela Comissão2, esta última só analisou 

formalmente 65 casos de auxílios estatais 

de caráter fiscal, desde 1991, dos quais 7 

eram decisões fiscais antecipadas e apenas 

10 provinham de notificações formais de 

Estados-Membros; 

51. Refere que, de acordo com os dados 

fornecidos à comissão especial responsável 

pela Comissão2, esta última só analisou 

formalmente 65 casos de auxílios estatais 

de caráter fiscal, desde 1991, dos quais 7 

eram decisões fiscais antecipadas e apenas 

10 provinham de notificações formais de 

Estados-Membros, o que demonstra a 

importância de as informações fiscais 

estarem publicamente disponíveis, a fim 

de iniciar mais investigações a casos 

suspeitos; 

__________________ __________________ 

2 Nota da Comissária Vestager à Comissão 

TAXE, com data de 29 de abril de 2015. 

2 Nota da Comissária Vestager à Comissão 

TAXE, com data de 29 de abril de 2015. 

Or. en 

 

Alteração  481 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

N.º 52 – parte introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Salienta que, na segunda metade da 

década de 2000, a Comissão apenas geriu 

um pequeno número de casos relativos a 
auxílios estatais de caráter fiscal e que os 

recentes processos no domínio dos auxílios 

estatais incluem: 

52. Lamenta que, durante o período de 

2002-2012, a Comissão não tenha 

procedido ativamente ou concluído várias 

investigações sobre auxílios estatais de 

caráter fiscal, quando havia informações 

disponíveis sobre casos suspeitos; saúda 

os recentes processos no domínio dos 

auxílios estatais, incluindo: 

Or. en 

 

Alteração  482 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 52 – travessão 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - a abertura, em outubro de 2013, de um 

procedimento de investigação para 

averiguar se o regime de tributação das 

sociedades de Gibraltar favorece 

determinadas empresas, o qual, em 

outubro de 2014, foi alargado para 

analisar também as decisões fiscais no 

mesmo território, 

Or. en 

 

Alteração  483 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 52 – travessão 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - a abertura, em outubro de 2013, de um 

procedimento de investigação exaustivo 
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em relação ao regime de tributação das 

sociedades de Gibraltar, o qual, em 

outubro de 2014, foi alargado para 

abranger também as decisões fiscais no 

mesmo território, 

Or. en 

 

Alteração  484 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 52 – travessão 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - a abertura, em outubro de 2014, de um 

procedimento de investigação exaustivo 

em relação ao regime de tributação das 

sociedades de Gibraltar, 

Or. en 

 

Alteração  485 

Pablo Zalba Bidegain, Sven Giegold 

 

Proposta de resolução 

N.º 52 – travessão 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - a abertura, em outubro de 2013, de um 

procedimento de investigação exaustivo 

para averiguar se o regime de tributação 

das sociedades de Gibraltar favorece 

seletivamente determinadas categorias de 

empresas, o qual, em outubro de 2014, foi 

alargado para analisar também as 

decisões fiscais no mesmo território. 

Or. en 
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Alteração  486 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Salienta que as atuais investigações da 

Comissão e os casos revelados pelo 

escândalo Luxleaks indicam que alguns 

Estados-Membros não respeitaram as suas 

obrigações legais1 de comunicar todos os 

dossiês de potenciais auxílios estatais à 

Comissão; 

53. Salienta que os casos revelados pelo 

escândalo Luxleaks indicam que alguns 

Estados-Membros não respeitaram as suas 

obrigações legais1 de comunicar todos os 

dossiês de potenciais auxílios estatais à 

Comissão; que, no tocante às atuais 

investigações da Comissão, esta questão 

permanece em aberto; 

__________________ __________________ 

1 Estabelecidas no Regulamento (CE) 

n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 

de 1999, que estabelece as regras de 

execução do artigo 108.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia, no 

que respeita ao seu dever de cooperar e 

apresentar todos os documentos 

necessários. 

1 Estabelecidas no Regulamento (CE) 

n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 

de 1999, que estabelece as regras de 

execução do artigo 108.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia, no 

que respeita ao seu dever de cooperar e 

apresentar todos os documentos 

necessários. 

Or. en 

 

Alteração  487 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Salienta que as atuais investigações da 

Comissão e os casos revelados pelo 

escândalo Luxleaks indicam que alguns 

Estados-Membros não respeitaram as suas 

obrigações legais1 de comunicar todos os 

dossiês de potenciais auxílios estatais à 

Comissão; 

53. Salienta que os casos revelados pelo 

escândalo Luxleaks indicam que alguns 

Estados-Membros não respeitaram as suas 

obrigações legais1 de comunicar todos os 

dossiês de potenciais auxílios estatais à 

Comissão; 

__________________ __________________ 

1 Estabelecidas no Regulamento (CE) 1 Estabelecidas no Regulamento (CE) 
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n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 

de 1999, que estabelece as regras de 

execução do artigo 108.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia, no 

que respeita ao seu dever de cooperar e 

apresentar todos os documentos 

necessários. 

n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 

de 1999, que estabelece as regras de 

execução do artigo 108.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia, no 

que respeita ao seu dever de cooperar e 

apresentar todos os documentos 

necessários. 

Or. en 

 

Alteração  488 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, potencialmente 

mais abusivas e com maior efeito de 

distorção, que afetam o lucro tributável 

atribuído a algumas filiais de empresas 

multinacionais através da determinação dos 

preços de transferência; manifesta a sua 

preocupação com o facto de os atuais 

recursos dos serviços competentes da 

Comissão poderem limitar a sua 

capacidade para processar um número 

significativamente mais elevado de casos; 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, potencialmente 

mais abusivas e com maior efeito de 

distorção, que afetam o lucro tributável 

atribuído a algumas filiais de empresas 

multinacionais através da determinação dos 

preços de transferência; manifesta a sua 

preocupação com o facto de os atuais 

recursos dos serviços competentes da 

Comissão poderem limitar a sua 

capacidade para processar um número 

significativamente mais elevado de casos e 

solicita igualmente a criação de um órgão 

ad hoc, ao qual deverão ser confiados 

recursos financeiros e de pessoal, para 

avaliar estes casos de práticas financeiras 

ilegais;  

Or. it 

 

Alteração  489 

Peter Simon 

 

Proposta de resolução 

N.º 54 



 

PE567.781v02-00 24/214 AM\1075014PT.doc 

PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, potencialmente 

mais abusivas e com maior efeito de 

distorção, que afetam o lucro tributável 

atribuído a algumas filiais de empresas 

multinacionais através da determinação dos 

preços de transferência; manifesta a sua 

preocupação com o facto de os atuais 

recursos dos serviços competentes da 

Comissão poderem limitar a sua 

capacidade para processar um número 

significativamente mais elevado de casos; 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, potencialmente 

mais abusivas e com maior efeito de 

distorção, que afetam o lucro tributável 

atribuído a algumas filiais de empresas 

multinacionais através da determinação dos 

preços de transferência; manifesta a sua 

preocupação com o facto de os atuais 

recursos dos serviços competentes da 

Comissão poderem limitar a sua 

capacidade para processar um número 

significativamente mais elevado de casos e 

realizar controlos sistemáticos que 

permitam verificar a existência de outras 

práticas no domínio da tributação das 

sociedades que possam estar em conflito 

com a legislação em matéria de auxílios 

estatais; 

Or. en 

 

Alteração  490 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, potencialmente 

mais abusivas e com maior efeito de 

distorção, que afetam o lucro tributável 

atribuído a algumas filiais de empresas 

multinacionais através da determinação dos 

preços de transferência; manifesta a sua 

preocupação com o facto de os atuais 

recursos dos serviços competentes da 

Comissão poderem limitar a sua 

capacidade para processar um número 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, potencialmente 

mais abusivas e com maior efeito de 

distorção, que afetam o lucro tributável 

atribuído a algumas filiais de empresas 

multinacionais através da determinação dos 

preços de transferência; recomenda 

vivamente o aprofundamento das 

investigações, nomeadamente para além 

das questões relacionadas com a 

determinação dos preços de transferência; 
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significativamente mais elevado de casos; manifesta a sua preocupação com o facto 

de os atuais recursos dos serviços 

competentes da Comissão poderem limitar 

a sua capacidade para processar um 

número significativamente mais elevado de 

casos; 

Or. en 

 

Alteração  491 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, 

potencialmente mais abusivas e com 

maior efeito de distorção, que afetam o 

lucro tributável atribuído a algumas filiais 

de empresas multinacionais através da 

determinação dos preços de transferência; 

manifesta a sua preocupação com o facto 

de os atuais recursos dos serviços 

competentes da Comissão poderem limitar 

a sua capacidade para processar um 

número significativamente mais elevado de 

casos; 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, que afetam o 

lucro tributável atribuído a algumas filiais 

de empresas multinacionais através da 

determinação dos preços de transferência; 

manifesta a sua preocupação com o facto 

de os atuais recursos dos serviços 

competentes da Comissão poderem limitar 

a sua capacidade para processar um 

número significativamente mais elevado de 

casos de potenciais violações da legislação 

por auxílios estatais de caráter fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  492 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 
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limitado de práticas típicas, 

potencialmente mais abusivas e com 

maior efeito de distorção, que afetam o 

lucro tributável atribuído a algumas filiais 

de empresas multinacionais através da 

determinação dos preços de transferência; 

manifesta a sua preocupação com o facto 

de os atuais recursos dos serviços 

competentes da Comissão poderem limitar 

a sua capacidade para processar um 

número significativamente mais elevado de 

casos; 

limitado de práticas que afetam o lucro 

tributável atribuído a algumas filiais de 

empresas multinacionais através da 

determinação dos preços de transferência; 

manifesta a sua preocupação com o facto 

de os atuais recursos dos serviços 

competentes da Comissão poderem limitar 

a sua capacidade para processar um 

número significativamente mais elevado de 

casos; 

Or. en 

 

Alteração  493 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, potencialmente 

mais abusivas e com maior efeito de 

distorção, que afetam o lucro tributável 

atribuído a algumas filiais de empresas 

multinacionais através da determinação dos 

preços de transferência; manifesta a sua 

preocupação com o facto de os atuais 

recursos dos serviços competentes da 

Comissão poderem limitar a sua 

capacidade para processar um número 

significativamente mais elevado de casos; 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, potencialmente 

mais abusivas e com maior efeito de 

distorção, que afetam o lucro tributável 

atribuído a algumas filiais de empresas 

multinacionais através da determinação dos 

preços de transferência; manifesta a sua 

preocupação com o facto de os atuais 

recursos dos serviços competentes da 

Comissão poderem limitar a sua 

capacidade para processar um número 

significativamente mais elevado de casos; 

propõe que a Comissão reafete alguns dos 

seus recursos já empregues a este 

importante domínio, com vista a poder 

processar todos os casos relevantes; 

Or. en 

 

Alteração  494 

Marian Harkin 



 

AM\1075014PT.doc 27/214 PE567.781v02-00 

 PT 

 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número muito 

limitado de práticas típicas, potencialmente 

mais abusivas e com maior efeito de 

distorção, que afetam o lucro tributável 

atribuído a algumas filiais de empresas 

multinacionais através da determinação dos 

preços de transferência; manifesta a sua 

preocupação com o facto de os atuais 

recursos dos serviços competentes da 

Comissão poderem limitar a sua 

capacidade para processar um número 

significativamente mais elevado de casos; 

54. Frisa que estas investigações apenas 

colocam em evidência um número limitado 

de práticas, potencialmente mais abusivas e 

com maior efeito de distorção, que afetam 

o lucro tributável atribuído a algumas 

filiais de empresas multinacionais através 

da determinação dos preços de 

transferência; manifesta a sua preocupação 

com o facto de os atuais recursos dos 

serviços competentes da Comissão 

poderem limitar a sua capacidade para 

processar um número significativamente 

mais elevado de casos; 

Or. en 

 

Alteração  495 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 

tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal e de determinação 

dos preços de transferência, assim como 

para adaptar, em conformidade, as práticas 

dos Estados-Membros; 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem e considera que os casos em 

curso devem ser apreciados de forma 

exaustiva e com a devida diligência; 

sublinha, no entanto, que a Comissão 

deve respeitar os prazos que definiu para 

o proferimento das decisões dos casos em 

matéria de auxílios estatais, observando 

que os casos em curso podem causar uma 

grande dose de insegurança nas partes 

interessadas e fazer da União Europeia 

um espaço menos competitivo para o 

exercício da atividade económica; 
considera que o resultado das investigações 

irá contribuir para a elaboração de 

orientações mais precisas e eficazes em 

matéria de auxílios estatais de caráter fiscal 
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e de determinação dos preços de 

transferência, assim como para adaptar, em 

conformidade, as práticas dos Estados-

Membros; 

Or. en 

 

Alteração  496 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 

tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal e de determinação 

dos preços de transferência, assim como 

para adaptar, em conformidade, as práticas 

dos Estados-Membros; 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 

tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal, assim como para 

adaptar, em conformidade, as práticas dos 

Estados-Membros; insta a Comissão a 

solicitar a recuperação de cada euro em 

falta sempre que as investigações em 

curso confirmem a existência de auxílios 

estatais ilegais; 

Or. en 

 

Alteração  497 

Peter Simon 

 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 
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tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal e de determinação 

dos preços de transferência, assim como 

para adaptar, em conformidade, as práticas 

dos Estados-Membros; 

tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal e de determinação 

dos preços de transferência, assim como 

para adaptar, em conformidade, as práticas 

dos Estados-Membros; salienta que, 

noutros setores, essas orientações 

provaram ser altamente eficazes para, nos 

Estados-Membros, pôr termo e evitar 

práticas contrárias à legislação da UE em 

matéria de auxílios fiscais; ressalva, no 

entanto, que tal efeito requer um elevado 

grau de pormenor das orientações, 

nomeadamente limiares quantitativos; 

Or. en 

 

Alteração  498 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 

tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal e de determinação 

dos preços de transferência, assim como 

para adaptar, em conformidade, as 

práticas dos Estados-Membros; 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 

tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal e de determinação 

dos preços de transferência, assim como 

para obrigar os Estados-Membros a 

adaptarem as suas práticas em 

conformidade; salienta que, noutros 

setores, essas orientações provaram ser 

altamente eficazes; 

Or. en 
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Alteração  499 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 

tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal e de determinação 

dos preços de transferência, assim como 

para adaptar, em conformidade, as práticas 

dos Estados-Membros; 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 

tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal e de determinação 

dos preços de transferência, assim como 

para adaptar, em conformidade, as práticas 

dos Estados-Membros; concorda com a 

Comissária responsável pela 

Concorrência quando afirma que as 

investigações dos auxílios estatais não 

vão, por si só, resolver o problema do 

planeamento fiscal agressivo e que são 

necessárias alterações jurídicas tanto nos 

Estados-Membros como a nível da UE1; 

 __________________ 

 1 

https://www.theparliamentmagazine.eu/ar

ticles/news/competition-commissioner-

warns-meps-state-aid-investigation-delay 

Or. en 

 

Alteração  500 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 55 
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Proposta de resolução Alteração 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 

tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal e de determinação 

dos preços de transferência, assim como 

para adaptar, em conformidade, as práticas 

dos Estados-Membros; 

55. Apoia vivamente a Comissão na sua 

abordagem, que consiste em demorar o 

tempo necessário para examinar os casos 

em curso de forma exaustiva e com a 

devida diligência; considera que o 

resultado das investigações irá contribuir 

para a elaboração de orientações mais 

precisas e eficazes em matéria de auxílios 

estatais de caráter fiscal e de determinação 

dos preços de transferência, assim como 

para adaptar, em conformidade, as práticas 

dos Estados-Membros; convida, contudo, 

a Comissão a concluir as investigações 

em curso em matéria de auxílios estatais 

de caráter fiscal logo que isso seja 

possível em termos práticos e sem prejuízo 

da sua qualidade e credibilidade, e 

aguarda os resultados dessas 

investigações com grande interesse; insta 

a Comissão a apresentar relatórios 

periódicos ao Parlamento Europeu sobre 

as referidas investigações;  

Or. en 

 

Alteração  501 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Salienta que as investigações em curso 

podem resultar, em caso de violação das 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; realça 

que, embora esta situação possa ter um 

importante efeito negativo na reputação do 

Estado-Membro em causa, constitui, na 

verdade, uma recompensa pelo 

56. Salienta que as investigações em curso 

podem resultar, em caso de violação das 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; realça 

que esta situação pode ter um importante 

efeito negativo na reputação do Estado-

Membro em causa; 
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incumprimento que não é suscetível de 

desencorajar os Estados-Membros de, em 

caso de dúvida, concederem benefícios 

fiscais abusivos, muito pelo contrário; 

Or. en 

 

Alteração  502 

Frank Engel 

 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Salienta que as investigações em curso 

podem resultar, em caso de violação das 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; 

realça que, embora esta situação possa ter 

um importante efeito negativo na 

reputação do Estado-Membro em causa, 

constitui, na verdade, uma recompensa 

pelo incumprimento que não é suscetível 

de desencorajar os Estados-Membros de, 

em caso de dúvida, concederem benefícios 

fiscais abusivos, muito pelo contrário; 

56. Salienta que as investigações em curso 

podem resultar, em caso de violação das 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; 

Or. fr 

 

Alteração  503 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Salienta que as investigações em curso 

podem resultar, em caso de violação das 

56. Salienta que as investigações em curso 

podem resultar, em caso de violação das 
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regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; realça 

que, embora esta situação possa ter um 

importante efeito negativo na reputação do 

Estado-Membro em causa, constitui, na 

verdade, uma recompensa pelo 

incumprimento que não é suscetível de 

desencorajar os Estados-Membros de, em 

caso de dúvida, concederem benefícios 

fiscais abusivos, muito pelo contrário; 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; realça 

que, embora esta situação possa ter um 

importante efeito negativo na reputação do 

Estado-Membro em causa, constitui, na 

verdade, uma recompensa pelo 

incumprimento que não é suscetível de 

desencorajar os Estados-Membros de, em 

caso de dúvida, concederem benefícios 

fiscais abusivos, muito pelo contrário; 

sublinha, de um modo mais geral, que as 

regras em matéria de auxílios estatais não 

permitem a adoção de sanções punitivas 

contra o Estado-Membro ou a empresa 

em causa, facto que enfraquece este 

instrumento relativamente às regras 

antitrust; 

Or. en 

 

Alteração  504 

Petr Ježek 

 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Salienta que as investigações em curso 

podem resultar, em caso de violação das 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; realça 

que, embora esta situação possa ter um 

importante efeito negativo na reputação do 

Estado-Membro em causa, constitui, na 

verdade, uma recompensa pelo 

incumprimento que não é suscetível de 

desencorajar os Estados-Membros de, em 

caso de dúvida, concederem benefícios 

fiscais abusivos, muito pelo contrário; 

56. Salienta que as investigações em curso 

podem resultar, em caso de violação das 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; realça 

que, embora esta situação possa ter um 

importante efeito negativo na reputação do 

Estado-Membro em causa, constitui, na 

verdade, uma recompensa pelo 

incumprimento que não é suscetível de 

desencorajar os Estados-Membros de, em 

caso de dúvida, concederem benefícios 

fiscais abusivos, visto que os dispensa da 

responsabilidade de respeitarem as regras 
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da UE em matéria de auxílios estatais; 

Or. en 

 

Alteração  505 

Emmanuel Maurel 

 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Salienta que as investigações em curso 

podem resultar, em caso de violação das 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; realça 

que, embora esta situação possa ter um 

importante efeito negativo na reputação do 

Estado-Membro em causa, constitui, na 

verdade, uma recompensa pelo 

incumprimento que não é suscetível de 

desencorajar os Estados-Membros de, em 

caso de dúvida, concederem benefícios 

fiscais abusivos, muito pelo contrário; 

56. Salienta que as investigações em curso 

podem resultar, em caso de violação das 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; realça 

que, embora esta situação possa ter um 

importante efeito negativo na reputação do 

Estado-Membro em causa, constitui, na 

verdade, uma recompensa pelo 

incumprimento que não é suscetível de 

desencorajar os Estados-Membros de, em 

caso de dúvida, concederem benefícios 

fiscais abusivos, muito pelo contrário; 

recorda, além disso, que esta devolução 

dos auxílios estatais ilegalmente 

concedidos não compensa o prejuízo 

financeiro para os orçamentos dos 

Estados-Membros afetados pela decisão 

fiscal concedida; 

Or. fr 

 

Alteração  506 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Salienta que as investigações em curso 56. Salienta que as investigações em curso 
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podem resultar, em caso de violação das 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; realça 

que, embora esta situação possa ter um 

importante efeito negativo na reputação do 

Estado-Membro em causa, constitui, na 

verdade, uma recompensa pelo 

incumprimento que não é suscetível de 

desencorajar os Estados-Membros de, em 

caso de dúvida, concederem benefícios 

fiscais abusivos, muito pelo contrário; 

podem resultar, em caso de violação das 

regras da UE, na recuperação, pelo 

Estado-Membro que aprovou a medida 

fiscal analisada, do montante 

correspondente ao auxílio estatal ilegal 

concedido às empresas beneficiárias; realça 

que, embora esta situação possa ter um 

importante efeito negativo na reputação do 

Estado-Membro em causa, constitui, na 

verdade, uma recompensa pelo 

incumprimento que não é suscetível de 

desencorajar os Estados-Membros de, em 

caso de dúvida, adotarem práticas ilegais 

em matéria de auxílios estatais; 

Or. en 

 

Alteração  507 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 58 

 

Proposta de resolução Alteração 

58. Recorda que as decisões fiscais devem 

ter como objetivo proporcionar segurança 

jurídica e criar expectativas legítimas para 

os seus beneficiários; sublinha, num 

contexto em que as decisões nacionais 

podem ser postas em causa por regras em 

matéria de auxílios estatais a nível da UE, 

que existe um risco de notificações em 

massa de pedidos individuais relacionados 

com decisões fiscais antecipadas por parte 

de Estados-Membros, com vista a obter 

uma autorização prévia da Comissão e a 

evitar a insegurança jurídica das 

administrações fiscais e das empresas; 

58. Recorda que as decisões fiscais devem 

ter como objetivo estrito proporcionar 

segurança jurídica e criar expectativas 

legítimas para os seus beneficiários; 

Or. en 
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Alteração  508 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 58 

 

Proposta de resolução Alteração 

58. Recorda que as decisões fiscais devem 

ter como objetivo proporcionar segurança 

jurídica e criar expectativas legítimas para 

os seus beneficiários; sublinha, num 

contexto em que as decisões nacionais 

podem ser postas em causa por regras em 

matéria de auxílios estatais a nível da UE, 

que existe um risco de notificações em 

massa de pedidos individuais relacionados 

com decisões fiscais antecipadas por parte 

de Estados-Membros, com vista a obter 

uma autorização prévia da Comissão e a 

evitar a insegurança jurídica das 

administrações fiscais e das empresas; 

58. Recorda que as decisões fiscais devem 

ter como objetivo proporcionar segurança 

jurídica e criar expectativas legítimas para 

os seus beneficiários; sublinha, num 

contexto em que as decisões nacionais 

podem ser postas em causa por regras em 

matéria de auxílios estatais a nível da UE, 

que existe um risco de notificações em 

massa de pedidos individuais relacionados 

com decisões fiscais antecipadas por parte 

de Estados-Membros, com vista a obter 

uma autorização prévia da Comissão e a 

evitar a insegurança jurídica das 

administrações fiscais e das empresas; 

salienta que o reforço da capacidade 

interna da Comissão e a melhoria dos 

processos de transmissão de informações 

constituem as formas adequadas de lidar 

com o maior fluxo de notificações, a par 

da exigência de um reforço da 

transparência dos Estados-Membros em 

matéria fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  509 

Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 58-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 58-A. Salienta que não são as decisões 

fiscais enquanto tal que são consideradas 

problemáticas, mas antes o seu conteúdo 

no que toca à ausência de regras de 

transparência adequadas e de requisitos 
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de apresentação de relatórios, pelo que 

frisa a importância de uma troca de dados 

regular entre a CE e os 

Estados-Membros, bem como da criação 

de um registo da UE publicamente 

acessível; 

Or. en 

 

Alteração  510 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

Título intercalar 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

Países terceiros Países terceiros e territórios sob a 

dependência da Coroa 

Or. en 

 

Alteração  511 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Manifesta a sua preocupação quanto ao 

facto de os efeitos colaterais negativos das 

práticas fiscais nocivas de empresas 

multinacionais parecem ser muito mais 

importantes para os países em 

desenvolvimento do que para os países 

desenvolvidos1, uma vez que os países em 

desenvolvimento retiram uma maior 

proporção das suas receitas do imposto 

sobre o rendimento das sociedades e têm 

sistemas de finanças públicas e quadros 

regulamentares mais fracos, assim como 

menor capacidade administrativa para 

assegurar o cumprimento das obrigações 

fiscais e combater as práticas fiscais 

59. Manifesta a sua preocupação quanto ao 

facto de os efeitos colaterais negativos das 

práticas fiscais nocivas de empresas 

multinacionais parecem ser muito mais 

importantes para os países em 

desenvolvimento do que para os países 

desenvolvidos1, uma vez que os países em 

desenvolvimento retiram uma maior 

proporção das suas receitas do imposto 

sobre o rendimento das sociedades e têm 

sistemas de finanças públicas e quadros 

regulamentares mais fracos, assim como 

menor capacidade administrativa para 

assegurar o cumprimento das obrigações 

fiscais e combater as práticas fiscais 
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prejudiciais; salienta que, 

simultaneamente, os poucos beneficiários 

da concorrência fiscal global, ou seja, os 

países com políticas de tributação das 

empresas muito atrativas, dentro e fora da 

UE, apresentam alguns dados económicos 

desproporcionados em relação à sua 

dimensão e atividade económica real, 

especialmente no que se refere, por 

exemplo, ao número de empresas 

residentes por habitante, ao montante dos 

lucros estrangeiros registados, ao IDE ou 

a saídas de fluxos financeiros em 

comparação com o PIB, etc.; observa que 

esta realidade demonstra o caráter 

artificial da base tributável e dos fluxos 

financeiros que entram nesses países, 

assim como a dissociação entre o local 

onde é gerado o valor e o local de 

imposição que os atuais sistemas fiscais 

autorizam; 

prejudiciais; salienta que deve haver 

correspondência entre o local onde é 

gerado o valor e o local de imposição que 

os atuais sistemas fiscais autorizam; 

__________________ __________________ 

1 Documento estratégico do FMI 

«Spillovers in international corporate 

taxation» («Efeitos colaterais no quadro da 

tributação das sociedades a nível 

internacional»), 9 de maio de 2014. 

1 Documento estratégico do FMI 

«Spillovers in international corporate 

taxation» («Efeitos colaterais no quadro da 

tributação das sociedades a nível 

internacional»), 9 de maio de 2014. 

Or. en 

 

Alteração  512 

Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Manifesta a sua preocupação quanto ao 

facto de os efeitos colaterais negativos das 

práticas fiscais nocivas de empresas 

multinacionais parecem ser muito mais 

importantes para os países em 

desenvolvimento do que para os países 

desenvolvidos1, uma vez que os países em 

desenvolvimento retiram uma maior 

59. Manifesta a sua preocupação quanto ao 

facto de os efeitos colaterais negativos das 

práticas fiscais nocivas de algumas 

empresas multinacionais parecem ser 

muito mais importantes para os países em 

desenvolvimento do que para os países 

desenvolvidos1, uma vez que os países em 

desenvolvimento retiram uma maior 
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proporção das suas receitas do imposto 

sobre o rendimento das sociedades e têm 

sistemas de finanças públicas e quadros 

regulamentares mais fracos, assim como 

menor capacidade administrativa para 

assegurar o cumprimento das obrigações 

fiscais e combater as práticas fiscais 

prejudiciais; salienta que, simultaneamente, 

os poucos beneficiários da concorrência 

fiscal global, ou seja, os países com 

políticas de tributação das empresas muito 

atrativas, dentro e fora da UE, apresentam 

alguns dados económicos 

desproporcionados em relação à sua 

dimensão e atividade económica real, 

especialmente no que se refere, por 

exemplo, ao número de empresas 

residentes por habitante, ao montante dos 

lucros estrangeiros registados, ao IDE ou a 

saídas de fluxos financeiros em 

comparação com o PIB, etc.; observa que 

esta realidade demonstra o caráter artificial 

da base tributável e dos fluxos financeiros 

que entram nesses países, assim como a 

dissociação entre o local onde é gerado o 

valor e o local de imposição que os atuais 

sistemas fiscais autorizam; 

proporção das suas receitas do imposto 

sobre o rendimento das sociedades e têm 

sistemas de finanças públicas e quadros 

regulamentares mais fracos, assim como 

menor capacidade administrativa para 

assegurar o cumprimento das obrigações 

fiscais e combater as práticas fiscais 

prejudiciais; salienta que, simultaneamente, 

os poucos beneficiários da concorrência 

fiscal global, ou seja, os países com 

políticas de tributação das empresas muito 

atrativas, dentro e fora da UE, apresentam 

alguns dados económicos 

desproporcionados em relação à sua 

dimensão e atividade económica real, 

especialmente no que se refere, por 

exemplo, ao número de empresas 

residentes por habitante, ao montante dos 

lucros estrangeiros registados, ao IDE ou a 

saídas de fluxos financeiros em 

comparação com o PIB, etc.; observa que 

esta realidade demonstra o caráter artificial 

da base tributável e dos fluxos financeiros 

que entram nesses países, assim como a 

dissociação entre o local onde é gerado o 

valor e o local de imposição que os atuais 

sistemas fiscais autorizam; 

__________________ __________________ 

1 Documento estratégico do FMI 

«Spillovers in international corporate 

taxation» («Efeitos colaterais no quadro da 

tributação das sociedades a nível 

internacional»), 9 de maio de 2014. 

1 Documento estratégico do FMI 

«Spillovers in international corporate 

taxation» («Efeitos colaterais no quadro da 

tributação das sociedades a nível 

internacional»), 9 de maio de 2014. 

Or. en 

 

Alteração  513 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 59-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 59-A. Salienta que as práticas fiscais 

prejudiciais que afetam os países em 

desenvolvimento se inserem no âmbito dos 

fluxos financeiros ilícitos, o qual abrange 

não só os fluxos de capitais artificiais 

como também os regimes de planeamento 

fiscal agressivo, aos quais acrescem 

crimes financeiros como o 

branqueamento de capitais e o 

financiamento do terrorismo; observa a 

importância de dar especial atenção aos 

países em desenvolvimento quando se 

estabelecem novas regras de tributação 

das sociedades, pois são esses países os 

mais afetados pela evasão a esta forma de 

tributação; destaca que se estima que 

cerca de 6 % dos ativos da UE sejam 

detidos em jurisdições offshore, parcela 

que sobe para mais de 30 % no caso dos 

ativos africanos, o que representa uma 

enorme fonte potencial de receitas fiscais; 

Or. en 

 

Alteração  514 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Salienta que a concorrência fiscal está 

longe de se limitar aos Estados-Membros, 

incluindo os respetivos territórios 

dependentes ou associados, e que a maioria 

das práticas em causa têm uma dimensão 

internacional, através da transferência de 

lucros para jurisdições com taxas de juros 

baixas ou nulas ou jurisdições que praticam 

o sigilo, em que, muitas vezes, não se 

realiza qualquer atividade económica 

substancial; deplora a inexistência de uma 

abordagem coordenada por parte dos 

60. Salienta que a concorrência fiscal está 

longe de se limitar aos Estados-Membros, 

incluindo os respetivos territórios 

dependentes ou associados, e que a maioria 

das práticas em causa têm uma dimensão 

internacional, através da transferência de 

lucros para jurisdições com taxas de juros 

baixas ou nulas ou jurisdições que praticam 

o sigilo, em que, muitas vezes, não se 

realiza qualquer atividade económica 

substancial; deplora a inexistência de uma 

abordagem coordenada por parte dos 
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Estados-Membros em relação a todas estas 

jurisdições, não só em termos de ação ou 

reação comum às práticas prejudiciais, mas 

também, apesar dos esforços da Comissão, 

relativamente à identificação destas 

práticas e aos critérios relevantes; apoia 

com firmeza, por conseguinte, a proposta 

da Comissão de 2012, que inclui critérios 

substanciais para garantir uma 

concorrência leal, além da transparência e 

do intercâmbio de informações, assim 

como a recente publicação, no Pacote 

Fiscal da Comissão, de 17 de junho de 

2015, de uma lista de jurisdições fiscais 

que não cooperam, elaborada na sequência 

de uma abordagem de «denominador 

comum», baseada em listas existentes a 

nível nacional; salienta que o 

estabelecimento de uma lista deste tipo é 

uma condição prévia para a adoção de 

medidas adequadas contra jurisdições deste 

tipo; 

Estados-Membros em relação a todas estas 

jurisdições, não só em termos de ação ou 

reação comum às práticas prejudiciais, mas 

também, apesar dos esforços da Comissão, 

relativamente à identificação destas 

práticas e aos critérios relevantes; apoia 

com firmeza, por conseguinte, a proposta 

da Comissão de 2012, que inclui critérios 

substanciais para garantir uma 

concorrência leal, além da transparência e 

do intercâmbio de informações; lamenta, 

porém, que esta proposta se tenha 

baseado nos desatualizados critérios da 

OCDE de 1998 para a definição de 

medidas fiscais prejudiciais e, em 

especial, que a recente publicação, no 

Pacote Fiscal da Comissão, de 17 de junho 

de 2015, de uma lista de jurisdições fiscais 

que não cooperam, elaborada na sequência 

de uma abordagem de «denominador 

comum», baseada em listas existentes a 

nível nacional, não se alicerce em critérios 

substanciais, deixando assim de fora um 

grande número de jurisdições 

fundamentais em matéria de planeamento 

fiscal, dentro e fora da UE; salienta que, 

nesta lógica, as jurisdições relevantes em 

termos de planeamento fiscal são 

incentivadas a pressionar os 

Estados-Membros com vista à sua 

retirada das respetivas listas nacionais, 

por exemplo, com o argumento de que 

trocam informações sobre ativos 

financeiros privados (o que está longe de 

ser suficiente para combater a elisão 

fiscal das empresas), e que esta situação 

afeta a categorização a nível da UE; 

salienta que o estabelecimento de uma lista 

deste tipo é uma condição prévia para a 

adoção de medidas adequadas contra 

jurisdições deste tipo; 

Or. en 

 

Alteração  515 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Salienta que a concorrência fiscal está 

longe de se limitar aos Estados-Membros, 

incluindo os respetivos territórios 

dependentes ou associados, e que a maioria 

das práticas em causa têm uma dimensão 

internacional, através da transferência de 

lucros para jurisdições com taxas de juros 

baixas ou nulas ou jurisdições que praticam 

o sigilo, em que, muitas vezes, não se 

realiza qualquer atividade económica 

substancial; deplora a inexistência de uma 

abordagem coordenada por parte dos 

Estados-Membros em relação a todas estas 

jurisdições, não só em termos de ação ou 

reação comum às práticas prejudiciais, mas 

também, apesar dos esforços da Comissão, 

relativamente à identificação destas 

práticas e aos critérios relevantes; apoia 

com firmeza, por conseguinte, a proposta 

da Comissão de 2012, que inclui critérios 

substanciais para garantir uma 

concorrência leal, além da transparência e 

do intercâmbio de informações, assim 

como a recente publicação, no Pacote 

Fiscal da Comissão, de 17 de junho de 

2015, de uma lista de jurisdições fiscais 

que não cooperam, elaborada na sequência 

de uma abordagem de «denominador 

comum», baseada em listas existentes a 

nível nacional; salienta que o 

estabelecimento de uma lista deste tipo é 

uma condição prévia para a adoção de 

medidas adequadas contra jurisdições deste 

tipo; 

60. Salienta que a concorrência fiscal está 

longe de se limitar aos Estados-Membros, 

incluindo os respetivos territórios 

dependentes ou associados, e que a maioria 

das práticas em causa têm uma dimensão 

internacional, através da transferência de 

lucros para jurisdições com taxas de juros 

baixas ou nulas ou jurisdições que praticam 

o sigilo, em que, muitas vezes, não se 

realiza qualquer atividade económica 

substancial; deplora a inexistência de uma 

abordagem coordenada por parte dos 

Estados-Membros em relação a todas estas 

jurisdições, não só em termos de ação ou 

reação comum às práticas prejudiciais, mas 

também, apesar dos esforços da Comissão, 

relativamente à identificação destas 

práticas e aos critérios relevantes; apoia 

com firmeza, por conseguinte, a proposta 

da Comissão de 2012, que inclui critérios 

substanciais para garantir uma 

concorrência leal, além da transparência e 

do intercâmbio de informações, assim 

como a recente publicação, no Pacote 

Fiscal da Comissão, de 17 de junho de 

2015, de uma lista de jurisdições fiscais 

que não cooperam, elaborada na sequência 

de uma abordagem de «denominador 

comum», baseada em listas existentes a 

nível nacional; deplora a pressão exercida 

sobre certos Estados-Membros ou a 

Comissão Europeia com vista a uma 

retirada das respetivas listas; salienta que 

o estabelecimento de uma lista deste tipo é 

uma condição prévia para a adoção de 

medidas adequadas contra jurisdições deste 

tipo e deve ser seguido, a breve prazo, de 

uma definição comum de paraísos fiscais 

e de uma abordagem comum no que 

respeita às sanções contra as jurisdições 

inscritas nas listas; exorta a Comissão 

Europeia a ir mais longe com esta lista e a 



 

AM\1075014PT.doc 43/214 PE567.781v02-00 

 PT 

avaliar se os países europeus respeitam 

igualmente os princípios de boa 

governação em matéria fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  516 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Salienta que a concorrência fiscal está 

longe de se limitar aos Estados-Membros, 

incluindo os respetivos territórios 

dependentes ou associados, e que a maioria 

das práticas em causa têm uma dimensão 

internacional, através da transferência de 

lucros para jurisdições com taxas de juros 

baixas ou nulas ou jurisdições que praticam 

o sigilo, em que, muitas vezes, não se 

realiza qualquer atividade económica 

substancial; deplora a inexistência de uma 

abordagem coordenada por parte dos 

Estados-Membros em relação a todas estas 

jurisdições, não só em termos de ação ou 

reação comum às práticas prejudiciais, mas 

também, apesar dos esforços da Comissão, 

relativamente à identificação destas 

práticas e aos critérios relevantes; apoia 

com firmeza, por conseguinte, a proposta 

da Comissão de 2012, que inclui critérios 

substanciais para garantir uma 

concorrência leal, além da transparência e 

do intercâmbio de informações, assim 

como a recente publicação, no Pacote 

Fiscal da Comissão, de 17 de junho de 

2015, de uma lista de jurisdições fiscais 

que não cooperam, elaborada na sequência 

de uma abordagem de «denominador 

comum», baseada em listas existentes a 

nível nacional; salienta que o 

estabelecimento de uma lista deste tipo é 

uma condição prévia para a adoção de 

medidas adequadas contra jurisdições deste 

60. Salienta que a concorrência fiscal está 

longe de se limitar aos Estados-Membros, 

incluindo os respetivos territórios 

dependentes ou associados, e que a maioria 

das práticas em causa têm uma dimensão 

internacional, através da transferência de 

lucros para jurisdições com taxas de juros 

baixas ou nulas ou jurisdições que praticam 

o sigilo, em que, muitas vezes, não se 

realiza qualquer atividade económica 

substancial, critério que deve tornar-se 

fundamental e exige uma definição 

comum da UE; deplora a inexistência de 

uma abordagem coordenada por parte dos 

Estados-Membros em relação a todas estas 

jurisdições, não só em termos de ação ou 

reação comum às práticas prejudiciais, mas 

também, apesar dos esforços da Comissão, 

relativamente à identificação destas 

práticas e aos critérios relevantes; apoia 

com firmeza, por conseguinte, a proposta 

da Comissão de 2012, que inclui critérios 

substanciais para garantir uma 

concorrência leal, além da transparência e 

do intercâmbio de informações, assim 

como a recente publicação, no Pacote 

Fiscal da Comissão, de 17 de junho de 

2015, de uma lista de jurisdições fiscais 

que não cooperam, elaborada na sequência 

de uma abordagem de «denominador 

comum», baseada em listas existentes a 

nível nacional; salienta que o 

estabelecimento de uma lista deste tipo é 
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tipo; uma condição prévia para a adoção de 

medidas adequadas contra jurisdições deste 

tipo, as quais devem basear-se não só em 

listas nacionais, mas também numa 

definição rigorosa e objetiva de paraísos 

fiscais de acordo com três critérios 

principais, designadamente, a concessão 

de benefícios fiscais a não residentes 

(pessoas singulares ou empresas) sem 

exigir o exercício de uma atividade 

económica substancial no país, a 

aplicação de uma taxa de tributação 

efetiva (de pessoas singulares ou 

empresas) bastante inferior e a 

não garantia da troca automática de 

informações com outras jurisdições; 

Or. en 

 

Alteração  517 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Salienta que a concorrência fiscal está 

longe de se limitar aos Estados-Membros, 

incluindo os respetivos territórios 

dependentes ou associados, e que a maioria 

das práticas em causa têm uma dimensão 

internacional, através da transferência de 

lucros para jurisdições com taxas de juros 

baixas ou nulas ou jurisdições que praticam 

o sigilo, em que, muitas vezes, não se 

realiza qualquer atividade económica 

substancial; deplora a inexistência de uma 

abordagem coordenada por parte dos 

Estados-Membros em relação a todas estas 

jurisdições, não só em termos de ação ou 

reação comum às práticas prejudiciais, mas 

também, apesar dos esforços da Comissão, 

relativamente à identificação destas 

práticas e aos critérios relevantes; apoia 

com firmeza, por conseguinte, a proposta 

60. Salienta que a concorrência fiscal está 

longe de se limitar aos Estados-Membros, 

incluindo os respetivos territórios 

dependentes ou associados, e que a maioria 

das práticas em causa têm uma dimensão 

internacional, através da transferência de 

lucros para jurisdições com taxas de juros 

baixas ou nulas ou jurisdições que praticam 

o sigilo, em que, muitas vezes, não se 

realiza qualquer atividade económica 

substancial; deplora a inexistência de uma 

abordagem coordenada por parte dos 

Estados-Membros em relação a todas estas 

jurisdições, não só em termos de ação ou 

reação comum às práticas prejudiciais, mas 

também, apesar dos esforços da Comissão, 

relativamente à identificação destas 

práticas e aos critérios relevantes; apoia 

com firmeza, por conseguinte, a proposta 
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da Comissão de 2012, que inclui critérios 

substanciais para garantir uma 

concorrência leal, além da transparência e 

do intercâmbio de informações, assim 

como a recente publicação, no Pacote 

Fiscal da Comissão, de 17 de junho de 

2015, de uma lista de jurisdições fiscais 

que não cooperam, elaborada na sequência 

de uma abordagem de «denominador 

comum», baseada em listas existentes a 

nível nacional; salienta que o 

estabelecimento de uma lista deste tipo é 

uma condição prévia para a adoção de 

medidas adequadas contra jurisdições deste 

tipo; 

da Comissão de 2012, que inclui critérios 

substanciais para garantir uma 

concorrência leal, além da transparência e 

do intercâmbio de informações, assim 

como a recente publicação, no Pacote 

Fiscal da Comissão, de 17 de junho de 

2015, de uma lista de jurisdições fiscais 

que não cooperam, elaborada na sequência 

de uma abordagem de «denominador 

comum», baseada em listas existentes a 

nível nacional; salienta que o 

estabelecimento de uma lista deste tipo é 

uma condição prévia para a adoção de 

medidas adequadas contra jurisdições deste 

tipo; entende que essa lista deve constituir 

a primeira iteração de um processo que 

resulte numa definição objetiva e rigorosa 

de «paraísos fiscais» suscetível de 

fundamentar listas futuras; 

Or. en 

 

Alteração  518 

Emmanuel Maurel 

 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Salienta que a concorrência fiscal está 

longe de se limitar aos Estados-Membros, 

incluindo os respetivos territórios 

dependentes ou associados, e que a maioria 

das práticas em causa têm uma dimensão 

internacional, através da transferência de 

lucros para jurisdições com taxas de juros 

baixas ou nulas ou jurisdições que praticam 

o sigilo, em que, muitas vezes, não se 

realiza qualquer atividade económica 

substancial; deplora a inexistência de uma 

abordagem coordenada por parte dos 

Estados-Membros em relação a todas estas 

jurisdições, não só em termos de ação ou 

reação comum às práticas prejudiciais, mas 

também, apesar dos esforços da Comissão, 

relativamente à identificação destas 

60. Salienta que a concorrência fiscal está 

longe de se limitar aos Estados-Membros, 

incluindo os respetivos territórios 

dependentes ou associados, e que a maioria 

das práticas em causa têm uma dimensão 

internacional, através da transferência de 

lucros para jurisdições com taxas de juros 

baixas ou nulas ou jurisdições que praticam 

o sigilo, em que, muitas vezes, não se 

realiza qualquer atividade económica 

substancial; deplora a inexistência de uma 

abordagem coordenada por parte dos 

Estados-Membros em relação a todas estas 

jurisdições, não só em termos de ação ou 

reação comum às práticas prejudiciais, mas 

também, apesar dos esforços da Comissão, 

relativamente à identificação destas 
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práticas e aos critérios relevantes; apoia 

com firmeza, por conseguinte, a proposta 

da Comissão de 2012, que inclui critérios 

substanciais para garantir uma 

concorrência leal, além da transparência e 

do intercâmbio de informações, assim 

como a recente publicação, no Pacote 

Fiscal da Comissão, de 17 de junho de 

2015, de uma lista de jurisdições fiscais 

que não cooperam, elaborada na sequência 

de uma abordagem de «denominador 

comum», baseada em listas existentes a 

nível nacional; salienta que o 

estabelecimento de uma lista deste tipo é 

uma condição prévia para a adoção de 

medidas adequadas contra jurisdições 

deste tipo; 

práticas e aos critérios relevantes; apoia 

com firmeza, por conseguinte, a proposta 

da Comissão de 2012, que inclui critérios 

substanciais para garantir uma 

concorrência leal, além da transparência e 

do intercâmbio de informações, assim 

como a recente publicação, no Pacote 

Fiscal da Comissão, de 17 de junho de 

2015, de uma lista de jurisdições fiscais 

que não cooperam, elaborada na sequência 

de uma abordagem de «denominador 

comum», baseada em listas existentes a 

nível nacional; salienta que o 

estabelecimento de uma lista deste tipo 

deve ser necessariamente acompanhada 

por medidas de prevenção conexas, tais 

como a perda do regime fiscal aplicável às 

sociedades-mães e sociedades afiliadas ou 

a retenção na fonte dos fluxos que saiam 

de um Estado-Membro da UE para 
jurisdições deste tipo; 

Or. fr 

 

Alteração  519 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 60-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 60-A. Salienta que os critérios de 

inscrição nessa lista, bem como as 

consequências do incumprimento, devem 

ser claros logo à partida; sublinha que 

importa acompanhar de perto os 

desenvolvimentos no âmbito do Fórum 

Global da OCDE; frisa que a lista deve 

conter apenas países terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  520 

Peter Simon 
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em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 60-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 60-A. Considera extremamente 

prejudicial o comportamento de certos 

territórios sob a dependência da Coroa, os 

quais atuam como paraísos fiscais no seio 

da União, se promovem como centros de 

elisão fiscal com taxas de tributação do 

rendimento das sociedades próximas de 

zero, têm mais empresas do que 

habitantes e cujas empresas são, em geral, 

desprovidas de qualquer funcionário; 

Or. en 

 

Alteração  521 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Assinala que o trabalho da OCDE 

sobre esta matéria obteve alguns resultados 

significativos em termos de transparência 

e de intercâmbio de informações; 

congratula-se, em particular, com a 

assinatura por perto de 100 países, até 

junho de 2015, da Convenção sobre 

Assistência Administrativa Mútua em 

Matéria Fiscal da OCDE (a seguir 

denominada «Convenção Conjunta»), que 

prevê a cooperação administrativa entre 

Estados-Membros no âmbito da avaliação e 

cobrança de impostos, em especial com o 

objetivo de combater a elisão e a evasão 

fiscais; 

61. Assinala que o trabalho da OCDE 

sobre esta matéria obteve apenas alguns 

resultados no papel e que a assinatura por 

perto de 100 países, até junho de 2015, da 

Convenção sobre Assistência 

Administrativa Mútua em Matéria Fiscal 

da OCDE (a seguir denominada 

«Convenção Conjunta»), que prevê a 

cooperação administrativa entre 

Estados-Membros no âmbito da avaliação e 

cobrança de impostos, em especial com o 

objetivo de combater a elisão e a evasão 

fiscais, não conduziu, na prática, a 

progressos significativos neste combate; 

manifesta a sua preocupação, neste 

contexto, com a prática generalizada do 

«incumprimento construtivo», mediante o 

qual os Estados aderem, em teoria, às 
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normas internacionais, sem que, na 

prática, alterem a sua abordagem em 

matéria de fiscalidade das empresas; 

Or. en 

 

Alteração  522 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Assinala que o trabalho da OCDE 

sobre esta matéria obteve alguns 

resultados significativos em termos de 

transparência e de intercâmbio de 

informações; congratula-se, em particular, 

com a assinatura por perto de 100 países, 

até junho de 2015, da Convenção sobre 

Assistência Administrativa Mútua em 

Matéria Fiscal da OCDE (a seguir 

denominada «Convenção Conjunta»), que 

prevê a cooperação administrativa entre 

Estados-Membros no âmbito da avaliação e 

cobrança de impostos, em especial com o 

objetivo de combater a elisão e a evasão 

fiscais; 

61. Assinala que o trabalho da OCDE em 

termos de transparência e de intercâmbio 

de informações regista progressos a nível 

mundial, mas depara-se com limites 

significativos; congratula-se, em particular, 

com a assinatura por perto de 100 países, 

até junho de 2015, da Convenção sobre 

Assistência Administrativa Mútua em 

Matéria Fiscal da OCDE (a seguir 

denominada «Convenção Conjunta»), que 

prevê a cooperação administrativa entre 

Estados-Membros no âmbito da avaliação e 

cobrança de impostos, em especial com o 

objetivo de combater a elisão e a evasão 

fiscais; 

Or. en 

 

Alteração  523 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Salienta, no entanto, que o trabalho 

da OCDE em relação à anterior lista de 

paraísos fiscais que não cooperam se 

Suprimido 
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baseou num processo político que 

conduziu a compromissos arbitrários, 

desde o momento em que foram definidos 

critérios para as listas, como, por 

exemplo, a obrigação de concluir acordos 

com outros 12 países; consequentemente, 

nenhuma jurisdição foi inscrita na lista 

enquanto paraíso fiscal não cooperante; 

frisa que a sua atual abordagem ainda se 

baseia em critérios que remetem para a 

transparência fiscal e a troca de 

informações, que não são suficientemente 

abrangentes para combater a nocividade 

de determinadas práticas fiscais; observa 

que, independentemente das suas 

vantagens, estas características limitam a 

pertinência da abordagem da OCDE para 

identificar as jurisdições fiscais que 

constituem os pilares das práticas de 

elisão fiscal e da concorrência fiscal 

nociva em todo o mundo; realça, em 

particular, que esta abordagem não evoca 

quaisquer indicadores qualitativos para 

avaliar objetivamente o cumprimento das 

boas práticas de governação numa dada 

jurisdição, nem tem em conta dados 

quantitativos, como por exemplo 

resultados contabilísticos, fluxos 

financeiros de entrada e de saída e a 

existência ou não de ligações com a 

realidade económica; 

Or. en 

 

Alteração  524 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Salienta, no entanto, que o trabalho da 

OCDE em relação à anterior lista de 

paraísos fiscais que não cooperam se 

baseou num processo político que conduziu 

a compromissos arbitrários, desde o 

62. Salienta, no entanto, que o trabalho da 

OCDE em relação à anterior lista de 

paraísos fiscais que não cooperam se 

baseou num processo político que conduziu 

a compromissos arbitrários, desde o 
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momento em que foram definidos critérios 

para as listas, como, por exemplo, a 

obrigação de concluir acordos com outros 

12 países; consequentemente, nenhuma 

jurisdição foi inscrita na lista enquanto 

paraíso fiscal não cooperante; frisa que a 

sua atual abordagem ainda se baseia em 

critérios que remetem para a transparência 

fiscal e a troca de informações, que não são 

suficientemente abrangentes para combater 

a nocividade de determinadas práticas 

fiscais; observa que, independentemente 

das suas vantagens, estas características 

limitam a pertinência da abordagem da 

OCDE para identificar as jurisdições 

fiscais que constituem os pilares das 

práticas de elisão fiscal e da concorrência 

fiscal nociva em todo o mundo; realça, em 

particular, que esta abordagem não evoca 

quaisquer indicadores qualitativos para 

avaliar objetivamente o cumprimento das 

boas práticas de governação numa dada 

jurisdição, nem tem em conta dados 

quantitativos, como por exemplo resultados 

contabilísticos, fluxos financeiros de 

entrada e de saída e a existência ou não de 

ligações com a realidade económica; 

momento em que foram definidos critérios 

para as listas, como, por exemplo, a 

obrigação de concluir acordos com outros 

12 países; consequentemente, nenhuma 

jurisdição foi inscrita na lista enquanto 

paraíso fiscal não cooperante; frisa que a 

sua atual abordagem ainda se baseia em 

critérios que remetem para a transparência 

fiscal e a troca de informações, que não são 

suficientemente abrangentes para combater 

a nocividade de determinadas práticas 

fiscais; observa que, independentemente 

das suas vantagens, estas características 

limitam a pertinência da abordagem da 

OCDE para identificar as jurisdições 

fiscais que constituem os pilares das 

práticas de elisão fiscal e da concorrência 

fiscal nociva em todo o mundo; realça, em 

particular, que esta abordagem não evoca 

quaisquer indicadores qualitativos para 

avaliar objetivamente o cumprimento das 

boas práticas de governação numa dada 

jurisdição, nem tem em conta dados 

quantitativos, como por exemplo resultados 

contabilísticos, fluxos financeiros de 

entrada e de saída e a existência ou não de 

ligações com a realidade económica; 

lamenta, além disso, que a falta de 

critérios substanciais objetivos na 

definição de paraísos fiscais dê azo a 

juízos de caráter não fiscal, ou mesmo 

geopolíticos; 

Or. en 

 

Alteração  525 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Salienta, no entanto, que o trabalho da 

OCDE em relação à anterior lista de 

paraísos fiscais que não cooperam se 

baseou num processo político que conduziu 

62. Salienta, no entanto, que o trabalho da 

OCDE em relação à anterior lista de 

paraísos fiscais que não cooperam se 

baseou num processo político que conduziu 
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a compromissos arbitrários, desde o 

momento em que foram definidos critérios 

para as listas, como, por exemplo, a 

obrigação de concluir acordos com outros 

12 países; consequentemente, nenhuma 

jurisdição foi inscrita na lista enquanto 

paraíso fiscal não cooperante; frisa que a 

sua atual abordagem ainda se baseia em 

critérios que remetem para a transparência 

fiscal e a troca de informações, que não são 

suficientemente abrangentes para combater 

a nocividade de determinadas práticas 

fiscais; observa que, independentemente 

das suas vantagens, estas características 

limitam a pertinência da abordagem da 

OCDE para identificar as jurisdições 

fiscais que constituem os pilares das 

práticas de elisão fiscal e da concorrência 

fiscal nociva em todo o mundo; realça, em 

particular, que esta abordagem não evoca 

quaisquer indicadores qualitativos para 

avaliar objetivamente o cumprimento das 

boas práticas de governação numa dada 

jurisdição, nem tem em conta dados 

quantitativos, como por exemplo resultados 

contabilísticos, fluxos financeiros de 

entrada e de saída e a existência ou não de 

ligações com a realidade económica; 

a compromissos arbitrários, desde o 

momento em que foram definidos critérios 

para as listas, como, por exemplo, a 

obrigação de concluir acordos com outros 

12 países; consequentemente, nenhuma 

jurisdição foi inscrita na lista enquanto 

paraíso fiscal não cooperante; frisa que a 

sua atual abordagem ainda se baseia em 

critérios que remetem para a transparência 

fiscal e a troca de informações, que não são 

suficientemente abrangentes para combater 

a nocividade de determinadas práticas 

fiscais, tais como taxas de imposto sobre 

as sociedades quase nulas e a exclusão do 

critério da substância económica 

suficiente; observa que, 

independentemente das suas vantagens, 

estas características limitam a pertinência 

da abordagem da OCDE para identificar as 

jurisdições fiscais que constituem os 

pilares das práticas de elisão fiscal e da 

concorrência fiscal nociva em todo o 

mundo; realça, em particular, que esta 

abordagem não evoca quaisquer 

indicadores qualitativos para avaliar 

objetivamente o cumprimento das boas 

práticas de governação numa dada 

jurisdição, nem tem em conta dados 

quantitativos, como por exemplo resultados 

contabilísticos, fluxos financeiros de 

entrada e de saída e a existência ou não de 

ligações com a realidade económica; 

Or. en 

 

Alteração  526 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposta de resolução 

N.º 63 

 

Proposta de resolução Alteração 

63. Sublinha, além disso, o facto de estas 

listas poderem ser utilizadas a nível 

nacional para aplicar as regras de proteção 

nacional e de combate à elisão a países 

63. Sublinha, além disso, o facto de estas 

listas poderem ser utilizadas a nível 

nacional para aplicar as regras de proteção 

nacional e de combate à elisão a países 
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terceiros (como, por exemplo, uma 

limitação de benefícios, a aplicação de um 

teste de objetivo principal, as regras 

aplicáveis às sociedades estrangeiras 

controladas, etc.), e de as limitações destas 

listas poderem também, por conseguinte, 

limitar o âmbito de aplicação e a eficácia 

de medidas nacionais destinadas a 

combater as práticas fiscais prejudiciais; 

terceiros (como, por exemplo, uma 

limitação de benefícios, a aplicação de um 

teste de objetivo principal, as regras 

aplicáveis às sociedades estrangeiras 

controladas, as regras aplicadas aos 

investimentos em participações em 

empresas de capitais fechados (private 

equity) pelas instituições públicas de 

financiamento do desenvolvimento, etc.), 

e de as limitações destas listas poderem 

também, por conseguinte, limitar o âmbito 

de aplicação e a eficácia de medidas 

nacionais destinadas a combater as práticas 

fiscais prejudiciais; 

Or. en 

 

Alteração  527 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 64 

 

Proposta de resolução Alteração 

64. Manifesta a sua convicção de que a 

garantia da concorrência leal no mercado 

interno e a proteção das matérias coletáveis 

dos Estados-Membros dependem, em 

grande medida, do combate ao elo mais 

fraco das interações com jurisdições que 

aplicam taxas de juros baixas ou nulas e 

jurisdições que praticam o sigilo, uma vez 

que a existência de uma escapatória fiscal 

para países terceiros (por exemplo, não 

retenção na fonte), independentemente das 

práticas fiscais destes, aumenta 

consideravelmente as possibilidades de 

elisão fiscal na UE; 

64. Manifesta a sua convicção de que a 

garantia da concorrência leal no mercado 

interno e a proteção das matérias coletáveis 

dos Estados-Membros dependem, em 

grande medida, do combate ao elo mais 

fraco das interações com jurisdições que 

aplicam taxas de juros baixas ou nulas e 

jurisdições que praticam o sigilo, uma vez 

que a existência de uma escapatória fiscal 

para países terceiros (por exemplo, não 

retenção na fonte), independentemente das 

práticas fiscais destes, aumenta 

consideravelmente as possibilidades de 

elisão fiscal na UE; destaca que, tendo em 

conta as propostas BEPS1, os 

Estados-Membros podem prevenir a 

escolha da localização mais favorável 

para instalação da sede e outras formas 

conhecidas de utilização abusiva das 

disposições dos tratados, alterando os seus 
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tratados fiscais com países terceiros, que 

não raro transferem os direitos no 

domínio da fiscalidade para fora desses 

destes países e reduzem os pagamentos de 

impostos retidos na fonte nos países em 

desenvolvimento; propõe o 

estabelecimento de um modelo europeu de 

tratado fiscal que, numa fase inicial, 

poderia substituir, relativamente a todos 

ou a um determinado número de 

Estados-Membros da UE, os milhares de 

tratados bilaterais, diminuindo, assim, a 

burocracia e as lacunas; 

 1 http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-

discussion-draft-beps-action-6-prevent-

treaty-abuse.pdf 

Or. en 

 

Alteração  528 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 64 

 

Proposta de resolução Alteração 

64. Manifesta a sua convicção de que a 

garantia da concorrência leal no mercado 

interno e a proteção das matérias coletáveis 

dos Estados-Membros dependem, em 

grande medida, do combate ao elo mais 

fraco das interações com jurisdições que 

aplicam taxas de juros baixas ou nulas e 

jurisdições que praticam o sigilo, uma vez 

que a existência de uma escapatória fiscal 

para países terceiros (por exemplo, não 

retenção na fonte), independentemente das 

práticas fiscais destes, aumenta 

consideravelmente as possibilidades de 

elisão fiscal na UE; 

64. Manifesta a sua convicção de que a 

garantia da concorrência leal no mercado 

interno e a proteção das matérias coletáveis 

dos Estados-Membros dependem, em 

grande medida, do combate ao elo mais 

fraco das interações com jurisdições que 

aplicam taxas de juros baixas ou nulas e 

jurisdições que praticam o sigilo, uma vez 

que a existência de uma escapatória fiscal 

para países terceiros (por exemplo, não 

retenção na fonte na fronteira externa), 

independentemente das práticas fiscais 

destes, aumenta consideravelmente as 

possibilidades de elisão fiscal na UE; 

considera que deviam ser aplicadas 

sanções às jurisdições não cooperantes; 

Or. en 
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Alteração  529 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de resolução 

N.º 64 

 

Proposta de resolução Alteração 

64. Manifesta a sua convicção de que a 

garantia da concorrência leal no mercado 

interno e a proteção das matérias coletáveis 

dos Estados-Membros dependem, em 

grande medida, do combate ao elo mais 

fraco das interações com jurisdições que 

aplicam taxas de juros baixas ou nulas e 

jurisdições que praticam o sigilo, uma vez 

que a existência de uma escapatória fiscal 

para países terceiros (por exemplo, não 

retenção na fonte), independentemente das 

práticas fiscais destes, aumenta 

consideravelmente as possibilidades de 

elisão fiscal na UE; 

64. Manifesta a sua convicção de que a 

garantia da concorrência leal no mercado 

interno e a proteção das matérias coletáveis 

dos Estados-Membros dependem, em 

grande medida, do combate ao elo mais 

fraco das interações com jurisdições que 

aplicam taxas de juros baixas ou nulas e 

jurisdições que praticam o sigilo, tendo em 

conta que as taxas de imposto são da 

competência dos Estados-Membros, uma 

vez que a existência de uma escapatória 

fiscal para países terceiros (por exemplo, 

não retenção na fonte), independentemente 

das práticas fiscais destes, aumenta 

consideravelmente as possibilidades de 

elisão fiscal na UE; 

Or. en 

 

Alteração  530 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 64 

 

Proposta de resolução Alteração 

64. Manifesta a sua convicção de que a 

garantia da concorrência leal no mercado 

interno e a proteção das matérias coletáveis 

dos Estados-Membros dependem, em 

grande medida, do combate ao elo mais 

fraco das interações com jurisdições que 

aplicam taxas de juros baixas ou nulas e 

jurisdições que praticam o sigilo, uma vez 

que a existência de uma escapatória fiscal 

64. Manifesta a sua convicção de que a 

garantia da concorrência leal no mercado 

interno e a proteção das matérias coletáveis 

dos Estados-Membros dependem, em 

grande medida, do combate ao elo mais 

fraco das interações com jurisdições que 

aplicam taxas de juros baixas ou nulas e 

jurisdições que praticam o sigilo, uma vez 

que a existência de uma escapatória fiscal 
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para países terceiros (por exemplo, não 

retenção na fonte), independentemente das 

práticas fiscais destes, aumenta 

consideravelmente as possibilidades de 

elisão fiscal na UE; 

para países terceiros, independentemente 

das práticas fiscais destes, aumenta 

consideravelmente as possibilidades de 

elisão fiscal na UE; 

Or. en 

 

Alteração  531 

Paul Tang 

 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Salienta que uma abordagem 

coordenada dos Estados-Membros em 

relação aos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento poderia ser muito mais 

eficaz para lutar contra as práticas fiscais 

prejudiciais e promover uma maior 

reciprocidade em matéria fiscal; 

65. Salienta que uma abordagem 

coordenada dos Estados-Membros em 

relação aos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, tendo em conta os 

tratados fiscais bilaterais existentes, 
poderia ser muito mais eficaz para lutar 

contra as práticas fiscais prejudiciais e 

promover uma maior reciprocidade em 

matéria fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  532 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 66 

 

Proposta de resolução Alteração 

66. Salienta que, em resposta à pressão da 

UE e do G20 na questão da transparência 

fiscal e no contexto da crise financeira e 

económica, alguns países terceiros 

assinaram finalmente acordos de 

intercâmbio de informações fiscais (AIIF) 

com a UE, que deve reforçar a cooperação 

66. Salienta que, em resposta à pressão da 

UE e do G20 na questão da transparência 

fiscal e no contexto da crise financeira e 

económica, alguns países terceiros 

assinaram finalmente acordos de 

intercâmbio de informações fiscais (AIIF) 

com a UE, que deve reforçar a cooperação 
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com esses países; indica que, no caso da 

Suíça, foi assinado um acordo em maio de 

2015, após um longo período «transitório» 

durante o qual este importante parceiro 

comercial da UE beneficiou, devido ao seu 

estatuto a longo prazo, de país candidato de 

um acesso privilegiado ao mercado único, 

mas, simultaneamente, não cooperou 

noutros domínios, em especial a 

fiscalidade; 

com esses países; indica que, no caso da 

Suíça, foi assinado um acordo em maio de 

2015, após um longo período «transitório» 

durante o qual este importante parceiro 

comercial da UE beneficiou, devido ao seu 

estatuto a longo prazo, de país candidato de 

um acesso privilegiado ao mercado único, 

mas, simultaneamente, não cooperou 

noutros domínios, em especial a 

fiscalidade; alerta para o risco de a Suíça, 

apesar de se ter comprometido a proceder 

à troca automática de informações, 

aplicar simultaneamente outras medidas 

fiscais potencialmente prejudiciais no 

futuro; faz votos de que as autoridades 

suíças ratifiquem e transponham o novo 

acordo para o direito nacional logo que 

possível, por forma a tornar a troca 

automática de informações uma 

realidade; 

Or. en 

 

Alteração  533 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposta de resolução 

N.º 66 

 

Proposta de resolução Alteração 

66. Salienta que, em resposta à pressão da 

UE e do G20 na questão da transparência 

fiscal e no contexto da crise financeira e 

económica, alguns países terceiros 

assinaram finalmente acordos de 

intercâmbio de informações fiscais (AIIF) 

com a UE, que deve reforçar a cooperação 

com esses países; indica que, no caso da 

Suíça, foi assinado um acordo em maio de 

2015, após um longo período «transitório» 

durante o qual este importante parceiro 

comercial da UE beneficiou, devido ao seu 

estatuto a longo prazo, de país candidato 
de um acesso privilegiado ao mercado 

único, mas, simultaneamente, não 

cooperou noutros domínios, em especial a 

66. Salienta que, em resposta à pressão da 

UE e do G20 na questão da transparência 

fiscal e no contexto da crise financeira e 

económica, alguns países terceiros 

assinaram finalmente acordos de 

intercâmbio de informações fiscais (AIIF) 

com a UE, que deve reforçar a cooperação 

com esses países; indica que, no caso da 

Suíça, foi assinado um acordo em maio de 

2015, após um longo período «transitório» 

durante o qual este importante parceiro 

comercial da UE beneficiou de um acesso 

privilegiado ao mercado único, mas, 

simultaneamente, não cooperou noutros 

domínios, em especial a fiscalidade; 
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fiscalidade; 

Or. en 

 

Alteração  534 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 66 

 

Proposta de resolução Alteração 

66. Salienta que, em resposta à pressão da 

UE e do G20 na questão da transparência 

fiscal e no contexto da crise financeira e 

económica, alguns países terceiros 

assinaram finalmente acordos de 

intercâmbio de informações fiscais (AIIF) 

com a UE, que deve reforçar a cooperação 

com esses países; indica que, no caso da 

Suíça, foi assinado um acordo em maio de 

2015, após um longo período «transitório» 

durante o qual este importante parceiro 

comercial da UE beneficiou, devido ao seu 

estatuto a longo prazo, de país candidato de 

um acesso privilegiado ao mercado único, 

mas, simultaneamente, não cooperou 

noutros domínios, em especial a 

fiscalidade; 

66. Salienta que, em resposta à pressão da 

UE e do G20 na questão da transparência 

fiscal e no contexto da crise financeira e 

económica e da crise da dívida, alguns 

países terceiros assinaram finalmente 

acordos de intercâmbio de informações 

fiscais (AIIF) com a UE, que deve reforçar 

a cooperação com esses países; indica que, 

no caso da Suíça, foi assinado um acordo 

em maio de 2015, após um longo período 

«transitório» durante o qual este importante 

parceiro comercial da UE beneficiou, 

devido ao seu estatuto a longo prazo, de 

país candidato de um acesso privilegiado 

ao mercado único, mas, simultaneamente, 

não cooperou noutros domínios, em 

especial a fiscalidade; 

Or. de 

 

Alteração  535 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 66-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 66-A. Observa que, apesar das 

negociações em curso, continua a haver 

poucos progressos com vista à assinatura 
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de acordos de cooperação semelhantes 

com San Marino, Mónaco, Liechtenstein 

e Andorra; lamenta que a Comissão 

Europeia não tenha um mandato europeu 

semelhante para negociar acordos de 

intercâmbio de informações com os 

territórios ultramarinos atualmente 

abrangidos pela Diretiva «Tributação da 

Poupança» da UE; 

Or. en 

 

Alteração  536 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 66-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 66-B. Congratula-se com o facto de os 

Estados Unidos da América (EUA) terem 

assumido uma posição de liderança na 

luta contra a fraude fiscal e a evasão 

fiscal, nomeadamente contra os bancos e 

outras instituições financeiras que 

facilitam a evasão fiscal, mas lamenta que 

as medidas dos EUA com vista à recolha 

de informações sobre a propriedade 

efetiva sejam sobretudo unilaterais e que 

certos estados federados dos EUA, como o 

Delaware, ofereçam um elevado nível de 

sigilo às empresas; 

Or. en 

 

Alteração  537 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 67 
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Proposta de resolução Alteração 

67. Observa, com preocupação, que muitos 

países em vias de desenvolvimento são 

particularmente vulneráveis a exercícios de 

elisão fiscal por parte de empresas e que as 

práticas das empresas multinacionais no 

domínio da determinação de preços de 

transferência são a principal causa de perda 

de receitas para os orçamentos nacionais 

dos países em desenvolvimento1; salienta, 

além disso, que estes países se encontram 

numa posição negocial muito fraca face a 

determinadas empresas multinacionais ou 

investidores diretos estrangeiros que 

exploram o mundo inteiro à procura de 

subvenções e de isenções fiscais; denuncia 

o facto de, segundo algumas estimativas2, 

estas perdas, que afetam os orçamentos 

nacionais, ascenderem a cerca de 125 mil 

milhões de euros em receitas fiscais por 

ano; 

67. Observa, com preocupação, que muitos 

países em vias de desenvolvimento são 

particularmente vulneráveis a exercícios de 

elisão fiscal por parte de empresas e que as 

práticas das empresas multinacionais no 

domínio da determinação de preços de 

transferência são a principal causa de perda 

de receitas para os orçamentos nacionais 

dos países em desenvolvimento1; salienta, 

além disso, que estes países se encontram 

numa posição negocial muito fraca face a 

determinadas empresas multinacionais ou 

investidores diretos estrangeiros que 

exploram o mundo inteiro à procura de 

subvenções e de isenções fiscais; denuncia 

o facto de, segundo algumas estimativas2, 

estas perdas, que afetam os orçamentos 

nacionais, ascenderem a cerca de 125 mil 

milhões de euros em receitas fiscais por 

ano; denuncia igualmente que os tratados 

fiscais celebrados com os países em 

desenvolvimento transferem os direitos no 

domínio da fiscalidade para fora destes 

países, reduzindo também os pagamentos 

de impostos retidos na fonte; 

__________________ __________________ 

1 Estudo intitulado «Tax revenue 

mobilisation in developing countries: 

issues and challenges» («Mobilização das 

receitas fiscais nos países em 

desenvolvimento: problemas e desafios»), 

Parlamento Europeu, abril de 2014. 

1 Estudo intitulado «Tax revenue 

mobilisation in developing countries: 

issues and challenges» («Mobilização das 

receitas fiscais nos países em 

desenvolvimento: problemas e desafios»), 

Parlamento Europeu, abril de 2014. 

2 Relatório Christian Aid, 2008. 2 Relatório Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Alteração  538 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 67 
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Proposta de resolução Alteração 

67. Observa, com preocupação, que muitos 

países em vias de desenvolvimento são 

particularmente vulneráveis a exercícios de 

elisão fiscal por parte de empresas e que as 

práticas das empresas multinacionais no 

domínio da determinação de preços de 

transferência são a principal causa de perda 

de receitas para os orçamentos nacionais 

dos países em desenvolvimento1; salienta, 

além disso, que estes países se encontram 

numa posição negocial muito fraca face a 

determinadas empresas multinacionais ou 

investidores diretos estrangeiros que 

exploram o mundo inteiro à procura de 

subvenções e de isenções fiscais; denuncia 

o facto de, segundo algumas estimativas2, 

estas perdas, que afetam os orçamentos 

nacionais, ascenderem a cerca de 125 mil 

milhões de euros em receitas fiscais por 

ano; 

67. Observa, com preocupação, que muitos 

países em vias de desenvolvimento são 

particularmente vulneráveis a exercícios de 

elisão fiscal por parte de empresas e que as 

práticas das empresas multinacionais no 

domínio da determinação de preços de 

transferência são a principal causa de perda 

de receitas para os orçamentos nacionais 

dos países em desenvolvimento1; salienta, 

além disso, que estes países se encontram 

numa posição negocial muito fraca face a 

determinadas empresas multinacionais ou 

investidores diretos estrangeiros que 

exploram o mundo inteiro à procura de 

subvenções e de isenções fiscais; denuncia 

o facto de, segundo algumas estimativas2, 

estas perdas, que afetam os orçamentos 

nacionais, ascenderem a cerca de 125 mil 

milhões de euros em receitas fiscais por 

ano; adverte que, se nada for feito agora, 

alguns destes países em desenvolvimento 

incorrem no risco de virem a ser os 

paraísos fiscais do futuro; 

__________________ __________________ 

1 Estudo intitulado «Tax revenue 

mobilisation in developing countries: 

issues and challenges» («Mobilização das 

receitas fiscais nos países em 

desenvolvimento: problemas e desafios»), 

Parlamento Europeu, abril de 2014. 

1 Estudo intitulado «Tax revenue 

mobilisation in developing countries: 

issues and challenges» («Mobilização das 

receitas fiscais nos países em 

desenvolvimento: problemas e desafios»), 

Parlamento Europeu, abril de 2014. 

2 Relatório Christian Aid, 2008. 2 Relatório Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Alteração  539 

Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Observa, com preocupação, que muitos 67. Observa, com preocupação, que muitos 
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países em vias de desenvolvimento são 

particularmente vulneráveis a exercícios de 

elisão fiscal por parte de empresas e que as 

práticas das empresas multinacionais no 

domínio da determinação de preços de 

transferência são a principal causa de perda 

de receitas para os orçamentos nacionais 

dos países em desenvolvimento1; salienta, 

além disso, que estes países se encontram 

numa posição negocial muito fraca face a 

determinadas empresas multinacionais ou 

investidores diretos estrangeiros que 

exploram o mundo inteiro à procura de 

subvenções e de isenções fiscais; denuncia 

o facto de, segundo algumas estimativas2, 

estas perdas, que afetam os orçamentos 

nacionais, ascenderem a cerca de 125 mil 

milhões de euros em receitas fiscais por 

ano; 

países em vias de desenvolvimento são 

particularmente vulneráveis a exercícios de 

elisão fiscal por parte de empresas e que as 

práticas das empresas multinacionais no 

domínio da determinação de preços de 

transferência são a principal causa de perda 

de receitas para os orçamentos nacionais 

dos países em desenvolvimento1; salienta, 

além disso, que estes países se encontram 

numa posição negocial muito fraca face a 

determinadas empresas multinacionais ou 

investidores diretos estrangeiros; denuncia 

o facto de, segundo algumas estimativas2, 

estas perdas, que afetam os orçamentos 

nacionais, ascenderem a cerca de 125 mil 

milhões de euros em receitas fiscais por 

ano; 

__________________ __________________ 

1 Estudo intitulado «Tax revenue 

mobilisation in developing countries: 

issues and challenges» («Mobilização das 

receitas fiscais nos países em 

desenvolvimento: problemas e desafios»), 

Parlamento Europeu, abril de 2014. 

1 Estudo intitulado «Tax revenue 

mobilisation in developing countries: 

issues and challenges» («Mobilização das 

receitas fiscais nos países em 

desenvolvimento: problemas e desafios»), 

Parlamento Europeu, abril de 2014. 

2 Relatório Christian Aid, 2008. 2 Relatório Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Alteração  540 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Observa, com preocupação, que muitos 

países em vias de desenvolvimento são 

particularmente vulneráveis a exercícios de 

elisão fiscal por parte de empresas e que as 

práticas das empresas multinacionais no 

domínio da determinação de preços de 

67. Observa, com preocupação, que muitos 

países em vias de desenvolvimento são 

particularmente vulneráveis a exercícios de 

elisão fiscal por parte de empresas e que as 

práticas das empresas multinacionais no 

domínio da determinação de preços de 
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transferência são a principal causa de perda 

de receitas para os orçamentos nacionais 

dos países em desenvolvimento1; salienta, 

além disso, que estes países se encontram 

numa posição negocial muito fraca face a 

determinadas empresas multinacionais ou 

investidores diretos estrangeiros que 

exploram o mundo inteiro à procura de 

subvenções e de isenções fiscais; denuncia 

o facto de, segundo algumas estimativas2, 

estas perdas, que afetam os orçamentos 

nacionais, ascenderem a cerca de 125 mil 

milhões de euros em receitas fiscais por 

ano; 

transferência são a principal causa de perda 

de receitas para os orçamentos nacionais 

dos países em desenvolvimento1; salienta, 

além disso, que estes países se encontram 

numa posição negocial muito fraca face a 

determinadas empresas multinacionais ou 

investidores diretos estrangeiros que 

exploram o mundo inteiro à procura de 

subvenções e de isenções fiscais; denuncia 

o facto de, segundo algumas estimativas da 

ONU, estas perdas, que afetam os 

orçamentos nacionais, ascenderem a cerca 

de 91 mil milhões de euros em receitas 

fiscais por ano; 

__________________ __________________ 

1 Estudo intitulado «Tax revenue 

mobilisation in developing countries: 

issues and challenges» («Mobilização das 

receitas fiscais nos países em 

desenvolvimento: problemas e desafios»), 

Parlamento Europeu, abril de 2014. 

1 Estudo intitulado «Tax revenue 

mobilisation in developing countries: 

issues and challenges» («Mobilização das 

receitas fiscais nos países em 

desenvolvimento: problemas e desafios»), 

Parlamento Europeu, abril de 2014. 

2 Relatório Christian Aid, 2008.  

Or. en 

 

Alteração  541 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 67-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 67-A. Lembra que, de acordo com o 

Tratado da UE, os Estados-Membros se 

regem pelo princípio da coerência das 

políticas para o desenvolvimento e têm de 

assegurar que as suas políticas fiscais não 

comprometam os objetivos da UE em 

matéria de desenvolvimento; exorta os 

Estados-Membros a, tal como propõe o 

FMI, analisarem os efeitos colaterais e o 

impacto das suas políticas fiscais nos 
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países em desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  542 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 67-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 67-B. Conclui que, ao não fornecerem a 

documentação essencial solicitada pela 

comissão, o Conselho e a Comissão 

Europeia não respeitaram o princípio da 

cooperação leal previsto no Tratado de 

Lisboa, impedindo o Parlamento Europeu 

de exercer o seu mandato; 

Or. en 

 

Alteração  543 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 67-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 67-C. Apela à clarificação, durante a 

revisão do acordo interinstitucional entre 

as instituições da UE, das obrigações de 

cooperação da Comissão e do Conselho e 

de outras partes interessadas que 

interajam com o Parlamento Europeu, 

nomeadamente em matéria de partilha de 

documentos e de testemunhos nos debates 

das comissões parlamentares; 

Or. en 
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Alteração  544 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 67-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 67-D. Considera ser necessário prorrogar 

o presente mandato da comissão especial 

pelo menos até fevereiro de 2016, a fim de 

obter e analisar toda a documentação 

solicitada e de organizar mais audições 

com base nos novos indícios obtidos; 

Or. en 

 

Alteração  545 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 67-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 67-E. Recorda que uma comissão de 

inquérito teria poderes adicionais para 

solicitar documentos e, em função dos 

progressos ocorridos em termos de acesso 

às informações durante as próximas 

semanas, apela a que se continue a 

discutir a possibilidade de criar uma 

comissão de inquérito; 

Or. en 

 

Alteração  546 

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

Kari, Matt Carthy 
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Proposta de resolução 

N.º 68 – parte introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

68. Conclui, observando em retrospetiva o 

mandato que conferiu à sua comissão 

especial e apesar das várias limitações e 

dos inúmeros obstáculos encontrados na 

execução das suas missões de informação, 

que: 

68. Lamenta que, devido às várias 

limitações e obstáculos encontrados na 

execução das suas missões de informação, 

a comissão especial não tenha podido 

cumprir inteiramente o mandato que lhe 

foi conferido; conclui, no entanto, apesar 

destas dificuldades, que: 

Or. en 

 

Alteração  547 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – parte introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

68. Conclui, observando em retrospetiva o 

mandato que conferiu à sua comissão 

especial e apesar das várias limitações e 

dos inúmeros obstáculos encontrados na 

execução das suas missões de informação, 

que: 

68. Conclui, observando em retrospetiva o 

mandato que conferiu à sua comissão 

especial e apesar das várias limitações e 

dos inúmeros obstáculos encontrados na 

execução das suas missões de informação, 

bem como da fraca colaboração por parte 

dos Estados-Membros e das outras 

instituições europeias, que: 

Or. it 

 

Alteração  548 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – parte introdutória 
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Proposta de resolução Alteração 

68. Conclui, observando em retrospetiva o 

mandato que conferiu à sua comissão 

especial e apesar das várias limitações e 

dos inúmeros obstáculos encontrados na 

execução das suas missões de informação, 

que: 

68. Conclui, observando em retrospetiva o 

mandato que conferiu à sua comissão 

especial e apesar das várias limitações e 

dos inúmeros obstáculos colocados por 

outras instituições da UE, certos 

Estados-Membros e algumas empresas 

multinacionais durante a execução das 

suas missões de informação, que: 

Or. en 

Alteração  549 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– sem prejuízo do resultado das 

investigações da Comissão em curso no 

domínio dos auxílios estatais, as 

informações coligidas indicam que, em 

vários casos, os Estados-Membros não 

cumpriram o disposto no artigo 107.º, n.º 

1, do TFUE, uma vez que aplicaram 

decisões fiscais antecipadas e outras 

medidas de natureza ou efeitos similares 

que, favorecendo certas empresas, 

falsearam a concorrência no mercado 

interno e afetaram as trocas comerciais 

entre os Estados-Membros, 

Suprimido 

Or. en 

Alteração  550 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– sem prejuízo do resultado das – sem prejuízo do resultado das 
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investigações da Comissão em curso no 

domínio dos auxílios estatais, as 

informações coligidas indicam que, em 

vários casos, os Estados-Membros não 

cumpriram o disposto no artigo 107.º, n.º 

1, do TFUE, uma vez que aplicaram 

decisões fiscais antecipadas e outras 

medidas de natureza ou efeitos similares 

que, favorecendo certas empresas, 

falsearam a concorrência no mercado 

interno e afetaram as trocas comerciais 

entre os Estados-Membros, 

investigações da Comissão em curso no 

domínio dos auxílios estatais, as 

informações coligidas indicam que, em 

vários casos, os Estados-Membros poderão 

não ter cumprido de forma exaustiva o 

disposto no artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, 

uma vez que aplicaram decisões fiscais 

antecipadas e outras medidas de natureza 

ou efeitos similares que, favorecendo 

certas empresas, poderão ter falseado a 

concorrência no mercado interno e afetado 

as trocas comerciais entre os 

Estados-Membros, 

Or. en 

 

Alteração  551 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– sem prejuízo do resultado das 

investigações da Comissão em curso no 

domínio dos auxílios estatais, as 

informações coligidas indicam que, em 

vários casos, os Estados-Membros não 

cumpriram o disposto no artigo 107.º, n.º 

1, do TFUE, uma vez que aplicaram 

decisões fiscais antecipadas e outras 

medidas de natureza ou efeitos similares 

que, favorecendo certas empresas, 

falsearam a concorrência no mercado 

interno e afetaram as trocas comerciais 

entre os Estados-Membros, 

– sem prejuízo do resultado das 

investigações da Comissão em curso no 

domínio dos auxílios estatais, é possível 

que os Estados-Membros não tenham 

cumprido o disposto no artigo 107.º, n.º 1, 

do TFUE, uma vez que aplicaram decisões 

fiscais antecipadas e outras medidas de 

natureza ou efeitos similares que, 

favorecendo certas empresas, falsearam a 

concorrência no mercado interno e 

afetaram as trocas comerciais entre os 

Estados-Membros, 

Or. en 

 

Alteração  552 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 2 
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Proposta de resolução Alteração 

– os Estados-Membros não aplicaram de 

forma exaustiva o artigo 108.º do TFUE, 

uma vez que não notificaram formalmente 

a Comissão de todos os projetos de 

concessão de auxílios de natureza fiscal, 

violando também, por conseguinte, as 

disposições correspondentes do 

Regulamento (CE) n.º 659/1999 do 

Conselho; salienta que, em consequência, a 

Comissão não pôde controlar 

constantemente todos os regimes de 

auxílio, tal como previsto no artigo 108.º 

do TFUE, dado que não teve acesso a todas 

as informações relevantes, pelo menos até 

2010, período que não é abrangido pelos 

atuais inquéritos, 

– os Estados-Membros poderão não ter 

aplicado de forma exaustiva o artigo 108.º 

do TFUE, uma vez que parecem não ter 

notificado formalmente a Comissão de 

todos os projetos de concessão de auxílios 

de natureza fiscal, violando também, por 

conseguinte, as disposições 

correspondentes do Regulamento (CE) 

n.º 659/1999 do Conselho; salienta que, em 

consequência, a Comissão não pôde 

controlar constantemente todos os regimes 

de auxílio, tal como previsto no artigo 

108.º do TFUE, dado que não teve acesso a 

todas as informações relevantes, pelo 

menos até 2010, período que não é 

abrangido pelos atuais inquéritos, 

Or. en 

 

Alteração  553 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– os Estados-Membros não aplicaram de 

forma exaustiva o artigo 108.º do TFUE, 

uma vez que não notificaram formalmente 

a Comissão de todos os projetos de 

concessão de auxílios de natureza fiscal, 

violando também, por conseguinte, as 

disposições correspondentes do 

Regulamento (CE) n.º 659/1999 do 

Conselho; salienta que, em consequência, a 

Comissão não pôde controlar 

constantemente todos os regimes de 

auxílio, tal como previsto no artigo 108.º 

do TFUE, dado que não teve acesso a todas 

as informações relevantes, pelo menos até 

2010, período que não é abrangido pelos 

atuais inquéritos, 

– certos Estados-Membros não aplicaram 

de forma exaustiva o artigo 108.º do 

TFUE, uma vez que não notificaram 

formalmente a Comissão de todos os 

projetos de concessão de auxílios de 

natureza fiscal, violando também, por 

conseguinte, as disposições 

correspondentes do Regulamento (CE) 

n.º 659/1999 do Conselho; salienta que, em 

consequência, a Comissão não pôde 

controlar constantemente todos os regimes 

de auxílio, tal como previsto no artigo 

108.º do TFUE, dado que não teve acesso a 

todas as informações relevantes, pelo 

menos até 2010, período que não é 

abrangido pelos atuais inquéritos, 
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Or. en 

 

Alteração  554 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– os Estados-Membros não aplicaram de 

forma exaustiva o artigo 108.º do TFUE, 

uma vez que não notificaram formalmente 

a Comissão de todos os projetos de 

concessão de auxílios de natureza fiscal, 

violando também, por conseguinte, as 

disposições correspondentes do 

Regulamento (CE) n.º 659/1999 do 

Conselho; salienta que, em consequência, a 

Comissão não pôde controlar 

constantemente todos os regimes de 

auxílio, tal como previsto no artigo 108.º 

do TFUE, dado que não teve acesso a todas 

as informações relevantes, pelo menos até 

2010, período que não é abrangido pelos 

atuais inquéritos, 

– certos Estados-Membros não aplicaram 

de forma exaustiva o artigo 108.º do 

TFUE, uma vez que não notificaram 

formalmente a Comissão de todos os 

projetos de concessão de auxílios de 

natureza fiscal, violando também, por 

conseguinte, as disposições 

correspondentes do Regulamento (CE) 

n.º 659/1999 do Conselho; salienta que, em 

consequência, a Comissão não pôde 

controlar constantemente todos os regimes 

de auxílio, tal como previsto no artigo 

108.º do TFUE, dado que não teve acesso a 

todas as informações relevantes, pelo 

menos até 2010, período que não é 

abrangido pelos atuais inquéritos, 

Or. en 

 

Alteração  555 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

– os Estados-Membros não cumpriram as 

obrigações previstas nas Diretivas 

77/799/CEE e 2011/16/UE do Conselho, 

uma vez que não procederam ao 

intercâmbio espontâneo de informações 

fiscais, mesmo nos casos em que existiam 

motivos claros, não obstante a margem de 

apreciação deixada por essas diretivas, para 

– os Estados-Membros poderão não ter 

cumprido de forma exaustiva as 

obrigações previstas nas Diretivas 

77/799/CEE e 2011/16/UE do Conselho, 

uma vez que não procederam ao 

intercâmbio espontâneo de informações 

fiscais, mesmo nos casos em que existiam 

motivos claros, não obstante a margem de 
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presumir que poderiam existir prejuízos 

fiscais noutros Estados-Membros, ou que 

poderiam resultar poupanças fiscais de 

transferências fictícias de lucros no interior 

de grupos, 

apreciação deixada por essas diretivas, para 

presumir que poderiam existir prejuízos 

fiscais noutros Estados-Membros, ou que 

poderiam resultar poupanças fiscais de 

transferências fictícias de lucros no interior 

de grupos, 

Or. en 

 

Alteração  556 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

– os Estados-Membros não cumpriram as 

obrigações previstas nas Diretivas 

77/799/CEE e 2011/16/UE do Conselho, 

uma vez que não procederam ao 

intercâmbio espontâneo de informações 

fiscais, mesmo nos casos em que existiam 

motivos claros, não obstante a margem de 

apreciação deixada por essas diretivas, para 

presumir que poderiam existir prejuízos 

fiscais noutros Estados-Membros, ou que 

poderiam resultar poupanças fiscais de 

transferências fictícias de lucros no interior 

de grupos, 

– os Estados-Membros não cumpriram as 

obrigações previstas nas Diretivas 

77/799/CEE e 2011/16/UE do Conselho, 

uma vez que não procederam e continuam 

a não proceder ao intercâmbio espontâneo 

de informações fiscais, mesmo nos casos 

em que existiam motivos claros, não 

obstante a margem de apreciação deixada 

por essas diretivas, para presumir que 

poderiam existir prejuízos fiscais noutros 

Estados-Membros, ou que poderiam 

resultar poupanças fiscais de transferências 

fictícias de lucros no interior de grupos, 

Or. en 

 

Alteração  557 

Frank Engel 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

– os Estados-Membros não cumpriram as 

obrigações previstas nas Diretivas 

– os Estados-Membros não cumpriram as 

obrigações previstas nas Diretivas 
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77/799/CEE e 2011/16/UE do Conselho, 

uma vez que não procederam ao 

intercâmbio espontâneo de informações 

fiscais, mesmo nos casos em que existiam 

motivos claros, não obstante a margem de 

apreciação deixada por essas diretivas, 

para presumir que poderiam existir 

prejuízos fiscais noutros 

Estados-Membros, ou que poderiam 

resultar poupanças fiscais de 

transferências fictícias de lucros no 

interior de grupos, 

77/799/CEE e 2011/16/UE do Conselho, 

uma vez que não procederam ao 

intercâmbio espontâneo de informações 

fiscais, mesmo nos casos em que existiam 

motivos claros, não obstante a margem de 

apreciação deixada por essas diretivas, 

Or. fr 

 

Alteração  558 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

– os Estados-Membros não cumpriram as 

obrigações previstas nas Diretivas 

77/799/CEE e 2011/16/UE do Conselho, 

uma vez que não procederam ao 

intercâmbio espontâneo de informações 

fiscais, mesmo nos casos em que existiam 

motivos claros, não obstante a margem de 

apreciação deixada por essas diretivas, para 

presumir que poderiam existir prejuízos 

fiscais noutros Estados-Membros, ou que 

poderiam resultar poupanças fiscais de 

transferências fictícias de lucros no interior 

de grupos, 

– certos Estados-Membros não cumpriram 

as obrigações previstas nas Diretivas 

77/799/CEE e 2011/16/UE do Conselho, 

uma vez que não procederam ao 

intercâmbio espontâneo de informações 

fiscais, mesmo nos casos em que existiam 

motivos claros, não obstante a margem de 

apreciação deixada por essas diretivas, para 

presumir que poderiam existir prejuízos 

fiscais noutros Estados-Membros, ou que 

poderiam resultar poupanças fiscais de 

transferências fictícias de lucros no interior 

de grupos, 

Or. en 

 

Alteração  559 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 3-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 - a Comissão não exerceu as suas funções 

de supervisão e aplicação do direito da 

UE com a instauração de processos por 

infração devido ao incumprimento pelos 

Estados-Membros das obrigações 

previstas nas Diretivas 77/799/CEE e 

2011/16/UE do Conselho, isto apesar dos 

indícios em contrário emanados, por 

exemplo, dos debates sobre práticas 

fiscais prejudiciais no seio do Grupo do 

Código de Conduta do Conselho; 

Or. en 

 

Alteração  560 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

– por último, os Estados-Membros não 

respeitaram o princípio da cooperação leal 

consagrado no artigo 4.º, n.º 3, do Tratado 

da União Europeia, dado que não tomaram 

todas as medidas adequadas, de caráter 

geral ou específico, para garantir o 

cumprimento das suas obrigações; 

– por último, os Estados-Membros poderão 

não ter respeitado o princípio da 

cooperação leal consagrado no artigo 4.º, 

n.º 3, do Tratado da União Europeia, dado 

que não tomaram todas as medidas 

adequadas, de caráter geral ou específico, 

para garantir o cumprimento das suas 

obrigações; 

Or. en 

 

Alteração  561 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

– por último, os Estados-Membros não – por último, certos Estados-Membros não 
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respeitaram o princípio da cooperação leal 

consagrado no artigo 4.º, n.º 3, do Tratado 

da União Europeia, dado que não tomaram 

todas as medidas adequadas, de caráter 

geral ou específico, para garantir o 

cumprimento das suas obrigações; 

respeitaram o princípio da cooperação leal 

consagrado no artigo 4.º, n.º 3, do Tratado 

da União Europeia, dado que não tomaram 

todas as medidas adequadas, de caráter 

geral ou específico, para garantir o 

cumprimento das suas obrigações; 

Or. en 

 

Alteração  562 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

– por último, os Estados-Membros não 

respeitaram o princípio da cooperação leal 

consagrado no artigo 4.º, n.º 3, do Tratado 

da União Europeia, dado que não tomaram 

todas as medidas adequadas, de caráter 

geral ou específico, para garantir o 

cumprimento das suas obrigações; 

– por último, certos Estados-Membros não 

respeitaram o princípio da cooperação leal 

consagrado no artigo 4.º, n.º 3, do Tratado 

da União Europeia, dado que não tomaram 

todas as medidas adequadas, de caráter 

geral ou específico, para garantir o 

cumprimento das suas obrigações; 

Or. en 

 

Alteração  563 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

– por último, os Estados-Membros não 

respeitaram o princípio da cooperação leal 

consagrado no artigo 4.º, n.º 3, do Tratado 

da União Europeia, dado que não tomaram 

todas as medidas adequadas, de caráter 

geral ou específico, para garantir o 

cumprimento das suas obrigações; 

– os Estados-Membros não respeitaram o 

princípio da cooperação leal consagrado no 

artigo 4.º, n.º 3, do Tratado da União 

Europeia, dado que não tomaram todas as 

medidas adequadas, de caráter geral ou 

específico, para garantir o cumprimento 

das suas obrigações; 
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Or. en 

 

Alteração  564 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - a Comissão Europeia não cumpriu 

adequadamente o seu dever de guardiã 

dos Tratados estabelecido no artigo 17.º, 

n.º 1, do Tratado da União Europeia; 

Or. en 

 

Alteração  565 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - por último, ao não agir nesta matéria 

nem tomar as medidas necessárias para 

notificar os Estados-Membros e forçá-los 

a cumprir as suas obrigações, a Comissão 

Europeia não cumpriu adequadamente o 

seu dever de guardiã dos Tratados; ao não 

iniciar investigações no domínio dos 

auxílios estatais, a Comissão violou as 

suas obrigações previstas no artigo 108.º 

do Tratado de Lisboa sobre o 

funcionamento do mercado interno; 

Or. en 
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Alteração  566 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - devido à falta de informações mais 

pormenorizadas a fornecer pelos 

Estados-Membros, pelo Conselho e pela 

Comissão, não foi possível analisar casos 

individuais de violação do direito da UE 

relacionados com o disposto nos números 

supra; 

Or. en 

 

Alteração  567 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 – travessão 4-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - além dos casos e aspetos explicitamente 

abrangidos pelas atuais investigações da 

Comissão, deve ser criada uma comissão 

de inquérito, com um mandato de pelo 

menos 12 meses, para esclarecer os casos 

individuais e as violações específicas do 

direito da UE por parte de 

Estados-Membros e de instituições da 

União; devem também ser ponderadas 

outras medidas jurídicas possíveis para 

assegurar uma cooperação plena em 

matéria de partilha de informações entre, 

por um lado, os Estados-Membros e as 

instituições da União e, por outro, as 

comissões parlamentares; 

Or. en 
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Alteração  568 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 68-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 68-A. Insta o Conselho e a Comissão a 

aprovarem com caráter de urgência a 

pendente proposta de regulamento do 

Parlamento Europeu relativo às formas 

de exercício do direito de inquérito do 

Parlamento Europeu1; 

 __________________ 

 1 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0219+0+DOC+PDF+V0//PT 

Or. en 

 

Alteração  569 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 68-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 68-A. Exorta a Comissão a examinar se 

as infrações acima referidas podem ainda 

ser submetidas ao Tribunal de Justiça; 

Or. en 

 

Alteração  570 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de resolução 

N.º 68-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 68-A. Confirma a soberania dos 

Estados-Membros em matéria de sistemas 

de imposto sobre as sociedades, embora 

reconheça a necessidade de resolver o 

problema das medidas fiscais desleais, tais 

como as decisões fiscais abusivas, a nível 

da UE. Nesse sentido, importa assegurar 

uma melhor coordenação das políticas 

fiscais nacionais e uma maior 

transparência das atividades das empresas 

multinacionais, sem qualquer 

harmonização suplementar das políticas 

de tributação das sociedades; 

Or. en 

 

Alteração  571 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de resolução 

N.º 68-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 68-B. Exorta os Estados-Membros a 

respeitarem o princípio da tributação dos 

lucros no local em que são gerados; 

Or. en 

 

Alteração  572 

Paul Tang 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

pela situação atual, cooperem plenamente a 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

pela situação atual, cooperem plenamente a 
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fim de eliminar as disparidades – e se 

abstenham de criar novas disparidades – 

entre os sistemas fiscais e as medidas 

fiscais prejudiciais que criam as condições 

para a elisão fiscal em grande escala por 

parte das empresas multinacionais e a 

erosão da matéria coletável no mercado 

interno; 

fim de eliminar as disparidades – e se 

abstenham de criar novas disparidades – 

entre os sistemas fiscais e as medidas 

fiscais prejudiciais que criam as condições 

para a elisão fiscal em grande escala por 

parte das empresas multinacionais e a 

erosão da matéria coletável no mercado 

interno; certos Estados-Membros com um 

papel fundamental na facilitação da 

evasão fiscal, como os Países Baixos e o 

Luxemburgo, devem assumir as suas 

responsabilidades e liderar os esforços 

com vista ao reforço da cooperação fiscal 

na UE;  

Or. en 

 

Alteração  573 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

pela situação atual, cooperem plenamente a 

fim de eliminar as disparidades – e se 

abstenham de criar novas disparidades – 

entre os sistemas fiscais e as medidas 

fiscais prejudiciais que criam as condições 

para a elisão fiscal em grande escala por 

parte das empresas multinacionais e a 

erosão da matéria coletável no mercado 

interno; 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

pela situação atual, cooperem plenamente a 

fim de eliminar as medidas fiscais 

prejudiciais que criam as condições para a 

elisão fiscal em grande escala por parte das 

empresas multinacionais e a erosão da 

matéria coletável no mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração  574 

Petr Ježek 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 
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Proposta de resolução Alteração 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

pela situação atual, cooperem plenamente a 

fim de eliminar as disparidades – e se 

abstenham de criar novas disparidades – 

entre os sistemas fiscais e as medidas 

fiscais prejudiciais que criam as condições 

para a elisão fiscal em grande escala por 

parte das empresas multinacionais e a 

erosão da matéria coletável no mercado 

interno; 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

pela situação atual, cooperem plenamente a 

fim de eliminar as disparidades – e se 

abstenham de criar novas disparidades – 

entre os sistemas fiscais e as medidas 

fiscais prejudiciais que criam as condições 

para a elisão fiscal em grande escala por 

parte das empresas multinacionais e a 

erosão da matéria coletável no mercado 

interno; apela, nesse sentido, aos 

Estados-Membros para que notifiquem a 

Comissão e os restantes Estados-Membros 

de quaisquer alterações relevantes à 

respetiva legislação em matéria de 

tributação das sociedades (introdução de 

novos subsídios, benefícios, isenções, 

incentivos ou medidas semelhantes), que 

possam ter um impacto significativo sobre 

as suas taxas efetivas de imposto ou sobre 

as receitas fiscais de outro 

Estado-Membro; 

Or. en 

 

Alteração  575 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

pela situação atual, cooperem plenamente a 

fim de eliminar as disparidades – e se 

abstenham de criar novas disparidades – 

entre os sistemas fiscais e as medidas 

fiscais prejudiciais que criam as condições 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

pela situação atual, ponham termo a uma 

concorrência fiscal prejudicial e 

cooperem plenamente a fim de eliminar as 

disparidades – e/ou se abstenham de criar 

novas disparidades, por exemplo, através 
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para a elisão fiscal em grande escala por 

parte das empresas multinacionais e a 

erosão da matéria coletável no mercado 

interno; 

do projeto de diretiva COM (2014) 212 

relativa às Societas Unius Personae 

(SUP) – entre os sistemas fiscais e as 

medidas fiscais prejudiciais que criam as 

condições para a elisão fiscal em grande 

escala por parte das empresas 

multinacionais e a erosão da matéria 

coletável no mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração  576 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

pela situação atual, cooperem plenamente a 

fim de eliminar as disparidades – e se 

abstenham de criar novas disparidades – 

entre os sistemas fiscais e as medidas 

fiscais prejudiciais que criam as condições 

para a elisão fiscal em grande escala por 

parte das empresas multinacionais e a 

erosão da matéria coletável no mercado 

interno; 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

pela situação atual, cooperem plenamente a 

fim de eliminar as disparidades – e se 

abstenham de criar novas disparidades – 

entre os sistemas fiscais e as medidas 

fiscais prejudiciais que criam as condições 

para a elisão fiscal por parte das empresas 

multinacionais e a erosão da matéria 

coletável no mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração  577 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 

69. Apela, por conseguinte, a que os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

que partilham a responsabilidade política 
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pela situação atual, cooperem plenamente a 

fim de eliminar as disparidades – e se 

abstenham de criar novas disparidades – 

entre os sistemas fiscais e as medidas 

fiscais prejudiciais que criam as condições 

para a elisão fiscal em grande escala por 

parte das empresas multinacionais e a 

erosão da matéria coletável no mercado 

interno; 

pela situação atual, cooperem plenamente a 

fim de eliminar as disparidades – e se 

abstenham de criar novas disparidades – 

entre os sistemas fiscais e as medidas 

fiscais prejudiciais que criam as condições 

para a elisão fiscal por parte das empresas 

multinacionais e a erosão da matéria 

coletável no mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração  578 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 69-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 69-A. Reconhece o trabalho desenvolvido 

pela Comissão para a criação de um 

número de identificação fiscal europeu 

(NIF da UE); recorda que os NIF são 

vistos como o melhor meio de identificar 

os contribuintes, pelo que insta à 

aceleração deste projeto; solicita, de igual 

modo, que a Comissão trabalhe 

ativamente na criação de um número de 

identificação semelhante a nível mundial, 

como, por exemplo, o identificador 

mundial de entidade jurídica do Comité 

de Supervisão Regulamentar; 

Or. en 

 

Alteração  579 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 
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da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face a esta 

situação, que não pode continuar a ser 

tolerada, nomeadamente devido ao impacto 

que tem nos orçamentos nacionais, já 

sujeitos a medidas de consolidação 

orçamental, e na carga fiscal dos outros 

contribuintes, incluindo as PME e os 

cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para além dos planos 

existentes para adotar medidas urgentes, a 

fim de fazer face a esta situação, que não 

pode continuar a ser tolerada, 

nomeadamente devido ao impacto que tem 

nos orçamentos nacionais, já sujeitos a 

medidas de consolidação orçamental, e na 

carga e contribuições fiscais dos outros 

contribuintes, incluindo as PME e os 

cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

sublinha, em simultâneo, que os titulares 

de cargos políticos responsáveis por 

violações do direito da UE, 

nomeadamente a ausência de cooperação 

leal com os outros Estados-Membros, 

devem assumir total responsabilidade pela 

sua conduta, incluindo uma eventual 

renúncia ao cargo, se for caso disso, para 

restaurar a confiança dos cidadãos nos 

representantes da União Europeia e dos 

seus Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  580 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 

da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face a esta 

situação, que não pode continuar a ser 

tolerada, nomeadamente devido ao impacto 

que tem nos orçamentos nacionais, já 

sujeitos a medidas de consolidação 

70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 

da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face a esta 

situação, que não pode continuar a ser 

tolerada, nomeadamente devido ao impacto 

que tem nos orçamentos nacionais, já 

sujeitos a medidas de consolidação 
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orçamental, e na carga fiscal dos outros 

contribuintes, incluindo as PME e os 

cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

orçamental, e nas contribuições fiscais dos 

outros contribuintes, incluindo as PME e os 

cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

Or. en 

 

Alteração  581 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 

da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face a esta 

situação, que não pode continuar a ser 

tolerada, nomeadamente devido ao impacto 

que tem nos orçamentos nacionais, já 

sujeitos a medidas de consolidação 

orçamental, e na carga fiscal dos outros 

contribuintes, incluindo as PME e os 

cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 

da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face a esta 

situação, que não pode continuar a ser 

tolerada, nomeadamente devido ao impacto 

que tem nos orçamentos nacionais, já 

sujeitos às necessárias medidas de 

consolidação orçamental, e na carga fiscal 

dos outros contribuintes, incluindo as PME 

e os cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

Or. de 

 

Alteração  582 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 
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da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face a esta 

situação, que não pode continuar a ser 

tolerada, nomeadamente devido ao impacto 

que tem nos orçamentos nacionais, já 

sujeitos a medidas de consolidação 

orçamental, e na carga fiscal dos outros 

contribuintes, incluindo as PME e os 

cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face a esta 

situação, que contribui para a 

manutenção de um elevado nível de 

desigualdade de rendimentos e não pode 

continuar a ser tolerada, nomeadamente 

devido ao impacto que tem nos orçamentos 

nacionais, já sujeitos a medidas de 

consolidação orçamental, e na carga fiscal 

dos outros contribuintes, incluindo as PME 

e os cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

Or. en 

 

Alteração  583 

Massimiliano Salini 

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 

da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face a esta 

situação, que não pode continuar a ser 

tolerada, nomeadamente devido ao impacto 

que tem nos orçamentos nacionais, já 

sujeitos a medidas de consolidação 

orçamental, e na carga fiscal dos outros 

contribuintes, incluindo as PME e os 

cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 

da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face a esta 

situação, que não pode continuar a ser 

tolerada, nomeadamente devido ao impacto 

que tem nos orçamentos nacionais, já 

sujeitos a medidas de consolidação 

orçamental, e na carga fiscal dos outros 

contribuintes, incluindo as PME, os 

trabalhadores por conta própria, os 

profissionais liberais e os cidadãos; 

salienta, neste contexto, que tenciona 

desempenhar plenamente o seu papel e está 

pronto a exercer um controlo político mais 

eficaz, em cooperação estreita com os 

parlamentos nacionais; 

Or. it 
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Alteração  584 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 

da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face a esta 

situação, que não pode continuar a ser 

tolerada, nomeadamente devido ao impacto 

que tem nos orçamentos nacionais, já 

sujeitos a medidas de consolidação 

orçamental, e na carga fiscal dos outros 

contribuintes, incluindo as PME e os 

cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

70. Insta os Chefes de Estado e de Governo 

da UE a assumirem compromissos 

políticos claros para adotar medidas 

urgentes, a fim de fazer face à questão da 

concorrência fiscal na UE, que não pode 

continuar a ser tolerada, nomeadamente 

devido ao impacto que tem nos orçamentos 

nacionais, já sujeitos a medidas de 

consolidação orçamental, e na carga fiscal 

dos outros contribuintes, incluindo as PME 

e os cidadãos; salienta, neste contexto, que 

tenciona desempenhar plenamente o seu 

papel e está pronto a exercer um controlo 

político mais eficaz, em cooperação 

estreita com os parlamentos nacionais; 

Or. en 

 

Alteração  585 

Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 70-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 70-A. Considera que a concorrência fiscal 

prejudicial é uma das principais causas 

da total desintegração do mercado 

europeu; 

Or. en 
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Alteração  586 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 70-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 70-A. Exorta os Estados-Membros – que 

pretendam estabelecer uma cooperação 

reforçada entre si no domínio fiscal – a 

equacionarem a possibilidade de 

delegarem na Comissão Europeia a 

responsabilidade pela resolução dos 

litígios entre si em matéria fiscal, à 

semelhança do Pacto Fiscal 

Multiestadual (MTC) nos EUA. No 

âmbito deste mandato, a Comissão 

Europeia poderia agir como organismo de 

recolha de informações e propor um 

programa de preços de transferência para 

assegurar a realização de auditorias. Esta 

solução garantiria a utilização pelos 

Estados-Membros participantes de 

métodos de repartição justos e adequados 

para determinar as obrigações fiscais e 

evitar a concorrência fiscal prejudicial; 

Or. en 

 

Alteração  587 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Exorta a Comissão a cumprir o seu 

dever enquanto guardiã dos Tratados, 

garantindo que a legislação da UE e o 

princípio da cooperação leal entre os 

Estados-Membros sejam plenamente 

respeitados; 

71. Exorta a Comissão a cumprir o seu 

dever enquanto guardiã dos Tratados, 

garantindo que a legislação da UE e o 

princípio da cooperação leal entre os 

Estados-Membros sejam plenamente 

respeitados, e a proceder, quando previsto, 

à abertura de processos por infração 
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contra os Estados-Membros não 

cumpridores nos termos dos artigos 258.º 

e 259.º do TFUE; 

Or. it 

 

Alteração  588 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Exorta a Comissão a cumprir o seu 

dever enquanto guardiã dos Tratados, 

garantindo que a legislação da UE e o 

princípio da cooperação leal entre os 

Estados-Membros sejam plenamente 

respeitados; 

71. Exorta a Comissão a cumprir o seu 

dever enquanto guardiã dos Tratados, 

garantindo que a legislação da UE e o 

princípio da cooperação leal entre os 

Estados-Membros sejam plenamente 

respeitados; insta a Comissão a instaurar 

mais ações judiciais sistemáticas em 

conformidade com os poderes que lhe são 

conferidos pelo Tratado; 

Or. en 

 

Alteração  589 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Exorta a Comissão a cumprir o seu 

dever enquanto guardiã dos Tratados, 

garantindo que a legislação da UE e o 

princípio da cooperação leal entre os 

Estados-Membros sejam plenamente 

respeitados; 

71. Exorta a Comissão a cumprir o seu 

dever enquanto guardiã dos Tratados, 

garantindo que a legislação da UE e o 

princípio da cooperação leal entre os 

Estados-Membros sejam plenamente 

respeitados; insta, nesse sentido, a 

Comissão a reforçar a sua capacidade 

interna, se possível através da criação de 
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um departamento fiscal específico nos 

seus serviços, para lidar quer com o fluxo 

crescente de notificações relativas a 

auxílios estatais no âmbito da política de 

concorrência, quer com as suas 

responsabilidades reforçadas de 

coordenação das novas medidas relativas 

à transparência fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  590 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposta de resolução 

N.º 71 – parágrafo 1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 71. Lamenta, contudo, que o Presidente 

da Comissão Europeia, Jean-Claude 

Juncker, continue a negar a importância 

das revelações do LuxLeaks, 

provavelmente devido ao seu papel 

decenal no governo do Grão-Ducado; 

Or. it 

 

Alteração  591 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 71-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 71-A. Exorta a Comissão a promover as 

boas práticas em matéria de preços de 

transferência e de preços das taxas de 

crédito e de financiamento nas transações 

intragrupo, por forma a alinhá-los com os 

preços praticados no mercado; 

Or. en 
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Alteração  592 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 71-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 71-A. Exorta os Estados-Membros a 

considerarem seriamente a proposta 

apresentada pelo antigo ministro das 

Finanças do Luxemburgo, e atual 

Presidente da Comissão Europeia, no 

sentido de criar, na estrutura do 

Conselho, um Comité Fiscal com o 

mesmo estatuto e representação do 

Comité Económico e Financeiro; 

Or. en 

 

Alteração  593 

Alain Cadec 

 

Proposta de resolução 

N.º 71-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 71-A. Insta os Estados-Membros a 

fornecerem todas as informações 

necessárias à Comissão, para que esta 

possa cumprir sem problemas o seu dever 

de guardiã dos Tratados; 

Or. fr 

 

Alteração  594 

Gerolf Annemans 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 
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Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países 

terceiros deve ocorrer num quadro 

regulamentar claro, por forma a garantir 

a concorrência leal entre empresas no 

mercado interno; solicita que, atendendo 

ao seu papel crucial na salvaguarda da 

sustentabilidade orçamental, as questões 

de tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

Or. nl 

 

Alteração  595 

Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países 

terceiros deve ocorrer num quadro 

regulamentar claro, por forma a garantir a 

concorrência leal entre empresas no 

mercado interno; solicita que, atendendo 

ao seu papel crucial na salvaguarda da 

sustentabilidade orçamental, as questões 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste que os Estados-Membros têm de 

melhorar e reforçar a cooperação 

administrativa entre as administrações 

nacionais e fiscais, por forma a assegurar 

a concorrência leal entre empresas; 
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de tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

Or. en 

 

Alteração  596 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a 

concorrência leal entre empresas no 

mercado interno; solicita que, atendendo 

ao seu papel crucial na salvaguarda da 

sustentabilidade orçamental, as questões 

de tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

é prejudicial e resulta num nivelamento 

por baixo das taxas de tributação e das 

normas de regulamentação, devendo, por 

isso, dar lugar a um quadro de 

cooperação coerente; 

Or. en 
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Alteração  597 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel 

crucial na salvaguarda da 

sustentabilidade orçamental, as questões 

de tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

72. Sublinha o facto de os 

Estado-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer de forma coordenada, por 

forma a garantir a concorrência leal entre 

empresas no mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração  598 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

exorta os Estados-Membros a garantirem 

um ambiente favorável às empresas, 
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deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel 

crucial na salvaguarda da 

sustentabilidade orçamental, as questões 

de tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

caraterizado, nomeadamente, pela 

estabilidade económica, financeira e 

política, pela segurança jurídica e pela 

simplicidade das normas fiscais, bem 

como a aplicarem atempadamente 

reformas estruturais favoráveis ao 

crescimento e políticas de redução da 

dívida e do défice, as quais são parte 

integrante do ambiente favorável às 

empresas; insiste, no entanto, em que a 

concorrência fiscal na UE e em relação a 

países terceiros deve ocorrer num quadro 

regulamentar claro, por forma a garantir a 

concorrência leal entre empresas no 

mercado interno; insta, em conformidade, 

os Estados-Membros e a Comissão a 

assegurarem a manutenção de condições 

de concorrência equitativas entre as PME 

e as empresas multinacionais; observa 

que o Semestre Europeu deve servir para 

promover políticas fiscais responsáveis e 

que a Análise Anual do Crescimento, bem 

como as recomendações específicas por 

país, podem também ser utilizadas para 

recomendar medidas destinadas a 

aumentar a eficácia dos sistemas fiscais e 

a promover as melhores práticas para 

uma cobrança fiscal eficiente; considera 

que a inclusão de indicadores 

suplementares relativos às políticas fiscais 
no painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos deve ser criteriosamente 

equacionada, mas que essas questões 

fiscais poderiam ser investigadas no 

âmbito das análises aprofundadas, nos 

países em que estas ocorram; realça, 

contudo, a natureza cíclica, ou seja, 

intimamente relacionada com o ciclo 

económico em geral, da cobrança dos 

impostos sobre as sociedades; 

Or. en 

 

Alteração  599 

Emmanuel Maurel 
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Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel crucial 

na salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, 

sejam abordadas mais pormenorizadamente 

no âmbito do Semestre Europeu, 

solicitando ainda que sejam incluídos 

indicadores relevantes no painel de 

avaliação do procedimento relativo aos 

desequilíbrios macroeconómicos; 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a cooperação 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a eliminar gradualmente 

a concorrência fiscal entre os 

Estados-Membros; solicita que, atendendo 

ao seu papel crucial na salvaguarda da 

sustentabilidade orçamental, as questões de 

tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; apela, em especial, a 

um acompanhamento rigoroso dos meios 

das administrações fiscais afetados à 

tributação das sociedades e ao controlo 

fiscal; 

Or. fr 

 

Alteração  600 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem a 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades, mas 
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insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países 

terceiros deve ocorrer num quadro 

regulamentar claro, por forma a garantir 

a concorrência leal entre empresas no 

mercado interno; solicita que, atendendo 

ao seu papel crucial na salvaguarda da 

sustentabilidade orçamental, as questões de 

tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

agirem no quadro regulamentar de um 

mercado comum, o que implica a 

necessidade de regras que garantam uma 

concorrência leal entre as empresas; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal entre Estados-Membros constitui 

um conceito prejudicial que redundará 

num nivelamento por baixo, quando a UE 

necessita de avançar no sentido de um 

sistema comum de tributação das 

sociedades; solicita à Comissão que, 

atendendo ao seu papel crucial na 

salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, aborde mais 

pormenorizadamente as questões de 

tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, no âmbito do Semestre Europeu, 

solicitando ainda que sejam incluídos 

indicadores relevantes no painel de 

avaliação do procedimento relativo aos 

desequilíbrios macroeconómicos; 

Or. en 

 

Alteração  601 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel crucial 

na salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

atendendo ao seu papel crucial na 

salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental; 
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sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

Or. en 

 

Alteração  602 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel 

crucial na salvaguarda da 

sustentabilidade orçamental, as questões 

de tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, ao mesmo tempo, em que a 

concorrência fiscal na UE e em relação a 

países terceiros deve ocorrer num quadro 

regulamentar claro, por forma a garantir a 

concorrência leal entre empresas no 

mercado interno; solicita que as práticas 

fiscais prejudiciais e os respetivos impactos 

sejam abordados mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu; 

Or. en 

 

Alteração  603 

Brian Hayes 
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Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel crucial 

na salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, 

sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel crucial 

na salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, a evasão fiscal, as práticas 

fiscais prejudiciais e os respetivos impactos 

sejam abordados mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

Or. en 

 

Alteração  604 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

EstadosMembros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel crucial 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para desenvolverem sistemas 

de tributação e fixarem as respetivas taxas 

de imposto sobre as sociedades; insiste, no 

entanto, em que a concorrência fiscal na 

UE e em relação a países terceiros deve 

ocorrer num quadro regulamentar claro, 

por forma a garantir a concorrência leal 

entre empresas no mercado interno; solicita 
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na salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, 

sejam abordadas mais pormenorizadamente 

no âmbito do Semestre Europeu, 

solicitando ainda que sejam incluídos 

indicadores relevantes no painel de 

avaliação do procedimento relativo aos 

desequilíbrios macroeconómicos; 

que, atendendo ao seu papel crucial na 

salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, 

sejam abordadas mais pormenorizadamente 

no âmbito do Semestre Europeu; 

Or. en 

 

Alteração  605 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel crucial 

na salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, 

sejam abordadas mais pormenorizadamente 

no âmbito do Semestre Europeu, 

solicitando ainda que sejam incluídos 

indicadores relevantes no painel de 

avaliação do procedimento relativo aos 

desequilíbrios macroeconómicos; 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel crucial 

na salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, bem 

como a medição das disparidades fiscais 

resultantes da evasão fiscal e da elisão 

fiscal, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu; 

Or. en 
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Alteração  606 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel crucial 

na salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, 

sejam abordadas mais pormenorizadamente 

no âmbito do Semestre Europeu, 

solicitando ainda que sejam incluídos 

indicadores relevantes no painel de 

avaliação do procedimento relativo aos 

desequilíbrios macroeconómicos; 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que o 

estabelecimento da tributação na UE e em 

relação a países terceiros deve ocorrer num 

quadro regulamentar claro, por forma a 

garantir a concorrência leal entre empresas 

no mercado interno; solicita que, 

atendendo ao seu papel crucial na 

salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, 

sejam abordadas mais pormenorizadamente 

no âmbito do Semestre Europeu, 

solicitando ainda que sejam incluídos 

indicadores relevantes no painel de 

avaliação do procedimento relativo aos 

desequilíbrios macroeconómicos; 

Or. en 

 

Alteração  607 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

72. Observa que os Estados-Membros 

mantêm plena competência para fixarem as 

respetivas taxas de imposto sobre as 

sociedades; insiste, no entanto, em que a 

concorrência fiscal na UE e em relação a 

países terceiros deve ocorrer num quadro 
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deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel crucial 

na salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, 

sejam abordadas mais pormenorizadamente 

no âmbito do Semestre Europeu, 

solicitando ainda que sejam incluídos 

indicadores relevantes no painel de 

avaliação do procedimento relativo aos 

desequilíbrios macroeconómicos; 

regulamentar claro, por forma a garantir a 

concorrência leal entre empresas no 

mercado interno; solicita que, atendendo ao 

seu papel crucial na salvaguarda da 

sustentabilidade orçamental, as questões de 

tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

Or. en 

 

Alteração  608 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha o facto de os 

Estados-Membros manterem plena 

competência para fixarem as respetivas 

taxas de imposto sobre as sociedades; 

insiste, no entanto, em que a concorrência 

fiscal na UE e em relação a países terceiros 

deve ocorrer num quadro regulamentar 

claro, por forma a garantir a concorrência 

leal entre empresas no mercado interno; 

solicita que, atendendo ao seu papel crucial 

na salvaguarda da sustentabilidade 

orçamental, as questões de tributação das 

sociedades, incluindo as práticas fiscais 

prejudiciais e os respetivos impactos, 

sejam abordadas mais pormenorizadamente 

no âmbito do Semestre Europeu, 

solicitando ainda que sejam incluídos 

indicadores relevantes no painel de 

avaliação do procedimento relativo aos 

desequilíbrios macroeconómicos; 

72. Realça o facto de os Estados-Membros 

manterem plena competência para fixarem 

as respetivas taxas de imposto sobre as 

sociedades; insiste, no entanto, em que a 

concorrência fiscal na UE e em relação a 

países terceiros deve ocorrer num quadro 

regulamentar claro, por forma a garantir a 

concorrência leal entre empresas no 

mercado interno; solicita que, atendendo ao 

seu papel crucial na salvaguarda da 

sustentabilidade orçamental, as questões de 

tributação das sociedades, incluindo as 

práticas fiscais prejudiciais e os respetivos 

impactos, sejam abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do 

Semestre Europeu, solicitando ainda que 

sejam incluídos indicadores relevantes no 

painel de avaliação do procedimento 

relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; 

Or. en 
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Alteração  609 

Philippe De Backer 

 

Proposta de resolução 

N.º 72-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 72-A. Exorta, nesse sentido, a Comissão a 

encontrar o justo equilíbrio entre 

convergência económica e orçamental, 

bem como a assegurar a tomada de 

medidas de apoio ao crescimento, ao 

investimento e ao emprego; 

Or. en 

 

Alteração  610 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 – parágrafo 1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; salienta que, a fim de conquistar 

a confiança do público na integridade das 

administrações fiscais, os 

Estados-Membros devem publicar dados 

estatísticos sobre a troca automática de 

informações, devendo a Comissão 

acompanhar estas atividades; 

Or. en 
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Alteração  611 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 72-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 72-A. Exorta os Estados-Membros, em 

especial os que recebem assistência 

financeira, a realizarem reformas 

estruturais, nomeadamente a aumentarem 

a capacidade e a eficiência da sua 

cobrança fiscal, a combaterem a fraude 

fiscal e a aplicarem medidas contra o 

planeamento fiscal agressivo; 

Or. en 

 

Alteração  612 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposta de resolução 

N.º 72-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 72-A. Considera que criar um nível de 

tributação mínimo efetivo fornece 

garantias de uma concorrência fiscal sã, 

visto que as enormes diferenças entre os 

Estados-Membros estão a dar às empresas 

multinacionais a oportunidade de 

recorrer a um planeamento fiscal 

agressivo nocivo; observa que tal não 

conduz a taxas de imposto harmonizadas, 

uma vez que os Estados-Membros ainda 

conseguem determinar a taxa acima do 

limiar mínimo; nota que o conceito de 

tributação mínima efetiva está 

relacionado com o estabelecimento de 

taxas de imposto sobre as sociedades a 

nível europeu, em termos absolutos (por 

ex., < 10 %) ou em termos relativos 

(percentagem num Estado-Membro ou 

taxa média para os Estados-Membros), 
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abaixo do qual não será permitida a 

concorrência fiscal prejudicial; 

Or. el 

Alteração  613 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  614 

Gerolf Annemans 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz é algo positivo, mas salienta, ao 

mesmo tempo, que este intercâmbio de 

informações não deve conduzir à criação 

de um sistema fiscal único à escala da UE; 

Or. nl 
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Alteração  615 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades e uma taxa de imposto 

harmonizada, são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

Or. en 

 

Alteração  616 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que se poderá considerar 

um intercâmbio de informações fiscais 

global, transparente e eficaz, assim como 

uma matéria coletável comum consolidada 

voluntária do imposto sobre as sociedades, 

para desenvolver um sistema fiscal mais 

coordenado à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno, bem como a soberania nacional 

em matéria de tributação; 

Or. en 

 

Alteração  617 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 
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Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz é uma condição prévia essencial 

para desenvolver um sistema fiscal à escala 

da UE, que respeite e preserve os 

princípios básicos do mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração  618 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz é uma condição prévia essencial 

para desenvolver um sistema fiscal à escala 

da UE, que respeite e preserve os 

princípios básicos do mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração  619 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 
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Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que, entre outros aspetos, 

um intercâmbio automático de 

informações fiscais multilateral, global, 

transparente e eficaz, a apresentação de 

relatórios por país públicos e uma matéria 

coletável comum consolidada do imposto 

sobre as sociedades obrigatória para as 

empresas multinacionais são condições 

prévias essenciais para desenvolver um 

sistema fiscal à escala da UE, que respeite 

e preserve os princípios básicos do 

mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração  620 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que um intercâmbio 

automático de informações fiscais 

multilateral, global, transparente e eficaz, 

a apresentação de relatórios por país 

públicos e uma matéria coletável comum 

consolidada obrigatória do imposto sobre 

as sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

Or. en 

 

Alteração  621 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 
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Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum (consolidada) do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

Or. en 

 

Alteração  622 

Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; sublinha a necessidade de 

proteger as informações comercialmente 

sensíveis fornecidas pelas empresas e de 

respeitar as regras de proteção de dados; 

Or. en 

 

Alteração  623 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 
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Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada justa do imposto sobre 

as sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno e não contrarie a legislação 

nacional e o princípio da subsidiariedade; 

Or. en 

 

Alteração  624 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que um intercâmbio 

automático de informações fiscais global, 

transparente e eficaz, assim como uma 

matéria coletável comum consolidada do 

imposto sobre as sociedades são condições 

prévias essenciais para desenvolver um 

sistema fiscal equitativo à escala da UE; 

Or. it 

 

Alteração  625 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 
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Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais global, transparente e 

eficaz, assim como uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

73. Considera que um intercâmbio de 

informações fiscais automático, global, 

transparente e eficaz, no qual os 

Estados-Membros notifiquem a Comissão 

Europeia e o Grupo do Código de 

Conduta sobre as propostas de alteração 

das suas regras fiscais, e uma matéria 

coletável comum consolidada do imposto 

sobre as sociedades são condições prévias 

essenciais para desenvolver um sistema 

fiscal à escala da UE, que respeite e 

preserve os princípios básicos do mercado 

interno; 

Or. en 

 

Alteração  626 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 

 

Proposta de resolução 

N.º 73-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 73-A. Apela à realização de uma 

investigação científica mais aprofundada, 

global e independente para avaliar a 

verdadeira amplitude das disparidades 

fiscais e da perda de receitas resultantes 

do planeamento fiscal agressivo, a fim de 

quantificar e compreender este fenómeno 

com maior exatidão e de permitir a 

formulação das respostas políticas 

adequadas; 

Or. en 

 

Alteração  627 

Frank Engel 
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Proposta de resolução 

N.º 74 

 

Proposta de resolução Alteração 

74. Convida os Estados-Membros e as 

instituições da UE, dada a complexidade da 

questão, a aplicarem vários conjuntos de 

medidas complementares para melhorar a 

situação atual, tendo em conta a 

necessidade de reduzir a complexidade 

para todas as partes interessadas e de 

minimizar os custos do cumprimento da lei 

para as empresas e as administrações 

fiscais; salienta, por conseguinte, que a 

simplificação dos regimes fiscais deverá 

constituir o primeiro passo para tornar a 

situação mais clara, não só para os 

Estados-Membros, mas também para os 

cidadãos, que se encontram atualmente 

excluídos do intercâmbio de informações; 

74. Convida os Estados-Membros e as 

instituições da UE, dada a complexidade da 

questão, a aplicarem vários conjuntos de 

medidas complementares para melhorar a 

situação atual, tendo em conta a 

necessidade de reduzir a complexidade 

para todas as partes interessadas e de 

minimizar os custos do cumprimento da lei 

para as empresas e as administrações 

fiscais; salienta, por conseguinte, que a 

simplificação dos regimes fiscais deverá 

constituir o primeiro passo para tornar a 

situação mais clara para os 

Estados-Membros; 

Or. fr 

 

Alteração  628 

Andreas Schwab 

 

Proposta de resolução 

N.º 74 

 

Proposta de resolução Alteração 

74. Convida os Estados-Membros e as 

instituições da UE, dada a complexidade da 

questão, a aplicarem vários conjuntos de 

medidas complementares para melhorar a 

situação atual, tendo em conta a 

necessidade de reduzir a complexidade 

para todas as partes interessadas e de 

minimizar os custos do cumprimento da lei 

para as empresas e as administrações 

fiscais; salienta, por conseguinte, que a 

simplificação dos regimes fiscais deverá 

constituir o primeiro passo para tornar a 

situação mais clara, não só para os 

Estados-Membros, mas também para os 

cidadãos, que se encontram atualmente 

74. Convida os Estados-Membros e as 

instituições da UE, dada a complexidade da 

questão, a aplicarem vários conjuntos de 

medidas complementares para melhorar a 

situação atual, tendo em conta a 

necessidade de reduzir a complexidade 

para todas as partes interessadas e de 

minimizar os custos do cumprimento da lei 

para as empresas e as administrações 

fiscais; salienta, por conseguinte, que a 

simplificação dos regimes fiscais deverá 

constituir o primeiro passo para tornar a 

situação mais clara; 
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excluídos do intercâmbio de informações; 

 (O aumento da transparência a nível da 

UE deve simultaneamente assegurar o 

sigilo comercial e industrial.) 

Or. de 

 

Alteração  629 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 74 

 

Proposta de resolução Alteração 

74. Convida os Estados-Membros e as 

instituições da UE, dada a complexidade da 

questão, a aplicarem vários conjuntos de 

medidas complementares para melhorar a 

situação atual, tendo em conta a 

necessidade de reduzir a complexidade 

para todas as partes interessadas e de 

minimizar os custos do cumprimento da lei 

para as empresas e as administrações 

fiscais; salienta, por conseguinte, que a 

simplificação dos regimes fiscais deverá 

constituir o primeiro passo para tornar a 

situação mais clara, não só para os 

Estados-Membros, mas também para os 

cidadãos, que se encontram atualmente 

excluídos do intercâmbio de informações; 

74. Convida os Estados-Membros e as 

instituições da UE, dada a complexidade da 

questão, a melhorarem a situação atual, 

tendo em conta a necessidade de reduzir a 

complexidade para todas as partes 

interessadas e de minimizar os custos do 

cumprimento da lei para as empresas e as 

administrações fiscais; salienta, por 

conseguinte, que a simplificação dos 

regimes fiscais deverá constituir o primeiro 

passo para tornar a situação mais clara, não 

só para os Estados-Membros, mas também 

para os cidadãos, que se encontram 

atualmente excluídos do intercâmbio de 

informações; 

Or. en 

 

Alteração  630 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 74-A. Chama a atenção para a 

importância dos códigos de conduta das 
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empresas e das políticas em matéria de 

responsabilidade social das empresas no 

apoio à luta contra o planeamento fiscal 

agressivo; considera ser necessário 

promover as boas práticas neste domínio 

e, se for caso disso, reforçar os atuais 

códigos de conduta;  

Or. en 

 

Alteração  631 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 74-B. Insiste em que os impostos têm de 

ser pagos nos países em que a atividade 

económica é efetivamente exercida e 

ocorre a criação de valor ou, no caso da 

tributação indireta, em que ocorre o 

consumo; 

Or. en 

 

Alteração  632 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 74-A. Exorta a Comissão a fazer pleno 

uso da legislação vigente no âmbito das 

competências da UE para responder aos 

problemas associados à evasão fiscal, à 

fraude fiscal, ao planeamento fiscal 

agressivo e a outras práticas fiscais 

prejudiciais; solicita, nesse sentido, que se 

defina o planeamento fiscal agressivo, 

bem como aquilo em que consiste, como 
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delito qualificado equivalente ao 

branqueamento de capitais na Diretiva 

relativa à luta contra o branqueamento de 

capitais (COM/2013/045 ); 

Or. en 

 

Alteração  633 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 74-A. Insta a Comissão a retirar a 

proposta de projeto de diretiva, de 9 de 

abril de 2014 ((2014) 212), destinada a 

facilitar a criação de empresas de fachada 

através do registo em linha; 

Or. en 

 

Alteração  634 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 74-B. Apela a uma reforma urgente da 

Diretiva «Juros e Royalties» que permita 

o alargamento do âmbito das retenções na 

fonte sobre os rendimentos de royalties, 

bem como à introdução da cláusula de 

sujeição a imposto e de cláusulas de 

imposto mínimo, com vista a assegurar 

que os grupos de empresas multinacionais 

não se sentem incentivados a transferir a 

PI para filiais residentes em países com 
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taxas de imposto reduzidas; 

Or. en 

 

Alteração  635 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 74-C. Exorta a Comissão a continuar a 

explorar, na prática, a possibilidade de 

limitar a dedução de pagamentos de 

royalties a empresas relacionadas na 

matéria coletável do imposto sobre as 

sociedades como forma de combater a 

transferência de lucros intragrupo; 

Or. en 

 

Alteração  636 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 74-D. Insta a Comissão a avaliar a 

oportunidade de os legisladores em 

matéria fiscal introduzirem cláusulas de 

ajustamento de preços retroativas para 

resolver os problemas suscitados pela 

insegurança associada à avaliação dos 

ativos intangíveis; 

Or. en 
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Alteração  637 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  638 

Ashley Fox 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; 

Or. en 

 

Alteração  639 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 
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Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; 

Or. en 

 

Alteração  640 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; 

Or. en 

 

Alteração  641 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 
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multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; 

Or. en 

 

Alteração  642 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; considera esta situação 

inaceitável e altamente lesiva da 

dignidade do Parlamento Europeu e dos 

cidadãos por ele representados; 
recomenda, por conseguinte, que se 

pondere a tomada de medidas adequadas 

para impedir que estas empresas se 

relacionem com o Parlamento e com as 

outras instituições da UE, começando 

imediatamente por proibir a inscrição 

dessas sociedades no Registo de 

Transparência, com retirada dos cartões de 

acesso aos seus representantes de 

interesses; solicita, além disso, que estas 

empresas sejam proibidas de participarem 

em consultas públicas inerentes à 

atividade legislativa europeia e impedidas 

de terem acesso a contratos públicos 

europeus e a financiamentos 

comunitários; 

Or. it 
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Alteração  643 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; congratula-se com a decisão do 

Parlamento de retirar os cartões de acesso 

ao Parlamento aos representantes dessas 

empresas; recomenda que se tomem todas 

as medidas necessárias para proibir 

também a inscrição dessas empresas no 

Registo de Transparência; 

Or. en 

 

Alteração  644 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Condena o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que o acesso ao Parlamento por parte 

dessas empresas seja suspenso e que se 

pondere seriamente proibir a inscrição 

dessas empresas no Registo de 

Transparência, invocando a violação do 

disposto no ponto f) do Código de 

Conduta constante do anexo III do 
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Acordo Interinstitucional sobre o Registo 

de Transparência; insta a Comissão a 

conferir, com urgência, mais solidez a 

este Código de Conduta, a fim de garantir 

a possibilidade de impor sanções às 

organizações que representem os seus 

interesses junto das instituições da UE, 

mas não cooperem plenamente com estas 

em questões relevantes para a formulação 

das políticas da UE ou de interesse 

público; lamenta, de igual modo, a 

cooperação morna (ou, em certos casos, 

inexistente) dos Estados-Membros, do 

Conselho e, em parte, da Comissão, 

apesar do discurso público em sentido 

contrário; 

Or. en 

 

Alteração  645 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Recorda que 18 empresas 

multinacionais, algumas delas de grande 

visibilidade pública e com grandes 

responsabilidades sociais, foram 

convidadas para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; regista que algumas destas 

empresas multinacionais estão sob a 

vigilância da Comissão Europeia; 

lamenta que, apesar dos repetidos 

convites, apenas quatro destas empresas 

multinacionais tenham aceitado 

comparecer perante a Comissão1; solicita, 

por conseguinte, que as restantes 

14 empresas multinacionais1-A sejam 

proibidas de se inscrever no Registo de 

Transparência e consideradas entidades 

não cooperantes pelo Parlamento 
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Europeu; 

 __________________ 

 1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc e Total 

S.A. 

 1-A Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 

Group, Coca-Cola Company, Facebook, 

Fiat Chrystler Automobiles, Google, 

HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald's 

Corporation, Philip Morris, Walmart e 

Walt Disney Company. 

Or. en 

 

Alteração  646 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que as suas autoridades competentes 

ponderem a suspensão do acesso das 

empresas em causa às instalações do 

Parlamento e que se pondere seriamente o 

reforço dos deveres previstos no Código 

de Conduta para as organizações inscritas 

no Registo de Transparência1, em termos 

de cooperação com as comissões do 

Parlamento Europeu e com outras 

entidades políticas; 

 __________________ 

 1 Código de Conduta constante do anexo 3 

do Acordo Interinstitucional sobre o 

Registo de Transparência de 2014. 

Or. en 
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Alteração  647 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; considera, por conseguinte, ser 

necessário rever o Acordo entre o 

Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia sobre o Registo de 

Transparência para organizações e 

trabalhadores independentes participantes 

na elaboração e aplicação das políticas da 

UE, com vista a definir o quadro de ação 

no caso de as organizações registadas no 

Registo de Transparência se recusarem a 

responder positivamente aos pedidos de 

informações do Parlamento Europeu; 

Or. en 

 

Alteração  648 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; insta as instituições da UE a 

não autorizarem o acesso às suas 

instalações por parte dos representantes 

de interesses ou dos dirigentes dessas 
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empresas por um período nunca inferior a 

dois anos; 

Or. fr 

 

Alteração  649 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Lamenta e considera inaceitável o 

facto de, apesar dos repetidos convites, 

várias empresas multinacionais não terem 

aproveitado a oportunidade para debater 

questões de planeamento fiscal 

internacional com a Comissão; recomenda, 

por conseguinte, que se pondere seriamente 

proibir a inscrição dessas empresas no 

Registo de Transparência; 

Or. hu 

 

Alteração  650 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que se pondere seriamente proibir a 

inscrição dessas empresas no Registo de 

Transparência; 

75. Lamenta o facto de, apesar dos 

repetidos convites, várias empresas 

multinacionais não terem aproveitado a 

oportunidade para debater questões de 

planeamento fiscal internacional com a 

Comissão; recomenda, por conseguinte, 

que, caso recusem cooperar com uma 

comissão oficial do Parlamento Europeu, 
se pondere seriamente proibir a inscrição 

dessas empresas no Registo de 

Transparência durante um determinado 

período de tempo; 
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Or. en 

 

Alteração  651 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 75-A. Solicita uma investigação ao papel 

das instituições financeiras na facilitação 

das práticas fiscais prejudiciais; 

Or. en 

 

Alteração  652 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Proposta de resolução 

N.º 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 75-A. Dada a atual ausência de poderes 

de inquérito parlamentar do Parlamento, 

insta a Comissão e o Conselho Europeu a 

avançarem com a proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu 

relativo às formas de exercício do direito 

de inquérito do Parlamento Europeu 

(2009/2212(INL)), a fim de dotar o 

Parlamento Europeu de verdadeiros 

poderes de investigação, fundamentais 

para o exercício do direito de inquérito 

parlamentar; 

Or. en 

 

Alteração  653 

Marian Harkin 
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Proposta de resolução 

N.º 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 75-A. Exorta todos os Estados-Membros a 

subscreverem a Lei de Conformidade 

Fiscal de Contas Estrangeiras (FACTA) 

de 2010 dos EUA; 

Or. en 

 

Alteração  654 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

Título intercalar 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

Cooperação e coordenação no domínio das 

decisões fiscais antecipadas 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en 

 

Alteração  655 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 
informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

comum para o registo e a troca 

automática de informações sobre decisões 

antecipadas, exortando ainda o Conselho 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a posição do Parlamento Europeu, 

votada na Diretiva «Direitos dos 

Acionistas», em julho de 2015, segundo a 

qual os Estados-Membros exigem que 

cada autoridade emissora divulgue 

publicamente, fornecendo uma 

discriminação por Estado-Membro e por 

país terceiro onde tenha uma filial, os 
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a adotar disposições que permitam à 
Comissão monitorizar eficazmente a 

aplicação do quadro comum nos Estados-

Membros; 

elementos essenciais e informações 

relativos a decisões fiscais; solicita ao 

Conselho que confira poderes à Comissão 

para estabelecer, por meio de atos 

delegados, o formato e o conteúdo da 

publicação; apela à Comissão e aos 

Estados-Membros para que evitem criar 

novas lacunas com a revogação da 

Diretiva «Tributação da Poupança» da 

UE; 

Or. en 

 

Alteração  656 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

insiste em que as informações trocadas 

sobre decisões fiscais antecipadas devem 

ser disponibilizadas ao público através do 

diretório central da Comissão e em que o 

intercâmbio retroativo deve ser alargado a 

todas as decisões antecipadas ainda ativas 

na data de entrada em vigor da diretiva; 

Or. en 
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Alteração  657 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

salienta que o vasto número de decisões e 

a existência de 28 Estados-Membros com 

diferentes línguas e práticas 

administrativas tornam necessário que a 

Comissão e os Estados-Membros 

encontrem formas inovadoras de lidar 

com esta diversidade, por forma a tornar 

a troca automática de informações na 

União verdadeiramente útil e eficaz; 

Or. en 

 

Alteração  658 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 
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comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

sublinha a necessidade de proteger as 

informações comercialmente sensíveis 

fornecidas pelas empresas e de respeitar 

as regras gerais de proteção de dados; 

Or. en 

 

Alteração  659 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade e sublinha a necessidade de 

proteger as informações comercialmente 

sensíveis fornecidas pelas empresas e de 

respeitar as regras gerais de proteção de 

dados; recorda que a proposta legislativa 

acima mencionada prevê um quadro 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  660 

Petr Ježek 
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Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

lembra, neste contexto, a importância de 

assegurar o acesso da Comissão às 

informações trocadas entre os 

Estados-Membros, de modo que esta 

instituição possa garantir que as decisões 

antecipadas não têm um impacto negativo 

no mercado interno; 

Or. en 

 

Alteração  661 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 

76. Exorta o Conselho a adotar, até final de 

2015, a proposta legislativa de março de 

2015 que altera Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, a qual prevê um quadro 

comum para o registo e a troca automática 

de informações sobre decisões antecipadas, 

exortando ainda o Conselho a adotar 

disposições que permitam à Comissão 

monitorizar eficazmente a aplicação do 

quadro comum nos Estados-Membros; 
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exorta ainda o Conselho a ter em devida 

conta o parecer do Parlamento Europeu 

relativamente à referida proposta 

legislativa; 

Or. de 

 

Alteração  662 

Petr Ježek 

 

Proposta de resolução 

N.º 76-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 76-A. Congratula-se com a proposta da 

Comissão de desenvolver um diretório 

central seguro que permita o registo das 

informações a comunicar no âmbito da 

presente diretiva e exorta a Comissão a 

complementar e reforçar a sua proposta, 

tendo em devida conta a transparência, 

com a publicação de um relatório anual 

resumindo os principais processos 

contidos no futuro diretório central 

seguro, o qual deve incluir, pelo menos: 

 - a identificação do contribuinte ou dos 

membros do grupo, 

 - uma descrição das matérias que são 

objeto da decisão fiscal, 

 - uma descrição dos critérios utilizados 

para a fixação de um acordo prévio de 

preços de transferência, 

 - a identificação do ou dos 

Estados-Membros mais suscetíveis de ser 

afetados, 

 - a identificação de qualquer outro 

contribuinte suscetível de ser afetado (que 

não seja pessoa singular). 

 Para o efeito, a Comissão terá de ter em 

devida consideração a confidencialidade e 

o segredo comercial; 

Or. en 
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Alteração  663 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

77. Exorta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo e 

com elementos de flexibilidade como os 

períodos de não reciprocidade, por forma 

a garantir aos países em desenvolvimento 

a possibilidade de estes participarem, 

desde o início, na aplicação desta nova 

norma; insta os Estados-Membros a 

assegurarem na respetiva legislação 

nacional de execução que a violação 

deliberada das obrigações de 

comunicação ou a comunicação 

deliberada de informações incorretas no 

âmbito da troca automática de 

informações constituirá uma infração 

penal; insta os Estados-Membros a 

obrigarem as respetivas instituições 

financeiras nacionais a indicar o local de 

residência de todos os titulares de contas 

desde o início, a fim de aumentar a 

eficiência do processo de recolha de 

informações e de não introduzir 

ambiguidades indevidas e 

contraproducentes na execução da troca 

automática de informações; insta os 

Estados-Membros e a Comissão a 

introduzirem e especificarem, no 

regulamento de execução em que a 

Comissão está a trabalhar no âmbito da 

comitologia, a obrigação de apresentar 
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estatísticas públicas e completas sobre a 

troca automática de informações, 

discriminadas por Estados-Membros, a 

partir do primeiro ano de atividade e 

incluindo uma síntese estatística do 

período de 2013-2015, para evitar 

sistemas de evasão; 

Or. en 

 

Alteração  664 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

recomenda a inclusão das informações 

sobre decisões fiscais antecipadas nas 

normas mundiais relativas à troca 

automática de informações e a 

disponibilização ao público dessas 

informações; insiste em que devem ser 

tomadas medidas para garantir que a 

troca automática de informações seja um 

procedimento verdadeiramente mundial e, 

deste modo, eficaz, concedendo aos países 

em desenvolvimento um período inicial de 

não reciprocidade quanto à troca de 

informações e apoiando os seus esforços 

de reforço das suas capacidades para 

participarem de forma plena na troca 

automática de informações; 

Or. en 
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Alteração  665 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

salienta que a troca automática de 

informações na UE poderia ser efetuada 

sob a forma de um registo central a nível 

da UE, acessível à Comissão e às 

autoridades competentes; 

Or. en 

 

Alteração  666 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial, tendo em 

devida conta a proteção das informações 

comercialmente sensíveis e no pleno 

respeito pelas regras de proteção de 

dados; convida, em especial, a Comissão, a 

OCDE e o G20 a promoverem esta 

evolução através dos instrumentos mais 

adequados e eficazes no âmbito de um 

processo global inclusivo; 
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Or. en 

 

Alteração  667 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

considera que a Lei de Conformidade 

Fiscal de Contas Estrangeiras (FATCA) 

dos EUA, que incide sobre a troca 

automática de informações fiscais, deve 

ser reconhecida como uma nova e 

rigorosa norma internacional em matéria 

de divulgação de informações fiscais; 

Or. en 

 

Alteração  668 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Georgios 

Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 
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instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

apela ao estabelecimento de um número 

de identificação fiscal comum europeu 

para que a troca automática de 

informações seja eficaz; 

Or. en 

 

Alteração  669 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo; 

77. Insta os Estados-Membros a 

defenderem, em todas as instâncias 

internacionais, a troca automática de 

informações entre as administrações fiscais 

enquanto nova norma mundial; convida, 

em especial, a Comissão, a OCDE e o G20 

a promoverem esta evolução através dos 

instrumentos mais adequados e eficazes no 

âmbito de um processo global inclusivo, 

como, por exemplo, a Convenção sobre 

Assistência Administrativa Mútua em 

Matéria Fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  670 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 77-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 77-A. Insta os Estados-Membros a 

obrigarem as respetivas instituições 

financeiras nacionais a indicar o local de 

residência de todos os titulares de contas 

desde o início, a fim de aumentar a 
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eficiência do processo de recolha de 

informações e de não introduzir 

ambiguidades indevidas e 

contraproducentes na execução da troca 

automática de informações; insta os 

Estados-Membros e a Comissão a 

introduzirem e especificarem, no 

regulamento de execução em que a 

Comissão está a trabalhar no âmbito da 

comitologia, a obrigação de apresentar 

estatísticas públicas e completas sobre a 

troca automática de informações, 

discriminadas por Estados-Membros, a 

partir do primeiro ano de atividade e 

incluindo uma síntese estatística do 

período de 2013-2015, para evitar 

sistemas de evasão; 

Or. en 

 

Alteração  671 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em 

devida conta a experiência adquirida no 

quadro do programa FISCALIS 2020; 

reitera a sua opinião de que os elementos 

básicos de todas as decisões antecipadas 

que tenham um impacto nos outros 

Estados-Membros devem, além de ser 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que as informações 

relevantes sobre decisões fiscais 

antecipadas transfronteiriças devem ser 

trocadas automaticamente entre as 

administrações fiscais nacionais e a 

Comissão; salienta que os elementos 

básicos de todas as decisões antecipadas 

que tenham um impacto nos outros 

Estados-Membros devem ser objeto de 

partilha entre as administrações fiscais 

relevantes e a Comissão; 
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objeto de partilha entre as administrações 

fiscais e a Comissão, ser também 

apresentados nos relatórios por país das 

empresas multinacionais; 

Or. en 

 

Alteração  672 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha 

entre as administrações fiscais e a 

Comissão, ser também apresentados nos 

relatórios por país das empresas 

multinacionais; 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente de forma exaustiva e 

imediata entre estes países e que qualquer 

ação que vise reduzir a elisão fiscal e a 

erosão da matéria coletável na UE, 

incluindo as auditorias, deve ser executada 

conjuntamente, tendo em devida conta a 

experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; 

Or. de 

 

Alteração  673 

Tom Vandenkendelaere 
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Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 

também apresentados nos relatórios por 

país das empresas multinacionais; 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; salienta que os 

elementos básicos de todas as decisões 

antecipadas que tenham um impacto nos 

outros Estados-Membros devem ser objeto 

de partilha entre as administrações fiscais e 

a Comissão; 

Or. en 

 

Alteração  674 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

78. Exorta os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com as 

administrações fiscais de todos os países 
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relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 

também apresentados nos relatórios por 

país das empresas multinacionais; 

envolvidos, que as informações relevantes 

devem ser trocadas automaticamente entre 

estes países e que qualquer ação que vise 

reduzir a elisão fiscal e a erosão da matéria 

coletável na UE, incluindo as auditorias, 

deve ser executada conjuntamente, tendo 

em devida conta a experiência adquirida no 

quadro do programa FISCALIS 2020; 

reitera a sua opinião de que os elementos 

básicos de todas as decisões antecipadas 

que tenham um impacto nos outros 

Estados-Membros devem, além de ser 

objeto de partilha entre as administrações 

fiscais e a Comissão, ser também 

apresentados nos relatórios por país 

públicos das empresas multinacionais; 

Or. en 

 

Alteração  675 

Luděk Niedermayer 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 
países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ter em conta o impacto das decisões sobre 

receitas fiscais de outros países, que as 

informações relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 
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também apresentados nos relatórios por 

país das empresas multinacionais; 
apresentados de forma mais transparente 

ao público em geral; 

Or. en 

 

Alteração  676 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 

também apresentados nos relatórios por 

país das empresas multinacionais; 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 

também apresentados nos relatórios por 

país públicos das empresas multinacionais; 

Or. en 

 

Alteração  677 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 
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Proposta de resolução Alteração 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 

também apresentados nos relatórios por 

país das empresas multinacionais; 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 

todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 

também apresentados nos relatórios por 

país das empresas multinacionais; sublinha 

a necessidade de proteger as informações 

comercialmente sensíveis fornecidas pelas 

empresas e de respeitar as regras gerais 

de proteção de dados; 

Or. en 

 

Alteração  678 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Convida os Estados-Membros a 

considerarem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida em cooperação com todos os 

78. Solicita aos Estados-Membros que 

considerem que qualquer decisão fiscal 

antecipada de natureza transfronteiriça 

deve, em particular sempre que envolva a 

determinação de preços de transferência, 

ser definida com todos os países 
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países envolvidos, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera a sua 

opinião de que os elementos básicos de 
todas as decisões antecipadas que tenham 

um impacto nos outros Estados-Membros 

devem, além de ser objeto de partilha entre 

as administrações fiscais e a Comissão, ser 

também apresentados nos relatórios por 

país das empresas multinacionais; 

envolvidos e afetados, que as informações 

relevantes devem ser trocadas 

automaticamente entre estes países e que 

qualquer ação que vise reduzir a elisão 

fiscal e a erosão da matéria coletável na 

UE, incluindo as auditorias, deve ser 

executada conjuntamente, tendo em devida 

conta a experiência adquirida no quadro do 

programa FISCALIS 2020; reitera que as 

informações sobre todas as decisões 

antecipadas que tenham um impacto nos 

outros Estados-Membros devem, além de 

ser objeto de partilha entre as 

administrações fiscais e a Comissão, ser 

também apresentados nos relatórios por 

país das empresas multinacionais; 

Or. en 

 

Alteração  679 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca 

automática de informações a todas as 

decisões antecipadas; solicita, além disso, 

um quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a 

nível da UE para verificar se possuem um 

efeito nocivo para outros 

Estados-Membros; 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações; 

Or. de 
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Alteração  680 

Luděk Niedermayer 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a 

nível da UE para verificar se possuem um 

efeito nocivo para outros Estados-

Membros; 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações; 

Or. en 

 

Alteração  681 

Andreas Schwab 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas relevantes; solicita, além 

disso, um quadro que controle 
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aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a 

nível da UE para verificar se possuem um 

efeito nocivo para outros 

Estados-Membros; 

efetivamente a aplicação das medidas de 

troca automática de informações; 

 (Atualmente não é exequível uma tal 

câmara de compensação que verifique se 

as decisões fiscais antecipadas ao nível da 

UE podem ou não ter efeitos nocivos em 

outros Estados-Membros, uma vez que a 

Comissão Europeia não dispõe de uma 

autoridade fiscal.) 

Or. de 

 

Alteração  682 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca 

automática de informações e, a mais 

longo prazo, um sistema de análogo ao de 

uma câmara de compensação, através do 

qual as decisões fiscais antecipadas serão 

analisadas a nível da UE para verificar se 

possuem um efeito nocivo para outros 

Estados-Membros; 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, o 

estabelecimento até 31 de dezembro de 

2016 de um diretório central seguro, que 

facilite o intercâmbio de informações 

entre as autoridades fiscais envolvidas; 

 [Adaptação ao projeto de parecer sobre a 

proposta de diretiva do Conselho que 

altera a Diretiva 2011/16/UE no que 



 

PE567.781v02-00 144/214 AM\1075014PT.doc 

PT 

respeita à troca automática de informações 

obrigatória no domínio da fiscalidade 

(2015/0068 (CNS)).] 

Or. de 

 

Alteração  683 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca 

automática de informações e, a mais 

longo prazo, um sistema de análogo ao de 

uma câmara de compensação, através do 

qual as decisões fiscais antecipadas serão 

analisadas a nível da UE para verificar se 

possuem um efeito nocivo para outros 

Estados-Membros; 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas sob a forma de um registo 

central a nível da UE, acessível à 

Comissão e às autoridades competentes; 

Or. en 

 

Alteração  684 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 
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transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a 

nível da UE para verificar se possuem um 

efeito nocivo para outros Estados-

Membros; 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros; solicita, por 

conseguinte, o alargamento da troca 

automática de informações a todas as 

decisões antecipadas; sublinha, no 

entanto, que este alargamento deve 

processar-se de forma que a grande 

quantidade de informações recolhidas 

não impeça a deteção dos casos 

verdadeiramente problemáticos; solicita, 

além disso, um quadro que permita a 

aplicação eficaz das medidas de troca 

automática de informações e, a mais longo 

prazo, um diretório central seguro que 

permita registar e armazenar as 

informações fornecidas pelos 

Estados-Membros sobre decisões 

antecipadas; vinca o papel fundamental da 

participação da Comissão no processo de 

recolha e análise dos dados relativos às 

decisões antecipadas; 

Or. en 

 

Alteração  685 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e exorta a Comissão a 

elaborar uma proposta que vise o 

alargamento da troca automática de 

informações a todas as decisões 

antecipadas; insta os Estados-Membros a 

preverem a revisão periódica das 

respetivas decisões antecipadas que sejam 

perpétuas ou válidas por um período de 
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compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

tempo prolongado, bem como a 

verificarem, em especial, se estão a ser 

utilizados os valores de referência 

adequados no cálculo dos preços de 

transferência; exorta a Comissão a 

estabelecer um quadro que controle 

efetivamente a aplicação das medidas de 

troca automática de informações e, a mais 

longo prazo, um sistema análogo ao de 

uma câmara de compensação, através do 

qual as decisões fiscais antecipadas serão 

analisadas a nível da UE pela Comissão, 

para verificar se possuem um efeito nocivo 

para outros Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  686 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, uma 

possível agência independente no domínio 

da concorrência fiscal, através da qual as 

decisões fiscais antecipadas serão 

analisadas a nível da UE para verificar se 

possuem um efeito nocivo para outros 

Estados-Membros; 

Or. en 
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Alteração  687 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas tomadas por ou em nome do 

governo ou da autoridade fiscal de um 

Estado-Membro, ou de quaisquer 

subdivisões territoriais ou administrativas 

do(a) mesmo(a), incluindo as autoridades 

locais, e independentemente da natureza 

formal ou informal, ou juridicamente 

vinculativa ou não vinculativa, das 

decisões fiscais antecipadas, sem a 

aplicação de qualquer limiar às PME; 

solicita, além disso, que a Comissão 

desempenhe um papel central na troca de 

informações sobre decisões antecipadas, 

que lhe permita controlar e avaliar 

efetivamente a aplicação das medidas de 

troca automática de informações; convida 

a Comissão a estudar, a longo prazo, a 

viabilidade e a pertinência da criação de 

um sistema análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as práticas 

em matéria de decisões fiscais antecipadas 

sejam sistematicamente analisadas a nível 

da UE para verificar se geram efeitos 

nocivos noutros Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  688 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 
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Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca 

automática de informações a todas as 

decisões antecipadas; solicita, além disso, 

um quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros; solicita um quadro que 

controle efetivamente a aplicação das 

medidas de troca automática de 

informações e, a mais longo prazo, um 

sistema análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  689 

Emmanuel Maurel 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, até 2020, um sistema 

análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 
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Or. fr 

 

Alteração  690 

Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas, tendo em devida conta a 

proteção das informações comercialmente 

sensíveis e no pleno respeito pelas regras 

de proteção de dados; solicita, além disso, 

um quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  691 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 
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Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle e garanta 

efetivamente a aplicação das medidas de 

troca automática de informações, 

nomeadamente mediante a aplicação de 

sanções adequadas, e, a mais longo prazo, 

um sistema análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  692 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações e, a mais longo prazo, um 

sistema de análogo ao de uma câmara de 

compensação, através do qual as decisões 

fiscais antecipadas serão analisadas a nível 

da UE para verificar se possuem um efeito 

nocivo para outros Estados-Membros; 

79. Salienta, a este respeito, o facto de, 

tanto as decisões antecipadas 

transnacionais, como as nacionais, 

poderem ter repercussões noutros 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

solicita o alargamento da troca automática 

de informações a todas as decisões 

antecipadas; solicita, além disso, um 

quadro que controle efetivamente a 

aplicação das medidas de troca automática 

de informações, garanta a recolha e a 

publicação de estatísticas com base nas 

informações trocadas e, a mais longo 

prazo, um sistema análogo ao de uma 

câmara de compensação, através do qual as 

decisões fiscais antecipadas serão 

analisadas a nível da UE para verificar se 

possuem um efeito nocivo para outros 

Estados-Membros; 

Or. en 
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Alteração  693 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 79-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 79-A. A fim de reforçar a transparência 

para com os cidadãos, a Comissão deverá 

publicar um relatório anual de síntese dos 

principais processos registados no 

diretório central seguro. Nesse relatório, a 

Comissão deverá observar as disposições 

de confidencialidade previstas nos artigos 

da diretiva relativa à assistência mútua. 

 [Adaptação ao projeto de parecer sobre a 

proposta de diretiva do Conselho que 

altera a Diretiva 2011/16/UE no que 

respeita à troca automática de informações 

obrigatória no domínio da fiscalidade 

(2015/0068 (CNS)).] 

Or. de 

 

Alteração  694 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 79-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 79-A. Frisa que os pedidos de divulgação 

pública das informações sobre decisões 

fiscais antecipadas não devem lesar os 

interesses comerciais e devem ser 

apresentados no pleno respeito pelo 

princípio da confidencialidade; neste 

contexto, manifesta a sua preocupação 

quanto à possibilidade de garantir o 

anonimato dos dados dos casos 

individuais, por forma a impossibilitar por 

completo a identificação da empresa em 
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causa pelos concorrentes; chama a 

atenção para o risco de a publicação de 

informações demasiado pormenorizadas 

sobre as técnicas utilizadas por empresas 

a título individual servir de fonte de 

inspiração a outras empresas na 

formulação de novas estratégias de evasão 

fiscal; apoia, por conseguinte, a opção de 

publicar as informações sobre as decisões 

antecipadas de forma agregada ou 

sumária; 

Or. en 

 

Alteração  695 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Exorta a Comissão a ponderar a 

criação de um quadro comum à escala da 

UE para as decisões fiscais antecipadas, 

incluindo critérios comuns, 

nomeadamente: 

Suprimido 

– o requisito de adotar as decisões 

antecipadas com base numa análise 

exaustiva, na qual participem todas as 

partes e todos os países envolvidos, 

 

– a sua divulgação pública, quer na 

íntegra, quer de forma simplificada, mas 

respeitando plenamente os requisitos de 

confidencialidade, 

 

– igualdade de tratamento e 

disponibilização a todos os contribuintes, 

 

– ausência de poder de discricionário e 

cumprimento integral das disposições 

fiscais de base; 

 

Or. de 
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Alteração  696 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – parte introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Exorta a Comissão a ponderar a criação 

de um quadro comum à escala da UE para 

as decisões fiscais antecipadas, incluindo 

critérios comuns, nomeadamente: 

80. Exorta a Comissão a utilizar todos os 

instrumentos à sua disposição para 

promover práticas em matéria de decisões 

fiscais antecipadas que se baseiem num 

quadro jurídico ou administrativo 

conhecido dos contribuintes, bem como a 

dissuadir qualquer tipo de acordos fiscais 

informais; exorta a Comissão a ponderar a 

criação de um quadro comum à escala da 

UE para as decisões fiscais antecipadas – 

ou medidas equivalentes, 

independentemente da sua designação 

nos Estados-Membros – e respetivos 

procedimentos aplicáveis. Esse quadro 

deve ser acompanhado pela criação de 

uma comissão europeia em matéria de 

decisões antecipadas, dotada de poderes 

de orientação e coordenação e competente 

para decidir em segunda instância sobre 

qualquer pedido relativo a decisões fiscais 

antecipadas. Os critérios comuns relativos 

às decisões fiscais antecipadas devem 

incluir: 

Or. en 

 

Alteração  697 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – parte introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Exorta a Comissão a ponderar a criação 

de um quadro comum à escala da UE para 

as decisões fiscais antecipadas, incluindo 

80. Exorta a Comissão a ponderar a criação 

de um quadro comum à escala da UE para 

as decisões fiscais antecipadas 
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critérios comuns, nomeadamente: transfronteiriças, incluindo critérios 

comuns, nomeadamente: 

Or. en 

 

Alteração  698 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – parte introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Exorta a Comissão a ponderar a 

criação de um quadro comum à escala da 

UE para as decisões fiscais antecipadas, 

incluindo critérios comuns, 

nomeadamente: 

80. Exorta a Comissão a propor um 

quadro comum da UE que estabeleça 

requisitos processuais normalizados para 

as decisões fiscais antecipadas, incluindo: 

Or. en 

 

Alteração  699 

Luděk Niedermayer 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– o requisito de adotar as decisões 

antecipadas com base numa análise 

exaustiva, na qual participem todas as 

partes e todos os países envolvidos, 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  700 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 1 



 

AM\1075014PT.doc 155/214 PE567.781v02-00 

 PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

– o requisito de adotar as decisões 

antecipadas com base numa análise 

exaustiva, na qual participem todas as 

partes e todos os países envolvidos, 

– o requisito de adotar as decisões 

antecipadas com base numa análise 

exaustiva, 

Or. en 

 

Alteração  701 

Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– o requisito de adotar as decisões 

antecipadas com base numa análise 

exaustiva, na qual participem todas as 

partes e todos os países envolvidos, 

– o requisito de adotar as decisões 

antecipadas com base numa análise 

exaustiva, na qual participem todas as 

partes e todos os países envolvidos e para 

a qual poderá ser fornecida e tida em 

conta uma declaração dos requerentes 

indicando os motivos e a justificação dos 

seus pedidos, 

Or. en 

 

Alteração  702 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– o requisito de adotar as decisões 

antecipadas com base numa análise 

exaustiva, na qual participem todas as 

partes e todos os países envolvidos, 

– o requisito de adotar as decisões 

antecipadas com base numa análise 

exaustiva, nomeadamente do efeito das 

decisões fiscais antecipadas nas matérias 

coletáveis de outros países, na qual 

participem todas as partes e todos os países 
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envolvidos, 

Or. en 

 

Alteração  703 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– o requisito de adotar as decisões 

antecipadas com base numa análise 

exaustiva, na qual participem todas as 

partes e todos os países envolvidos, 

– o requisito de adotar as decisões 

antecipadas com base numa análise 

exaustiva dos efeitos colaterais, na qual 

participem todas as partes e todos os países 

envolvidos, 

Or. en 

 

Alteração  704 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– a sua divulgação pública, quer na 

íntegra, quer de forma simplificada, mas 

respeitando plenamente os requisitos de 

confidencialidade, 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  705 

Andreas Schwab 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 2 
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Proposta de resolução Alteração 

– a sua divulgação pública, quer na 

íntegra, quer de forma simplificada, mas 

respeitando plenamente os requisitos de 

confidencialidade, 

– o pleno respeito dos requisitos de 

confidencialidade, 

Or. de 

 

Alteração  706 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– a sua divulgação pública, quer na 

íntegra, quer de forma simplificada, mas 
respeitando plenamente os requisitos de 

confidencialidade, 

– a obrigação de publicar uma versão 

anónima e resumida de todas as decisões 

fiscais antecipadas, respeitando 

plenamente os requisitos de 

confidencialidade, 

Or. en 

 

Alteração  707 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– a sua divulgação pública, quer na 

íntegra, quer de forma simplificada, mas 

respeitando plenamente os requisitos de 

confidencialidade, 

– a sua divulgação pública, mas 

respeitando plenamente os requisitos de 

confidencialidade, 

Or. en 
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Alteração  708 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– a sua divulgação pública, quer na 

íntegra, quer de forma simplificada, mas 

respeitando plenamente os requisitos de 

confidencialidade, 

– a divulgação pública, de forma agregada 

ou simplificada, respeitando plenamente os 

requisitos de confidencialidade, 

Or. en 

 

Alteração  709 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - a obrigação de publicar os critérios de 

concessão, recusa e revogação das 

decisões fiscais antecipadas, 

Or. en 

 

Alteração  710 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - o requisito de as decisões antecipadas 

serem aprovadas por pelo menos dois 

funcionários (a nível interno ou externo), 

Or. en 
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Alteração  711 

Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - aplicar as regras da legislação da UE em 

matéria de auxílios estatais, as quais 

constituem o único instrumento 

apropriado para combater 

adequadamente a prática comum entre os 

Estados-Membros de atrair as empresas 

nacionais através da concessão de amplos 

benefícios ou isenções fiscais. Por 

conseguinte, deve ser criado um grupo de 

trabalho para controlar os reembolsos de 

impostos e outros pagamentos fiscais nos 

casos de auxílios estatais proibidos, 

Or. en 

 

Alteração  712 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Convida a Comissão e os 

Estados-Membros a, conjunta e 

adicionalmente ao trabalho de 

simplificação da legislação fiscal e de 

estabelecimento de um quadro 

regulamentar mais rigoroso em matéria 

de decisões fiscais antecipadas, 

considerarem a elaboração de uma lista 

de problemas que não seja possível 

enfrentar através de acordos 

administrativos, mas sim e apenas por via 

legislativa; 

Or. en 
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Alteração  713 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-B. Apela a uma maior harmonização 

das práticas administrativas em matéria 

fiscal a nível da União; salienta que esta 

harmonização deve ser prioritária e podia 

começar pela formulação de orientações 

comuns sobre a concessão de decisões 

antecipadas, mas necessita de ir mais 

além e basear-se num processo de análise 

comparativa que permita identificar e 

promover as boas práticas neste domínio; 

Or. en 

 

Alteração  714 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Solicita à Comissão que defina 

orientações comuns europeias para a 

aplicação do princípio da plena 

concorrência da OCDE que visem a 

harmonização das práticas dos 

Estados-Membros em matéria de 

determinação dos preços de transferência, 

de modo que, ao estabelecerem os acordos 

sobre os preços de transferência, as 

administrações nacionais disponham dos 

instrumentos necessários para comparar 

empresas semelhantes, e não apenas 

operações semelhantes; 

Or. en 
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Alteração  715 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-B. Constata a ineficiência das cartas 

rogatórias enquanto instrumento de 

auxílio judiciário mútuo entre as 

autoridades judiciárias; exorta a 

Comissão a ponderar a criação, a nível da 

UE, de mecanismos de cooperação 

administrativa e judiciária atualizados e 

avançados para a investigação e repressão 

da criminalidade fiscal, da corrupção e do 

branqueamento de capitais com uma 

dimensão transfronteiriça; sublinha que 

estes mecanismos devem garantir uma 

comunicação rápida, fiável e segura entre 

as autoridades judiciárias e que a 

não cooperação deve acarretar a 

aplicação de sanções; 

Or. en 

 

Alteração  716 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Entende que um sistema fiscal justo 

e eficiente exige um nível adequado de 

transparência e confidencialidade; 

manifesta, portanto, a sua convicção de 

que as administrações fiscais dos 

Estados-Membros e, se for caso disso, a 

Comissão devem ter acesso às 

informações respeitantes aos beneficiários 

finais de qualquer forma jurídica e/ou 
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decisão fiscal antecipada; 

Or. en 

 

Alteração  717 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-B. Insta a Comissão a aplicar, 

nomeadamente, a Diretiva (UE) 

n.º 2015/849 relativa à prevenção da 

utilização do sistema financeiro para 

efeitos de branqueamento de capitais ou 

de financiamento do terrorismo, que 

inclui os «crimes fiscais» na definição 

geral de «atividade criminosa» para 

determinar os beneficiários finais de 

determinadas formas jurídicas; 

Or. en 

 

Alteração  718 

Emmanuel Maurel 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Solicita à Comissão a criação de um 

registo central público com todas as 

isenções, deduções e créditos fiscais legais 

que afetem a tributação das sociedades, a 

par de uma avaliação quantitativa do 

impacto orçamental em cada 

Estado-Membro; 

Or. fr 
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Alteração  719 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

Título intercalar 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

MCCCIS MCCIS 

Or. en 

 

Alteração  720 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano 

de ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; 

exorta a Comissão a acelerar a 

apresentação de alterações legislativas 

para a criação rápida de uma matéria 

coletável comum consolidada do imposto 

sobre as sociedades (MCCCIS) 

obrigatória a nível da UE, o que deve 

resolver tanto a questão dos regimes 

preferenciais e das disparidades entre 

sistemas fiscais nacionais, como a 

maioria dos problemas que deram origem 

à erosão da base tributável à escala 

europeia (em especial, as questões de 

determinação dos preços de 

transferência); 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  721 

Matt Carthy 
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Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação 

rápida de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a 

questão dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

81. Manifesta o seu apoio à intenção 

expressa no plano de ação proposto pela 

Comissão, em 17 de junho de 2015, para 

abordar a questão da elisão fiscal e 

promover uma tributação justa e eficaz das 

sociedades na UE; salienta que o mercado 

europeu não é homogéneo e que os 

mercados nacionais evoluem a ritmos 

diferentes e têm necessidades diferentes; 

Or. en 

 

Alteração  722 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

81. Manifesta o seu apoio ao plano de ação 

proposto pela Comissão, em 17 de junho 

de 2015, para abordar a questão da elisão 

fiscal e promover uma tributação justa e 

eficaz das sociedades na UE; exorta a 

Comissão a apresentar alterações 

legislativas para a possível criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) voluntária a nível 

da UE, o que poderá ajudar a resolver as 

questões dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 
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nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

nacionais, bem como os problemas que 

deram origem à erosão da base tributável à 

escala europeia (em especial, as questões 

de determinação dos preços de 

transferência); 

Or. en 

 

Alteração  723 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano 

de ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação 

rápida de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a 

questão dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

81. Frisa a necessidade do plano de ação 

proposto pela Comissão, em 17 de junho 

de 2015, para abordar a questão da elisão 

fiscal e promover uma tributação justa e 

eficaz das sociedades na UE; solicita uma 

avaliação do impacto sobre a MCCCIS e a 

MCCIS; 

Or. en 

 

Alteração  724 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 
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Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação 

rápida de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a 

questão dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

81. Manifesta o seu apoio ao plano de ação 

proposto pela Comissão, em 17 de junho 

de 2015, para abordar a questão da elisão 

fiscal e promover uma tributação justa e 

eficaz das sociedades na UE; 

Or. en 

 

Alteração  725 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum do 

imposto sobre as sociedades (MCCIS) 

obrigatória a nível da UE, que deve 

abordar tanto a questão dos regimes 

preferenciais e das disparidades entre 

sistemas fiscais nacionais, como a maioria 

dos problemas que deram origem à erosão 

da base tributável à escala europeia (em 
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tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

especial, as questões de determinação dos 

preços de transferência); 

Or. en 

 

Alteração  726 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

81. Manifesta o seu total apoio à intenção 

expressa no plano de ação proposto pela 

Comissão, em 17 de junho de 2015, para 

abordar a questão da elisão fiscal e 

promover uma tributação justa e eficaz das 

sociedades na UE; exorta a Comissão a 

acelerar a apresentação de alterações 

legislativas para a criação rápida de uma 

matéria coletável comum consolidada do 

imposto sobre as sociedades (MCCCIS) 

obrigatória a nível da UE e das linhas da 

proposta MCCCIS de 2011, tal como 

alterada pelo Parlamento Europeu, o que 

deve resolver tanto a questão dos regimes 

preferenciais e das disparidades entre 

sistemas fiscais nacionais, como a maioria 

dos problemas que deram origem à erosão 

da base tributável à escala europeia (em 

especial, as questões de determinação dos 

preços de transferência); insta a Comissão 

a não protelar a consolidação de lucros e 

perdas na sua proposta MCCCIS revista; 

insta a Comissão a abandonar a sua 

intenção de permitir que as empresas 

multinacionais transfiram livremente as 

perdas no seio da UE antes da 

consolidação, a qual teria como efeito 

provável a redução da taxa de tributação 

efetiva dessas empresas e poderia criar 

novas lacunas conducentes à utilização 

abusiva e agressiva das regras para 

efeitos fiscais; 
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Or. en 

 

Alteração  727 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

81. Manifesta o seu apoio ao plano de ação 

proposto pela Comissão, em 17 de junho 

de 2015, para abordar a questão da elisão 

fiscal e promover uma tributação justa e 

eficaz das sociedades na UE; exorta a 

Comissão a, com base na posição do 

Parlamento Europeu de 2012, acelerar a 

apresentação de alterações legislativas para 

a criação rápida de uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); exorta a Comissão a 

abster-se de apresentar uma solução 

provisória em matéria de lucros e perdas 

offshore, a qual poderá desviar o debate 

técnico e político da questão da MCCCIS; 

Or. en 

 

Alteração  728 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 
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Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano 

de ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

81. Regista o plano de ação proposto pela 

Comissão, em 17 de junho de 2015, para 

abordar a questão da elisão fiscal e 

promover uma tributação justa e eficaz das 

sociedades na UE; exorta a Comissão a 

acelerar a apresentação de alterações 

legislativas para a criação rápida de uma 

matéria coletável comum consolidada do 

imposto sobre as sociedades (MCCCIS) a 

nível da UE, o que deve resolver tanto a 

questão dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência), sem prejuízo da soberania 

fiscal dos Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  729 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a considerar as reservas 

colocadas por algumas partes 

interessadas e a elaborar criteriosamente 

as alterações legislativas para a criação de 

uma matéria coletável comum consolidada 

do imposto sobre as sociedades (MCCCIS) 

obrigatória a nível da UE, o que deve 

resolver tanto a questão dos regimes 

preferenciais e das disparidades entre 

sistemas fiscais nacionais, como a maioria 
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tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

dos problemas que deram origem à erosão 

da base tributável à escala europeia (em 

especial, as questões de determinação dos 

preços de transferência); 

Or. en 

 

Alteração  730 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a apresentar alterações 

legislativas eficazes e eficientes para a 

criação rápida de uma matéria coletável 

comum do imposto sobre as sociedades 

(MCCIS) e, numa fase posterior, de uma 
matéria coletável comum consolidada do 

imposto sobre as sociedades (MCCCIS), 

ambas a nível da UE, com base nas regras 

internacionais em matéria de preços de 

transferência estabelecidas pela OCDE, o 

que deve resolver tanto a questão dos 

regimes preferenciais e das disparidades 

entre sistemas fiscais nacionais, como a 

maioria dos problemas que deram origem à 

erosão da base tributável à escala europeia 

(em especial, as questões de determinação 

dos preços de transferência); 

Or. en 

 

Alteração  731 

Emmanuel Maurel 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 
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Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); insta a Comissão a 

renunciar à abordagem voluntária da 

aplicação da MCCCIS, que só 

contribuiria para aumentar a 

complexidade administrativa e quebrar a 

determinação em pôr termo às práticas de 

planeamento fiscal agressivo e de 

manipulação dos preços de transferência; 

Or. fr 

 

Alteração  732 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 

81. Manifesta o seu total apoio ao plano de 

ação proposto pela Comissão, em 17 de 

junho de 2015, para abordar a questão da 

elisão fiscal e promover uma tributação 

justa e eficaz das sociedades na UE; exorta 

a Comissão a acelerar a apresentação de 

alterações legislativas para a criação rápida 

de uma matéria coletável comum 
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consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE, o que deve resolver tanto a questão 

dos regimes preferenciais e das 

disparidades entre sistemas fiscais 

nacionais, como a maioria dos problemas 

que deram origem à erosão da base 

tributável à escala europeia (em especial, 

as questões de determinação dos preços de 

transferência); 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) obrigatória a nível 

da UE para as empresas multinacionais, 

com a possível isenção das PME, o que 

deve resolver tanto a questão dos regimes 

preferenciais e das disparidades entre 

sistemas fiscais nacionais, como a maioria 

dos problemas que deram origem à erosão 

da base tributável à escala europeia (em 

especial, as questões de determinação dos 

preços de transferência); 

Or. en 

 

Alteração  733 

Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 81-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 81-A. Salienta que deve ser estabelecida 

uma taxa de tributação mínima coletiva 

para a União Europeia; 

Or. en 

 

Alteração  734 

Alain Lamassoure 

 

Proposta de resolução 

N.º 81-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 81-A. Incentiva a Comissão a retomar 

sem demora os trabalhos findos em 2011 

sobre a proposta de diretiva do Conselho 

para o estabelecimento da MCCCIS, 

tendo em conta os desenvolvimentos 

ocorridos desde então e incorporando as 

últimas conclusões dos trabalhos da 

OCDE, nomeadamente as normas 

decorrentes do plano de ação relativo à 
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erosão da base tributável e transferência 

de lucros (BESP), a fim de permitir a 

redação de um texto consolidado durante 

2016; 

Or. fr 

 

Alteração  735 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 82 

 

Proposta de resolução Alteração 

82. Insta a Comissão a incluir na sua 

proposta disposições destinadas a clarificar 

as definições de investimento em I&D e de 

estabelecimento estável em função da 

substância económica, abrangendo também 

a economia digital; sublinha a importância 

dos investimentos em I&D e a necessidade 

de facilitar, em vez de prejudicar, o 

investimento e o crescimento na economia 

digital, conferindo à economia emergente 

europeia no setor digital uma vantagem 

competitiva em relação aos outros 

intervenientes nos Estados Unidos e 

noutras partes do mundo; salienta, ao 

mesmo tempo, que cumpre minimizar o 

abuso e a exploração destes sistemas 

através de uma ação coordenada dos 

Estados-Membros e de normas e definições 

comuns sobre o que constitui, ou não, 

promoção da I&D; 

82. Insta a Comissão a incluir na sua 

proposta disposições destinadas a clarificar 

as definições de investimento em I&D e de 

estabelecimento estável em função da 

substância económica, abrangendo também 

a economia digital; sublinha a importância 

dos investimentos em I&D e a necessidade 

de facilitar, em vez de prejudicar, o 

investimento e o crescimento na economia 

digital, conferindo à economia emergente 

europeia no setor digital uma vantagem 

competitiva em relação aos outros 

intervenientes nos Estados Unidos e 

noutras partes do mundo; salienta que os 

dados existentes mostram que os regimes 

preferenciais no domínio das patentes não 

ajudam a estimular a inovação e podem 

levar a uma importante erosão da matéria 

coletável através da transferência de 

lucros; salienta, ao mesmo tempo, que 

cumpre minimizar o abuso e a exploração 

destes sistemas através de uma ação 

coordenada dos Estados-Membros e de 

normas e definições comuns sobre o que 

constitui, ou não, promoção da I&D; 

sublinha que a designada abordagem de 

correlação modificada para os regimes 

preferenciais no domínio das patentes, 

recomendada pela iniciativa BEPS, não 

bastará para limitar de forma suficiente 

os problemas associados aos regimes 
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preferenciais no domínio das patentes; 

Or. en 

 

Alteração  736 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 82 

 

Proposta de resolução Alteração 

82. Insta a Comissão a incluir na sua 

proposta disposições destinadas a 
clarificar as definições de investimento em 

I&D e de estabelecimento estável em 

função da substância económica, 

abrangendo também a economia digital; 

sublinha a importância dos investimentos 

em I&D e a necessidade de facilitar, em 

vez de prejudicar, o investimento e o 

crescimento na economia digital, 

conferindo à economia emergente europeia 

no setor digital uma vantagem competitiva 

em relação aos outros intervenientes nos 

Estados Unidos e noutras partes do mundo; 

salienta, ao mesmo tempo, que cumpre 

minimizar o abuso e a exploração destes 

sistemas através de uma ação coordenada 

dos Estados-Membros e de normas e 

definições comuns sobre o que constitui, 

ou não, promoção da I&D; 

82. Insta a Comissão a apresentar 

propostas para clarificar as definições de 

investimento em I&D e de estabelecimento 

estável em função da substância 

económica, abrangendo também a 

economia digital; sublinha a importância 

dos investimentos em I&D e a necessidade 

de facilitar, em vez de prejudicar, o 

investimento e o crescimento na economia 

digital, conferindo à economia emergente 

europeia no setor digital uma vantagem 

competitiva em relação aos outros 

intervenientes nos Estados Unidos e 

noutras partes do mundo; salienta, ao 

mesmo tempo, que cumpre eliminar o 

abuso e a exploração destes sistemas 

através de uma ação coordenada dos 

Estados-Membros; salienta que a 

iniciativa BEPS da OCDE fica aquém do 

necessário para limitar de forma 

suficiente os problemas associados aos 

regimes preferenciais no domínio das 

patentes e da inovação, pelo que insta a 

Comissão Europeia a apresentar uma 

proposta com normas e definições comuns 

a nível da UE sobre o que constitui, ou 

não, promoção da I&D e destinada a 

harmonizar a utilização dos regimes 

preferenciais no domínio das patentes e 

da inovação; 

Or. en 
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Alteração  737 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 82-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 82-A. Destaca a enorme atividade e a 

extrema complexidade da economia 

digital, o que torna ainda mais difícil 

determinar o local da atividade 

económica; sublinha que esta evolução 

representa um desafio acrescido para as 

autoridades fiscais; neste contexto, exorta 

a Comissão a apresentar uma proposta 

com um quadro adequado de tributação 

da economia digital; 

Or. en 

 

Alteração  738 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de resolução 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Realça que, para restabelecer a 

ligação entre tributação e substância 

económica, assim como para corrigir as 

atuais disparidades, uma «chave de 

repartição» permitiria diferenciar entre os 

setores, a fim de ter em conta as suas 

características específicas, em especial no 

que diz respeito às empresas digitais; insta 

a Comissão a prosseguir os seus trabalhos 

no domínio das opções concretas para 

conceber a referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais 

de cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

Suprimido 
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disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, 

independentemente de a receita fiscal 

poder ser parcialmente utilizada como 

novo recurso próprio do orçamento da 

UE; 

Or. en 

 

Alteração  739 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais 

de cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, 

independentemente de a receita fiscal 

poder ser parcialmente utilizada como 

novo recurso próprio do orçamento da 

UE; 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição; 

Or. en 

 

Alteração  740 

Brian Hayes 
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Proposta de resolução 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

Or. en 

 

Alteração  741 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 
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das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, 

independentemente de a receita fiscal 

poder ser parcialmente utilizada como 

novo recurso próprio do orçamento da 

UE; 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS; 

Or. en 

 

Alteração  742 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; insta, de modo 

crucial, a Comissão a assegurar que a 

chave de repartição de qualquer MCCCIS 

não dê relevância aos ativos intangíveis, 

sob pena de a BEPS subsistir; salienta, 

além disso, que a MCCCIS é um meio útil 

de combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 
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utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

Or. en 

 

Alteração  743 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; exorta a Comissão a 

considerar criteriosamente a posição do 

Parlamento Europeu sobre a MCCCIS e a 

adotar uma chave de repartição que tenha 

em conta a atividade económica real das 

empresas e não beneficie indevidamente 

determinados Estados-Membros; insta a 

Comissão a prosseguir os seus trabalhos no 

domínio das opções concretas para 

conceber a referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

Or. en 
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Alteração  744 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCIS poderia ser um meio 

útil de combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

Or. en 

 

Alteração  745 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

deve diferenciar entre os setores, em 

especial para ter em conta as suas 
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específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

características específicas no que diz 

respeito às empresas digitais; insta a 

Comissão a prosseguir os seus trabalhos no 

domínio das opções concretas para 

conceber a referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

Or. en 

 

Alteração  746 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Proposta de resolução 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

83. Observa que, para restabelecer a 

ligação entre tributação e substância 

económica, assim como para corrigir as 

atuais disparidades, uma «chave de 

repartição» permitiria diferenciar entre os 

setores, a fim de ter em conta as suas 

características específicas, em especial no 

que diz respeito às empresas digitais; 

exorta, contudo, a Comissão a equacionar 

criteriosamente esta opção, que poderá 

resultar numa complexidade excessiva do 

sistema; insta a Comissão a prosseguir os 

seus trabalhos no domínio das opções 

concretas para conceber a referida chave de 

repartição, principalmente de molde a 

antecipar, para cada setor, o impacto nas 

receitas fiscais de cada Estado-Membro, 

em função da estrutura da sua economia; 

salienta, além disso, que a MCCCIS é um 

meio útil de combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 
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orçamento da UE; de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

Or. en 

 

Alteração  747 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica, 

assim como para corrigir as atuais 

disparidades, uma «chave de repartição» 

permitiria diferenciar entre os setores, a 

fim de ter em conta as suas características 

específicas, em especial no que diz respeito 

às empresas digitais; insta a Comissão a 

prosseguir os seus trabalhos no domínio 

das opções concretas para conceber a 

referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCCIS é um meio útil de 

combater a BEPS e criar valor 

acrescentado europeu, independentemente 

de a receita fiscal poder ser parcialmente 

utilizada como novo recurso próprio do 

orçamento da UE; 

83. Realça que, para restabelecer a ligação 

entre tributação e substância económica e 

criação de valor, assim como para corrigir 

as atuais disparidades, uma «chave de 

repartição» permitiria diferenciar entre os 

setores, a fim de ter em conta as suas 

características específicas, em especial no 

que diz respeito às empresas digitais; insta 

a Comissão a prosseguir os seus trabalhos 

no domínio das opções concretas para 

conceber a referida chave de repartição, 

principalmente de molde a antecipar, para 

cada setor, o impacto nas receitas fiscais de 

cada Estado-Membro, em função da 

estrutura da sua economia; salienta, além 

disso, que a MCCIS, com base nas regras 

internacionais em matéria de preços de 

transferência estabelecidas pela OCDE, é 

um meio útil de combater a BEPS e criar 

valor acrescentado europeu, 

independentemente de a receita fiscal 

poder ser parcialmente utilizada como 

novo recurso próprio do orçamento da UE; 

Or. en 

 

Alteração  748 

Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 
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Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como 

primeiro passo no seu plano de ação de 

junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS 

não prevê a compensação das perdas 

através da consolidação, nem combate a 

burocracia e a incerteza associadas à 

determinação dos preços de transferência, 

que é também um dos principais 

instrumentos de elisão fiscal utilizados 

pelas empresas multinacionais; insta a 

Comissão a dispensar qualquer avaliação 

de impacto adicional da referida medida, 

inscrita na agenda da UE há décadas, que 

já foi objeto de um trabalho preparatório 

aprofundado e está bloqueada no 

Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  749 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

Suprimido 
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máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como 

primeiro passo no seu plano de ação de 

junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS 

não prevê a compensação das perdas 

através da consolidação, nem combate a 

burocracia e a incerteza associadas à 

determinação dos preços de transferência, 

que é também um dos principais 

instrumentos de elisão fiscal utilizados 

pelas empresas multinacionais; insta a 

Comissão a dispensar qualquer avaliação 

de impacto adicional da referida medida, 

inscrita na agenda da UE há décadas, que 

já foi objeto de um trabalho preparatório 

aprofundado e está bloqueada no 

Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. en 

 

Alteração  750 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

84. Apoia a abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015; 
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uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia 

e a incerteza associadas à determinação 

dos preços de transferência, que é também 

um dos principais instrumentos de elisão 

fiscal utilizados pelas empresas 

multinacionais; insta a Comissão a 

dispensar qualquer avaliação de impacto 

adicional da referida medida, inscrita na 

agenda da UE há décadas, que já foi 

objeto de um trabalho preparatório 

aprofundado e está bloqueada no 

Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. en 

 

Alteração  751 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia 

e a incerteza associadas à determinação 

dos preços de transferência, que é também 

um dos principais instrumentos de elisão 

fiscal utilizados pelas empresas 

multinacionais; insta a Comissão a 

84. Apoia a introdução de uma MCCIS e 

acolhe com agrado a abordagem da 

Comissão, que consiste em apresentar uma 

MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015; insta a Comissão a 

garantir uma avaliação adequada e 

atualizada do impacto de uma MCCIS, 

tendo em devida consideração as vastas 

consequências que essa proposta poderá 

ter; 
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dispensar qualquer avaliação de impacto 

adicional da referida medida, inscrita na 

agenda da UE há décadas, que já foi 

objeto de um trabalho preparatório 

aprofundado e está bloqueada no 

Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. en 

 

Alteração  752 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão 

fiscal utilizados pelas empresas 

multinacionais; insta a Comissão a 

dispensar qualquer avaliação de impacto 

adicional da referida medida, inscrita na 

agenda da UE há décadas, que já foi 

objeto de um trabalho preparatório 

aprofundado e está bloqueada no 

Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS voluntária e 

acolhe com agrado a abordagem da 

Comissão, que consiste em apresentar uma 

MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS não 

prevê a compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência; salienta que 

quaisquer novas iniciativas devem 

basear-se em avaliações de impacto 

adequadas; 
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Or. en 

 

Alteração  753 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva; acolhe com agrado 

abordagem da Comissão, que consiste em 

apresentar uma MCCCIS simples (sem 

consolidação) como primeiro passo no seu 

plano de ação de junho de 2015, mas 

sublinha que isto deixa muitas questões 

em aberto, em especial para as empresas 

que operam no mercado único, uma vez 

que a MCCIS não prevê a compensação 

das perdas através da consolidação, nem 

combate a burocracia e a incerteza 

associadas à determinação dos preços de 

transferência, que é também um dos 

principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da 

referida medida, inscrita na agenda da 

UE há décadas, que já foi objeto de um 

trabalho preparatório aprofundado e está 

bloqueada no Conselho desde a sua 

apresentação formal, em 2011; 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva; 

Or. it 

 

Alteração  754 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 
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Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

84. Acolhe com agrado a abordagem da 

Comissão, que consiste em apresentar uma 

MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS não 

prevê a compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. en 

 

Alteração  755 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

84. Saúda a abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 
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agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. en 

 

Alteração  756 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa; 

acolhe com agrado a abordagem da 

Comissão, que consiste em apresentar uma 

MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS não 

prevê a compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 
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compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais, 

nem põe um termo definitivo à 

transferência de lucros na União; recorda 

também, neste contexto, que a União deve 

visar uma MCCCIS obrigatória, 

eventualmente com isenções para as PME 

e as empresas que não exerçam atividades 

transfronteiriças; insta a Comissão a 

dispensar qualquer avaliação de impacto 

adicional da referida medida, inscrita na 

agenda da UE há décadas, que já foi objeto 

de um trabalho preparatório aprofundado e 

está bloqueada no Conselho desde a sua 

apresentação formal, em 2011; 

Or. en 

 

Alteração  757 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa; 

acolhe com agrado a abordagem da 

Comissão, que consiste em apresentar uma 

MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS não 

prevê a compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 
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avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. fr 

 

Alteração  758 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa; 

acolhe com agrado abordagem da 

Comissão, que consiste em apresentar uma 

MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS não 

prevê a compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. de 
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Alteração  759 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva; acolhe com agrado 

abordagem da Comissão, que consiste em 

apresentar uma MCCCIS simples (sem 

consolidação) como primeiro passo no seu 

plano de ação de junho de 2015, mas 

sublinha que isto deixa muitas questões em 

aberto, em especial para as empresas que 

operam no mercado único, uma vez que a 

MCCIS não prevê a compensação das 

perdas através da consolidação, nem 

combate a burocracia e a incerteza 

associadas à determinação dos preços de 

transferência, que é também um dos 

principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado a abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. hu 

Alteração  760 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa e 
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juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

acolhe com agrado a abordagem da 

Comissão, que consiste em apresentar uma 

MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS não 

prevê a compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. en 

 

Alteração  761 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa; 

acolhe com agrado a abordagem da 

Comissão, que consiste em apresentar uma 

MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS não 

prevê a compensação das perdas através da 
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questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. en 

 

Alteração  762 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

84. Apoia a introdução de uma MCCCIS 

completa que não contrarie as legislações 

nacionais em matéria fiscal e respeite a 

soberania fiscal dos Estados-Membros; 

acolhe com agrado a abordagem da 

Comissão, que consiste em apresentar uma 

MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS não 

prevê a compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 
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insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. en 

 

Alteração  763 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por 

motivos de competitividade, de uma taxa 

máxima de tributação efetiva; acolhe com 

agrado abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como 

primeiro passo no seu plano de ação de 

junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS 

não prevê a compensação das perdas 

através da consolidação, nem combate a 

burocracia e a incerteza associadas à 

determinação dos preços de transferência, 

que é também um dos principais 

instrumentos de elisão fiscal utilizados 

pelas empresas multinacionais; insta a 

Comissão a dispensar qualquer avaliação 

de impacto adicional da referida medida, 

inscrita na agenda da UE há décadas, que 

já foi objeto de um trabalho preparatório 

aprofundado e está bloqueada no Conselho 

desde a sua apresentação formal, em 2011; 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com um conjunto de taxas 

mínimas de tributação efetiva, não 

inferiores a 20 % e baseadas em diversas 

variáveis, nomeadamente os níveis de 

riqueza, a dimensão e a localização 

geográfica dos Estados-Membros; insiste 

em que uma MCCCIS não pode, a priori, 

levar a uma contração da matéria 

coletável em comparação com a situação 

atual e solicita que a definição da matéria 

coletável comum seja estabelecida em 

função do maior denominador comum 

entre os Estados-Membros; lamenta a 

abordagem da Comissão, que consiste em 

apresentar uma MCCCIS simples (sem 

consolidação) como primeiro passo no seu 

plano de ação de junho de 2015; insta a 

Comissão a dispensar qualquer avaliação 

de impacto adicional da referida medida, 

inscrita na agenda da UE há décadas, que 

já foi objeto de um trabalho preparatório 

aprofundado e está bloqueada no Conselho 

desde a sua apresentação formal, em 2011; 

Or. en 
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Alteração  764 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva; acolhe com agrado 

abordagem da Comissão, que consiste em 

apresentar uma MCCCIS simples (sem 

consolidação) como primeiro passo no seu 

plano de ação de junho de 2015, mas 

sublinha que isto deixa muitas questões em 

aberto, em especial para as empresas que 

operam no mercado único, uma vez que a 

MCCIS não prevê a compensação das 

perdas através da consolidação, nem 

combate a burocracia e a incerteza 

associadas à determinação dos preços de 

transferência, que é também um dos 

principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva que abra 

caminho a um sistema de tributação das 

sociedades europeu, lamenta a abordagem 

da Comissão, que consiste em apresentar 

uma MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015, visto que a consolidação 

é um aspeto fundamental desta reforma, e 
sublinha que isto deixa muitas questões em 

aberto, em especial para as empresas que 

operam no mercado único, uma vez que a 

MCCIS não prevê a compensação das 

perdas através da consolidação, nem 

combate a burocracia e a incerteza 

associadas à determinação dos preços de 

transferência, que é também um dos 

principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; insta a Comissão a, 

como possível condição prévia para uma 

MCCCIS sólida, estudar de forma 

aprofundada a adequação das normas 

internacionais de relato financeiro e/ou 

das normas contabilísticas de cada um 

dos Estados-Membros, bem como a 

equacionar um quadro alternativo para 

uma norma de contabilidade fiscal a nível 

da UE; 
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Or. en 

 

Alteração  765 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva; acolhe com agrado 

abordagem da Comissão, que consiste em 

apresentar uma MCCCIS simples (sem 

consolidação) como primeiro passo no seu 

plano de ação de junho de 2015, mas 

sublinha que isto deixa muitas questões em 

aberto, em especial para as empresas que 

operam no mercado único, uma vez que a 

MCCIS não prevê a compensação das 

perdas através da consolidação, nem 

combate a burocracia e a incerteza 

associadas à determinação dos preços de 

transferência, que é também um dos 

principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

84. Apoia vivamente a introdução mais 

rápida possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva apenas para as PME, 

visto estas serem a força motriz da 

economia e do emprego; acolhe com 

agrado a abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta, por conseguinte, a Comissão a fixar 

um prazo breve e concreto para a inclusão 

do «elemento da consolidação» (essencial 

para resolver o problema da determinação 

incorreta dos preços de transferência) na 

iniciativa MCCCIS; insta a Comissão a 

dispensar qualquer avaliação de impacto 

adicional da referida medida, inscrita na 

agenda da UE há décadas, que já foi objeto 

de um trabalho preparatório aprofundado e 

está bloqueada no Conselho desde a sua 

apresentação formal, em 2011; exorta a 

Comissão a acrescentar uma cláusula de 

combate à elisão para pôr cobro à dupla 
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dedução; 

Or. en 

 

Alteração  766 

Philippe De Backer 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva; acolhe com agrado 

abordagem da Comissão, que consiste em 

apresentar uma MCCCIS simples (sem 

consolidação) como primeiro passo no seu 

plano de ação de junho de 2015, mas 

sublinha que isto deixa muitas questões em 

aberto, em especial para as empresas que 

operam no mercado único, uma vez que a 

MCCIS não prevê a compensação das 

perdas através da consolidação, nem 

combate a burocracia e a incerteza 

associadas à determinação dos preços de 

transferência, que é também um dos 

principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva; acolhe com agrado a 

abordagem da Comissão, que consiste em 

apresentar uma MCCCIS simples (sem 

consolidação) como primeiro passo no seu 

plano de ação de junho de 2015, mas 

sublinha que isto deixa muitas questões em 

aberto que importa considerar 

relativamente aos Estados-Membros que 

apresentam vários quadros jurídicos e 

níveis de consolidação orçamental, e em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCCIS 

não prevê a compensação das perdas 

através da consolidação, nem combate a 

burocracia e a incerteza associadas à 

determinação dos preços de transferência, 

que é também um dos principais 

instrumentos de elisão fiscal utilizados 

pelas empresas multinacionais; insta a 

Comissão a dispensar qualquer avaliação 

de impacto adicional da referida medida, 

inscrita na agenda da UE há décadas, que 

já foi objeto de um trabalho preparatório 

aprofundado e está bloqueada no Conselho 

desde a sua apresentação formal, em 2011; 

Or. en 



 

AM\1075014PT.doc 199/214 PE567.781v02-00 

 PT 

Alteração  767 

Emmanuel Maurel 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva; acolhe com agrado 

abordagem da Comissão, que consiste em 

apresentar uma MCCCIS simples (sem 

consolidação) como primeiro passo no seu 

plano de ação de junho de 2015, mas 

sublinha que isto deixa muitas questões em 

aberto, em especial para as empresas que 

operam no mercado único, uma vez que a 

MCCIS não prevê a compensação das 

perdas através da consolidação, nem 

combate a burocracia e a incerteza 

associadas à determinação dos preços de 

transferência, que é também um dos 

principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva, após a aplicação de 

eventuais decisões fiscais antecipadas; 

acolhe com agrado a abordagem da 

Comissão, que consiste em apresentar uma 

MCCCIS simples (sem consolidação) 

como primeiro passo no seu plano de ação 

de junho de 2015, mas sublinha que isto 

deixa muitas questões em aberto, em 

especial para as empresas que operam no 

mercado único, uma vez que a MCCIS não 

prevê a compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. fr 

 

Alteração  768 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 84 
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Proposta de resolução Alteração 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, 

juntamente com a definição de uma taxa 

mínima de tributação efetiva e, por motivos 

de competitividade, de uma taxa máxima 

de tributação efetiva; acolhe com agrado 

abordagem da Comissão, que consiste em 

apresentar uma MCCCIS simples (sem 

consolidação) como primeiro passo no seu 

plano de ação de junho de 2015, mas 

sublinha que isto deixa muitas questões em 

aberto, em especial para as empresas que 

operam no mercado único, uma vez que a 

MCCIS não prevê a compensação das 

perdas através da consolidação, nem 

combate a burocracia e a incerteza 

associadas à determinação dos preços de 

transferência, que é também um dos 

principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

84. Apoia a introdução mais rápida 

possível de uma MCCCIS completa, com 

base nas regras internacionais em matéria 

de preços de transferência estabelecidas 

pela OCDE, juntamente com a definição 

de uma taxa mínima de tributação efetiva 

e, por motivos de competitividade, de uma 

taxa máxima de tributação efetiva; acolhe 

com agrado a abordagem da Comissão, que 

consiste em apresentar uma MCCCIS 

simples (sem consolidação) como primeiro 

passo no seu plano de ação de junho de 

2015, mas sublinha que isto deixa muitas 

questões em aberto, em especial para as 

empresas que operam no mercado único, 

uma vez que a MCCIS não prevê a 

compensação das perdas através da 

consolidação, nem combate a burocracia e 

a incerteza associadas à determinação dos 

preços de transferência, que é também um 

dos principais instrumentos de elisão fiscal 

utilizados pelas empresas multinacionais; 

insta a Comissão a dispensar qualquer 

avaliação de impacto adicional da referida 

medida, inscrita na agenda da UE há 

décadas, que já foi objeto de um trabalho 

preparatório aprofundado e está bloqueada 

no Conselho desde a sua apresentação 

formal, em 2011; 

Or. en 

 

Alteração  769 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 84-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 84-A. Reitera a plena soberania dos 

Estados-Membros na definição das taxas 

em matéria de fiscalidade direta; 
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Or. fr 

 

Alteração  770 

Emmanuel Maurel 

 

Proposta de resolução 

N.º 84-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 84-A. Convida a Comissão a propor a 

criação de um procedimento por «abuso 

de direito» em matéria fiscal, inspirado no 

direito fiscal de vários Estados-Membros, 

estabelecendo a ilegalidade de qualquer 

esquema de planeamento fiscal que tenha 

como único propósito a fuga total ou 

parcial à base tributável; 

Or. fr 

 

Alteração  771 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua 

plena aplicação a nível da UE, tome 

medidas imediatas para assegurar a 

tributação efetiva, reduzir a transferência 

de lucros (principalmente, a determinação 

dos preços de transferência), prepare um 

regime de compensação transfronteiras de 

perdas e lucros e introduza regras 

antiabuso em todas as diretivas 

pertinentes; insta o Conselho a preparar a 

rápida adoção destas disposições; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  772 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua 

plena aplicação a nível da UE, tome 

medidas imediatas para assegurar a 

tributação efetiva, reduzir a transferência 

de lucros (principalmente, a determinação 

dos preços de transferência), prepare um 

regime de compensação transfronteiras de 

perdas e lucros e introduza regras 

antiabuso em todas as diretivas 

pertinentes; insta o Conselho a preparar a 

rápida adoção destas disposições; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  773 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva, reduzir a transferência de lucros 

(principalmente, a determinação dos preços 

de transferência), prepare um regime de 

compensação transfronteiras de perdas e 

lucros e introduza regras antiabuso em 

todas as diretivas pertinentes; insta o 

Conselho a preparar a rápida adoção destas 

disposições; 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS voluntária e 

da sua plena aplicação a nível da UE, tome 

medidas imediatas para assegurar a 

tributação efetiva e reduzir a transferência 

de lucros (principalmente, a determinação 

dos preços de transferência), prepare um 

regime de compensação transfronteiras de 

perdas e lucros e introduza regras 

antiabuso em todas as diretivas pertinentes; 

insta o Conselho a preparar a rápida adoção 

destas disposições; 

Or. en 
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Alteração  774 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva, reduzir a transferência de lucros 

(principalmente, a determinação dos preços 

de transferência), prepare um regime de 

compensação transfronteiras de perdas e 

lucros e introduza regras antiabuso em 

todas as diretivas pertinentes; insta o 

Conselho a preparar a rápida adoção destas 

disposições; 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva e reduzir a transferência de lucros 

(principalmente, a determinação dos preços 

de transferência), prepare um regime de 

compensação transfronteiras de perdas e 

lucros e introduza regras antiabuso em 

todas as diretivas pertinentes; insta o 

Conselho a preparar a rápida adoção destas 

disposições; 

Or. en 

 

Alteração  775 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva, reduzir a transferência de lucros 

(principalmente, a determinação dos preços 

de transferência), prepare um regime de 

compensação transfronteiras de perdas e 

lucros e introduza regras antiabuso em 

todas as diretivas pertinentes; insta o 

Conselho a preparar a rápida adoção destas 

disposições; 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva, reduzir a transferência de lucros 

(principalmente, a determinação dos preços 

de transferência), prepare um regime de 

compensação transfronteiras de perdas e 

lucros e introduza regras antiabuso em 

todas as diretivas pertinentes, incluindo 

para efeitos de limitação das fraudes 

associadas aos esquemas de evasão ao 

IVA mais utilizados; insta o Conselho a 

preparar a rápida adoção destas 

disposições; 
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Or. it 

Alteração  776 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva, reduzir a transferência de lucros 

(principalmente, a determinação dos preços 

de transferência), prepare um regime de 

compensação transfronteiras de perdas e 

lucros e introduza regras antiabuso em 

todas as diretivas pertinentes; insta o 

Conselho a preparar a rápida adoção destas 

disposições; 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva e reduzir a transferência de lucros 

(principalmente, a determinação dos preços 

de transferência), e introduza regras 

antiabuso em todas as diretivas pertinentes; 

exorta a Comissão a analisar as diretivas 

e projetos de diretiva existentes no 

domínio do direito fiscal e do direito das 

sociedades, com vista a determinar a sua 

adequação para aplicar uma tributação 

efetiva; insta o Conselho a preparar a 

rápida adoção destas disposições; 

Or. en 

 

Alteração  777 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva, reduzir a transferência de lucros 

(principalmente, a determinação dos 

preços de transferência), prepare um 

regime de compensação transfronteiras de 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva e reduzir a transferência de lucros 

(através de mecanismos de determinação 

dos preços de transferência e de 

transferência de dívida), e introduza regras 
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perdas e lucros e introduza regras 

antiabuso em todas as diretivas pertinentes; 

insta o Conselho a preparar a rápida adoção 

destas disposições; 

antiabuso em todas as diretivas pertinentes; 

insta o Conselho a preparar a rápida adoção 

destas disposições; 

Or. en 

 

Alteração  778 

Peter Simon 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva, reduzir a transferência de lucros 

(principalmente, a determinação dos preços 

de transferência), prepare um regime de 

compensação transfronteiras de perdas e 

lucros e introduza regras antiabuso em 

todas as diretivas pertinentes; insta o 

Conselho a preparar a rápida adoção destas 

disposições; 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 

da adoção de uma MCCCIS e da sua plena 

aplicação a nível da UE, tome medidas 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva e reduzir a transferência de lucros 

(principalmente, a determinação dos preços 

de transferência), e introduza regras 

antiabuso em todas as diretivas pertinentes; 

sublinha que a proposta da Comissão 

para um regime provisório de 

compensação transfronteiras de perdas e 

lucros só deve ser introduzida se a 

Comissão puder garantir que esse regime 

não criará a possibilidade de utilização 

abusiva para efeitos de planeamento fiscal 

agressivo; insta o Conselho a preparar a 

rápida adoção destas disposições; 

Or. en 

 

Alteração  779 

Marian Harkin 

 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Solicita à Comissão que, na pendência 85. Solicita à Comissão que tome medidas 
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da adoção de uma MCCCIS e da sua 

plena aplicação a nível da UE, tome 

medidas imediatas para assegurar a 

tributação efetiva, reduzir a transferência 

de lucros (principalmente, a determinação 

dos preços de transferência), prepare um 

regime de compensação transfronteiras de 

perdas e lucros e introduza regras 

antiabuso em todas as diretivas pertinentes; 

insta o Conselho a preparar a rápida adoção 

destas disposições; 

imediatas para assegurar a tributação 

efetiva, estabeleça um quadro de gestão 

da transferência de lucros (principalmente, 

a determinação dos preços de 

transferência), prepare um regime de 

compensação transfronteiras de perdas e 

lucros e introduza regras antiabuso 

adequadas e eficazes em todas as diretivas 

pertinentes; insta o Conselho a preparar a 

rápida adoção destas disposições; 

Or. en 

 

Alteração  780 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 86 

 

Proposta de resolução Alteração 

86. Insta a Comissão a emitir orientações 

claras sobre a definição de substância 

económica e de estabelecimento estável, 

com vista a resolver, em particular, a 

questão das empresas «de fachada» e a 

desenvolver critérios e orientações da UE 

para o tratamento da I&D, compatíveis, por 

exemplo, com os trabalhos da OCDE na 

matéria, uma vez que os Estados-Membros 

estão atualmente a reformular a sua 

estratégia a este respeito, muitas vezes 

acrescentando subsídios; 

86. Insta a Comissão a emitir legislação 

clara sobre a definição de substância 

económica e de estabelecimento estável, 

com vista a resolver, em particular, a 

questão das empresas «de fachada» e a 

desenvolver critérios e legislação da UE 

para o tratamento da I&D, compatíveis, por 

exemplo, com os trabalhos da OCDE na 

matéria, uma vez que os Estados-Membros 

estão atualmente a reformular a sua 

estratégia a este respeito, muitas vezes 

acrescentando subsídios; insta a Comissão 

a rever a legislação da UE em matéria de 

sociedades estrangeiras controladas e a 

sua aplicação em conformidade com o 

acórdão do Tribunal de Justiça da União 

Europeia no processo Cadbury 

Schweppes (C-196/04), por forma a 

garantir a utilização plena das sociedades 

estrangeiras controladas, evitando 

expedientes totalmente artificiais; convida 

a Comissão a apresentar propostas com 

vista à harmonização das regras em 
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matéria de sociedades estrangeiras 

controladas na Europa; 

Or. en 

 

Alteração  781 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

N.º 86 

 

Proposta de resolução Alteração 

86. Insta a Comissão a emitir orientações 

claras sobre a definição de substância 

económica e de estabelecimento estável, 

com vista a resolver, em particular, a 

questão das empresas «de fachada» e a 

desenvolver critérios e orientações da UE 

para o tratamento da I&D, compatíveis, 

por exemplo, com os trabalhos da OCDE 

na matéria, uma vez que os Estados-

Membros estão atualmente a reformular a 

sua estratégia a este respeito, muitas vezes 

acrescentando subsídios; 

86. Insta a Comissão a emitir orientações 

claras sobre a definição de substância 

económica e de estabelecimento estável, 

com vista a resolver, em particular, a 

questão das empresas «de fachada» e a 

desenvolver critérios e orientações da UE 

para o tratamento da I&D, compatíveis 

com os trabalhos da OCDE na matéria, 

uma vez que os Estados-Membros estão 

atualmente a reformular a sua estratégia a 

este respeito, muitas vezes acrescentando 

subsídios; 

Or. en 

 

Alteração  782 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 86 

 

Proposta de resolução Alteração 

86. Insta a Comissão a emitir orientações 

claras sobre a definição de substância 

económica e de estabelecimento estável, 

com vista a resolver, em particular, a 

questão das empresas «de fachada» e a 

desenvolver critérios e orientações da UE 

para o tratamento da I&D, compatíveis, por 

exemplo, com os trabalhos da OCDE na 

matéria, uma vez que os Estados-Membros 

86. Insta a Comissão a emitir orientações 

claras sobre a definição de substância 

económica e de estabelecimento estável, 

com vista a resolver, em particular, a 

questão das empresas «de fachada» e da 

sua utilização para efeitos de elisão fiscal, 

branqueamento de capitais e outras 

atividades social e economicamente 

prejudiciais, e a desenvolver critérios e 
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estão atualmente a reformular a sua 

estratégia a este respeito, muitas vezes 

acrescentando subsídios; 

orientações da UE para o tratamento da 

I&D, compatíveis, por exemplo, com os 

trabalhos da OCDE na matéria, uma vez 

que os Estados-Membros estão atualmente 

a reformular a sua estratégia a este 

respeito, muitas vezes acrescentando 

subsídios; 

Or. en 

 

Alteração  783 

Petr Ježek 

 

Proposta de resolução 

N.º 86 

 

Proposta de resolução Alteração 

86. Insta a Comissão a emitir orientações 

claras sobre a definição de substância 

económica e de estabelecimento estável, 

com vista a resolver, em particular, a 

questão das empresas «de fachada» e a 

desenvolver critérios e orientações da UE 

para o tratamento da I&D, compatíveis, por 

exemplo, com os trabalhos da OCDE na 

matéria, uma vez que os Estados-Membros 

estão atualmente a reformular a sua 

estratégia a este respeito, muitas vezes 

acrescentando subsídios; 

86. Insta a Comissão a emitir orientações 

claras sobre a definição de substância 

económica e de estabelecimento estável, 

com vista a resolver, em particular, a 

questão das empresas «de fachada» e a 

desenvolver critérios e orientações da UE 

para o tratamento da I&D, compatíveis, por 

exemplo, com os trabalhos da OCDE na 

matéria, uma vez que os Estados-Membros 

estão atualmente a reformular a sua 

estratégia a este respeito, muitas vezes 

acrescentando subsídios; essas orientações 

devem estabelecer de forma clara que tem 

de haver uma relação direta entre os 

regimes preferenciais concedidos pela 

administração fiscal e as atividades de 

I&D subjacentes; 

Or. en 

 

Alteração  784 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 86 



 

AM\1075014PT.doc 209/214 PE567.781v02-00 

 PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

86. Insta a Comissão a emitir orientações 

claras sobre a definição de substância 

económica e de estabelecimento estável, 

com vista a resolver, em particular, a 

questão das empresas «de fachada» e a 

desenvolver critérios e orientações da UE 

para o tratamento da I&D, compatíveis, por 

exemplo, com os trabalhos da OCDE na 

matéria, uma vez que os Estados-Membros 

estão atualmente a reformular a sua 

estratégia a este respeito, muitas vezes 

acrescentando subsídios; 

86. Insta a Comissão a emitir orientações 

claras sobre a definição de substância 

económica, de criação de valor e de 

estabelecimento estável, com vista a 

resolver, em particular, a questão das 

empresas «de fachada» e a desenvolver 

critérios e orientações da UE para o 

tratamento da I&D, compatíveis, por 

exemplo, com os trabalhos da OCDE na 

matéria, uma vez que os Estados-Membros 

estão atualmente a reformular a sua 

estratégia a este respeito, muitas vezes 

acrescentando subsídios; 

Or. en 

 

Alteração  785 

Philippe De Backer 

 

Proposta de resolução 

N.º 86-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 86-A. Considera que o tratamento 

favorável reservado à dívida e aos juros 

em muitos sistemas fiscais obsta à 

diversificação dos modelos de 

financiamento as empresas e impede o 

reforço do financiamento das empresas 

com capitais próprios na UE, prática que 

é comum noutros países; insta, por 

conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a incentivarem uma 

maior diversificação das fontes de 

financiamento das empresas, a qual seria, 

seguramente, benéfica para o crescimento 

e o emprego; 

Or. en 
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Alteração  786 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 86-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 86-A. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a suprimirem e 

abolirem as taxas de tributação especiais 

de determinados tipos de rendimento das 

sociedades, tais como juros ou 

rendimentos associados a patentes; 

Or. en 

 

Alteração  787 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 86-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 86-B. Insta a Comissão a rever a 

legislação da UE em matéria de 

sociedades estrangeiras controladas e a 

sua aplicação tal como confirmada pelo 

acórdão do Tribunal de Justiça da União 

Europeia no processo Cadbury 

Schweppes (C-196/04), por forma a 

garantir a utilização plena das sociedades 

estrangeiras controladas, evitando 

situações de dupla não tributação; 

convida a Comissão a apresentar 

propostas com vista à harmonização das 

regras em matéria de sociedades 

estrangeiras controladas na Europa; 

Or. en 

 

Alteração  788 

Luděk Niedermayer 
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Proposta de resolução 

N.º 87 

 

Proposta de resolução Alteração 

87. Convida também a Comissão, perante a 

ausência de uma definição geralmente 

aceite, a realizar novas análises e novos 

estudos com o objetivo de definir o 

conceito de práticas fiscais prejudiciais, 

tendo em conta os diversos impactos 

negativos que podem ter na sociedade, a 

garantir a monitorização destas práticas e 

a identificar, de forma mais precisa, o 

impacto da elisão fiscal na UE e nos 

países em desenvolvimento; solicita à 

Comissão que tome as medidas necessárias 

para clarificar o estatuto exato de todas as 

jurisdições «dependentes» dos Estados-

Membros e os meios de pressão que 

poderão ser utilizados para alterar as 

práticas dos Estados-Membros para evitar a 

erosão da matéria coletável na UE; 

87. Convida também a Comissão, perante a 

ausência de uma definição geralmente 

aceite, a realizar novas análises e novos 

estudos com o objetivo de definir a 

metodologia de medição das disparidades 

fiscais resultantes da elisão fiscal e da 

evasão fiscal e a assegurar a realização 

regular da medição para acompanhar os 

progressos alcançados, bem como a 

considerar o impacto das decisões fiscais 

antecipadas e das práticas fiscais da UE 

nos países em desenvolvimento; solicita à 

Comissão que tome as medidas necessárias 

para clarificar o estatuto exato de todas as 

jurisdições «dependentes» dos Estados-

Membros e os meios de pressão que 

poderão ser utilizados para alterar as 

práticas dos Estados-Membros para evitar a 

erosão da matéria coletável na UE; 

Or. en 

 

Alteração  789 

Emmanuel Maurel 

 

Proposta de resolução 

N.º 87 

 

Proposta de resolução Alteração 

87. Convida também a Comissão, perante a 

ausência de uma definição geralmente 

aceite, a realizar novas análises e novos 

estudos com o objetivo de definir o 

conceito de práticas fiscais prejudiciais, 

tendo em conta os diversos impactos 

negativos que podem ter na sociedade, a 

garantir a monitorização destas práticas e a 

identificar, de forma mais precisa, o 

impacto da elisão fiscal na UE e nos países 

em desenvolvimento; solicita à Comissão 

que tome as medidas necessárias para 

87. Convida também a Comissão, perante a 

ausência de uma definição geralmente 

aceite, a realizar novas análises e novos 

estudos com o objetivo de definir o 

conceito de práticas fiscais prejudiciais, 

tendo em conta os diversos impactos 

negativos que podem ter na sociedade, a 

garantir a monitorização destas práticas e a 

identificar, de forma mais precisa, o 

impacto da elisão fiscal na UE e nos países 

em desenvolvimento; solicita à Comissão 

que tome as medidas necessárias para se 
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clarificar o estatuto exato de todas as 

jurisdições «dependentes» dos Estados-

Membros e os meios de pressão que 

poderão ser utilizados para alterar as 

práticas dos Estados-Membros para evitar 

a erosão da matéria coletável na UE; 

trabalhar no sentido da convergência dos 

sistemas fiscais das jurisdições 

independentes com os dos 

Estados-Membros dos quais dependem; 

Or. fr 

Alteração  790 

Matt Carthy 

 

Proposta de resolução 

N.º 87 

 

Proposta de resolução Alteração 

87. Convida também a Comissão, perante a 

ausência de uma definição geralmente 

aceite, a realizar novas análises e novos 

estudos com o objetivo de definir o 

conceito de práticas fiscais prejudiciais, 

tendo em conta os diversos impactos 

negativos que podem ter na sociedade, a 

garantir a monitorização destas práticas e a 

identificar, de forma mais precisa, o 

impacto da elisão fiscal na UE e nos países 

em desenvolvimento; solicita à Comissão 

que tome as medidas necessárias para 

clarificar o estatuto exato de todas as 

jurisdições «dependentes» dos Estados-

Membros e os meios de pressão que 

poderão ser utilizados para alterar as 

práticas dos Estados-Membros para evitar a 

erosão da matéria coletável na UE; 

87. Convida também a Comissão, perante a 

ausência de uma definição geralmente 

aceite, a realizar novas análises e novos 

estudos com o objetivo de definir os 

conceitos de práticas fiscais prejudiciais e 

planeamento fiscal agressivo; tendo em 

conta os diversos impactos negativos que 

podem ter na sociedade, a garantir a 

monitorização destas práticas e a 

identificar, de forma mais precisa, o 

impacto da elisão fiscal na UE e nos países 

em desenvolvimento; solicita à Comissão 

que tome as medidas necessárias para 

clarificar o estatuto exato de todas as 

jurisdições «dependentes» dos Estados-

Membros e os meios de pressão que 

poderão ser utilizados para alterar as 

práticas dos Estados-Membros para evitar a 

erosão da matéria coletável na UE; 

Or. en 

 

Alteração  791 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 87 
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Proposta de resolução Alteração 

87. Convida também a Comissão, perante a 

ausência de uma definição geralmente 

aceite, a realizar novas análises e novos 

estudos com o objetivo de definir o 

conceito de práticas fiscais prejudiciais, 

tendo em conta os diversos impactos 

negativos que podem ter na sociedade, a 

garantir a monitorização destas práticas e a 

identificar, de forma mais precisa, o 

impacto da elisão fiscal na UE e nos países 

em desenvolvimento; solicita à Comissão 

que tome as medidas necessárias para 

clarificar o estatuto exato de todas as 

jurisdições «dependentes» dos Estados-

Membros e os meios de pressão que 

poderão ser utilizados para alterar as 

práticas dos Estados-Membros para evitar a 

erosão da matéria coletável na UE; 

87. Convida também a Comissão, perante a 

ausência de uma definição geralmente 

aceite, a realizar novas análises e novos 

estudos com o objetivo de definir o 

conceito de práticas fiscais prejudiciais, em 

especial tratados sobre dupla tributação e 

dispositivos para corrigir assimetrias 

híbridas, tendo em conta os diversos 

impactos negativos que podem ter na 

sociedade, a garantir a monitorização 

destas práticas e a identificar, de forma 

mais precisa, o impacto da elisão fiscal na 

UE e nos países em desenvolvimento; 

solicita à Comissão que tome as medidas 

necessárias para clarificar o estatuto exato 

de todas as jurisdições «dependentes» dos 

Estados-Membros e os meios de pressão 

que poderão ser utilizados para alterar as 

práticas dos Estados-Membros para evitar a 

erosão da matéria coletável na UE; 

Or. en 

 

Alteração  792 

Philippe De Backer 

 

Proposta de resolução 

N.º 87-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 87-A. Realça que, para atingir o seu 

objetivo de redução da burocracia, a 

introdução de uma matéria coletável 

comum consolidada deve ser 

acompanhada pela aplicação de normas 

contabilísticas comuns; 

Or. en 

 

Alteração  793 

Peter Simon 
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em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução 

N.º 87-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 87-A. Considera que a elisão fiscal e as 

decisões fiscais antecipadas em particular 

têm uma dimensão especial na zona euro, 

pois, segundo o relatório dos Cinco 

Presidentes, é necessário desenvolver uma 

capacidade orçamental na zona euro; 

Or. en 

 

Alteração  794 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 87-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 87-A. Recorda, que além da fraude na 

tributação das sociedades, a fraude 

assume também uma dimensão 

considerável no IVA em contexto 

transfronteiriço, imposto que é 

fundamental para todas as tesourarias 

públicas nacionais; insta a Comissão a 

formular medidas para resolver este 

problema, por exemplo, uma melhor 

coordenação nesta matéria entre as 

administrações fiscais nacionais; 

Or. en 

 


