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Τροπολογία  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Α α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη αξρέο ηνπ 

Λνπμεκβνύξγνπ δελ ακθηζβήηεζαλ πνηέ 

απηή ηε κνξθή θνξνινγηθήο ζπκθσλίαο 

νύηε αληηηάρζεθαλ πνηέ ζε απηήλ, θαη όηη 

ζηελ εγεζία ηνπ Μεγάινπ Γνπθάηνπ 

βξηζθόηαλ επί ζεηξά εηώλ ν ελ ελεξγεία 

Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, Jean-Claude 

Juncker· 

Or. en 



 

AM\1079144EL.doc  PE571.047v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

18.11.2015 A8-0317/23 

Τροπολογία  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη A β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Α β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηελ 

αθξόαζε ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο TAXE 

ζηηο 17 Σεπηεκβξίνπ 2015, ν Πξόεδξνο 

ηεο Δπηηξνπήο, Jean-Claude Juncker, 

αξλήζεθε ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπινθή 

ζηελ ππόζεζε LuxLeaks θαη επίζεο 

ακθηζβήηεζε ην πξαγκαηηθό εύξνο ηεο, 

κηιώληαο αλη’ απηνύ γηα EULeaks· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Τροπολογία  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη A γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Α γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηηο 17 

Σεπηεκβξίνπ 2015, ν Πξόεδξνο Juncker 

δήισζε ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο TAXE όηη 

ε αξρηθή έθδνζε ηεο έθζεζεο Krecké 

(1997) δελ πεξηήιζε πνηέ ζηε δηάζεζή 

ηνπ, θαη δελ γλώξηδε γηα ηελ ύπαξμε ηεο 

ζειίδαο πνπ έιεηπε θαη ε νπνία εμεγνύζε 

ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθώλ 

απνθάζεσλ ηύπνπ «tax ruling» ηνπ 

Λνπμεκβνύξγνπ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ν πξώελ βνπιεπηήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηνπ 

Λνπμεκβνύξγνπ θαη ππνπξγόο νηθνλνκίαο 

ζηελ θπβέξλεζε Juncker, Jeannot 

Krecké, έρεη επηβεβαηώζεη όηη ηνλ Απξίιην 

ηνπ 1997 έδσζε ζηνλ θ. Juncker ηόζν ηελ 

επίζεκε όζν θαη κηα ηδησηηθή έθδνζε ηεο 

έθζεζεο πνπ είρε ζπληάμεη· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Τροπολογία  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη A δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Α δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα λέα 

ζηνηρεία πνπ απνθάιπςε ην γεξκαληθό 

πεξηνδηθό «Der Spiegel» έρνπλ 

επηζεκάλεη ηνλ ζαθή ξόιν πνπ 

δηαδξακάηηζαλ νη θπβεξλήζεηο ηνπ 

Βειγίνπ, ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ θαη ησλ 

Κάησ Χσξώλ ζηελ παξεκπόδηζε, επί 

ζεηξά εηώλ, θάζε πξνζπάζεηαο ηεο 

νκάδαο «Κώδηθαο δενληνινγίαο» λα 

ηξνπνπνηήζεη ηα επηδήκηα θνξνινγηθά 

θαζεζηώηα ησλ ρσξώλ ηεο Μπελεινύμ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θξάηε κέιε 

αξλήζεθαλ λα επηηξέςνπλ ηελ πξόζβαζε 

ζηα ελ ιόγσ έγγξαθα· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη, ηελ πεξίνδν απηή, 

πξσζππνπξγόο ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ ήηαλ 

ν Jean-Claude Juncker, θαη ππνπξγόο 

νηθνλνκηθώλ ησλ Κάησ Χσξώλ ν ελ 

ελεξγεία Πξόεδξνο ηεο Δπξσνκάδαο, 

Jeroen Dijsselbloem· 

Or. en 
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Τροπολογία  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Λ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Λ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξηζκέλεο από 

ηηο εξγαζίεο ηεο Επηηξνπήο 

παξεκπνδίζηεθαλ από ην γεγνλόο όηη 

νξηζκέλα θξάηε κέιε θαζώο θαη ην 

πκβνύιην δελ απάληεζαλ ζε εύζεην ρξόλν 

(βι. παξάξηεκα 2) θαη, ηειηθά, δελ 

πξνζθόκηζαλ όια ηα έγγξαθα πνπ ηνπο 

δεηήζεθαλ ή έζηεηιαλ απιώο ηππηθέο 

απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ κόλν 

αθξνζηγώο ζηελ νπζία ησλ αηηεκάησλ πνπ 

είραλ ππνβιεζεί· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

από ηηο 17 πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ 

πξνζθιήζεθαλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ινγηζηηθώλ θαη ησλ θνξνηερληθώλ 

εηαηξεηώλ), 15 ζπκθώλεζαλ λα 

εκθαληζηνύλ ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο (βι. 

παξάξηεκα 3)· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

νύηε ε Επηηξνπή ζπλεξγάζηεθε πιήξσο, 

θαη δελ έζηεηιε όια ηα έγγξαθα 

ζπλεδξηάζεσλ θαη ηηο ζεκεηώζεηο ησλ 

άηππσλ ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο 

«Κώδηθαο δενληνινγίαο», δερόκελε κόλν, 

ιόγσ ηεο αδηαιιαμίαο νξηζκέλσλ θξαηώλ 

κειώλ, κηα πεξηνξηζκέλε δηαδηθαζία 

δηαβνύιεπζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ζεηεία ηεο επηηξνπήο ρξεηάζηεθε, ζπλεπώο, 

λα παξαηαζεί· 

Λ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξηζκέλεο από 

ηηο εξγαζίεο ηεο Επηηξνπήο 

παξεκπνδίζηεθαλ από ην γεγνλόο όηη 

νξηζκέλα θξάηε κέιε θαζώο θαη ην 

πκβνύιην δελ απάληεζαλ ζε εύζεην ρξόλν 

(βι. παξάξηεκα 2) θαη, ηειηθά, δελ 

πξνζθόκηζαλ όια ηα έγγξαθα πνπ ηνπο 

δεηήζεθαλ ή έζηεηιαλ απιώο ηππηθέο 

απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ κόλν 

αθξνζηγώο ζηελ νπζία ησλ αηηεκάησλ πνπ 

είραλ ππνβιεζεί· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

από ηηο 17 πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ 

πξνζθιήζεθαλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ινγηζηηθώλ θαη ησλ θνξνηερληθώλ 

εηαηξεηώλ), 15 ζπκθώλεζαλ λα 

εκθαληζηνύλ ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο (βι. 

παξάξηεκα 3)· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

νύηε ε Επηηξνπή ζπλεξγάζηεθε πιήξσο, 

θαη δελ έζηεηιε όια ηα έγγξαθα 

ζπλεδξηάζεσλ θαη ηηο ζεκεηώζεηο ησλ 

άηππσλ ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο 

«Κώδηθαο δενληνινγίαο», δερόκελε κόλν, 

ιόγσ ηεο αδηαιιαμίαο νξηζκέλσλ θξαηώλ 

κειώλ, κηα πεξηνξηζκέλε δηαδηθαζία 

δηαβνύιεπζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

Δπηηξνπή παξείρε έγγξαθα όζνλ αθνξά 

ηελ νκάδα «Κώδηθαο δενληνινγίαο» ζε 

άιινπο θνξείο (π.ρ. Παλεπηζηήκην ηνπ 

Άκζηεξληακ), ελώ αξλήζεθε λα ηα 

παξάζρεη ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο TAXE· 
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ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζεηεία ηεο 

επηηξνπήο ρξεηάζηεθε, ζπλεπώο, λα 

παξαηαζεί, θαη λα δνζνύλ λέεο εμνπζίεο 

έξεπλαο· 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 101 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  101α. δεηεί από ηνλ Πξόεδξν Juncker λα 

απνζαθελίζεη ηε ζέζε ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ «ππόζεζε Krecké»· δεηεί, επηπιένλ, 

λα δνζεί πιήξεο πξόζβαζε ζε όια ηα 

έγγξαθα ηεο νκάδαο «Κώδηθαο 

δενληνινγίαο» (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξαθηηθώλ ηεο), πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηνύλ νη ηζρπξηζκνί ηνπ πεξηνδηθνύ 

«Der Spiegel» όζνλ αθνξά ηε ζηάζε 

νξηζκέλσλ θξαηώλ κειώλ σο πξνο ηνλ 

ζεκηηό θνξνινγηθό αληαγσληζκό· 

Or. en 
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Τροπολογία  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 103 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

103. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

ππνζηεξίδνπλ, ζε όια ηα δηεζλή θόξνπκ, 

ηελ απηόκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

(ΑΑΠ) κεηαμύ ησλ θνξνινγηθώλ 

δηνηθήζεσλ σο ην λέν παγθόζκην πξόηππν· 

θαιεί, εηδηθόηεξα, ηελ Επηηξνπή, ηνλ 

ΟΟΑ θαη ηελ G20 λα ηελ πξνσζήζνπλ κε 

ηα πιένλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά 

κέζα ζην πιαίζην κηαο παγθόζκηαο 

δηαδηθαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνύο· επηκέλεη 

ζηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ε ΑΑΠ 

ζα απνθηήζεη πξαγκαηηθά παγθόζκην 

ραξαθηήξα θαη ζα είλαη, επνκέλσο, 

απνηειεζκαηηθή, θαη όηη παξάιιεια ζα 

ηεξνύληαη νη απαηηήζεηο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο, κε ηελ ππνζηήξημε 

ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηαβάιινπλ νη 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο γηα λα αλαπηύμνπλ 

ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο γηα πιήξε ζπκκεηνρή 

ζηελ ΑΑΠ· επηζεκαίλεη όηη, ζην εζσηεξηθό 

ηεο ΕΕ, ε απηόκαηε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ ζα κπνξνύζε λα γίλεηαη 

κέζσ ελόο θεληξηθνύ κεηξώνπ ζε επίπεδν 

ΕΕ, πξνζβάζηκνπ από ηελ Επηηξνπή θαη ηηο 

αξκόδηεο εζληθέο αξρέο· 

103. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

ππνζηεξίδνπλ, ζε όια ηα δηεζλή θόξνπκ, 

ηελ απηόκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

(ΑΑΠ) κεηαμύ ησλ θνξνινγηθώλ 

δηνηθήζεσλ σο ην λέν παγθόζκην πξόηππν· 

θαιεί, εηδηθόηεξα, ηελ Επηηξνπή, ηνλ 

ΟΟΑ θαη ηελ G20 λα ηελ πξνσζήζνπλ κε 

ηα πιένλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά 

κέζα ζην πιαίζην κηαο παγθόζκηαο 

δηαδηθαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνύο· επηκέλεη 

ζηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ε ΑΑΠ 

ζα απνθηήζεη πξαγκαηηθά παγθόζκην 

ραξαθηήξα θαη ζα είλαη, επνκέλσο, 

απνηειεζκαηηθή, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πξνζπαζεηώλ πνπ θαηαβάιινπλ νη 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο γηα λα αλαπηύμνπλ 

ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο γηα πιήξε ζπκκεηνρή 

ζηελ ΑΑΠ· επηζεκαίλεη όηη, ζην εζσηεξηθό 

ηεο ΕΕ, ε απηόκαηε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ ζα κπνξνύζε λα γίλεηαη 

κέζσ ελόο δεκόζηνπ θεληξηθνύ κεηξώνπ 

ζε επίπεδν ΕΕ, πξνζβάζηκνπ από ηνπο 

πνιίηεο, ηελ Επηηξνπή θαη ηηο αξκόδηεο 

εζληθέο αξρέο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Τροπολογία  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεζη A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 104 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

104. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ 

ππόςε όηη νπνηαδήπνηε θνξνινγηθή 

απόθαζε ηύπνπ «tax ruling» ζα πξέπεη, 

ηδίσο όηαλ πεξηιακβάλεη κεηαβηβαζηηθή 

ηηκνιόγεζε, λα ιακβάλεηαη ζε ζπλεξγαζία 

κε όιεο ηηο εκπιεθόκελεο ρώξεο, όηη νη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

αληαιιάζζνληαη απηόκαηα, πιήξσο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, θαη όηη νη ελέξγεηεο ζε 

εζληθό επίπεδν γηα ηε κείσζε ηεο 

θνξναπνθπγήο θαη ηεο δηάβξσζεο ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ζηελ ΕΕ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ, ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη από θνηλνύ, 

κε θαηάιιειε ζπλεθηίκεζε ηεο πείξαο πνπ 

απνθηήζεθε από ην πξόγξακκα Fiscalis 

2020· επαλαιακβάλεη ηελ άπνςή ηνπ όηη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία όισλ ησλ απνθάζεσλ 

ηύπνπ «tax ruling» πνπ έρνπλ αληίθηππν ζε 

άιια θξάηε κέιε ζα πξέπεη όρη κόλν λα 

αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ θνξνινγηθώλ 

δηνηθήζεσλ θαη ηεο Επηηξνπήο, αιιά θαη λα 

παξνπζηάδνληαη ζηηο εθζέζεηο αλά ρώξα 

πνπ ππνβάιινπλ νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο· 

104. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ 

ππόςε όηη νπνηαδήπνηε θνξνινγηθή 

απόθαζε ηύπνπ «tax ruling» ζα πξέπεη, 

ηδίσο όηαλ πεξηιακβάλεη κεηαβηβαζηηθή 

ηηκνιόγεζε, λα ιακβάλεηαη ζε ζπλεξγαζία 

κε όιεο ηηο εκπιεθόκελεο ρώξεο, όηη νη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

αληαιιάζζνληαη απηόκαηα, πιήξσο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, θαη όηη νη ελέξγεηεο ζε 

εζληθό επίπεδν γηα ηε κείσζε ηεο 

θνξναπνθπγήο θαη ηεο δηάβξσζεο ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ζηελ ΕΕ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ, ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη από θνηλνύ, 

κε θαηάιιειε ζπλεθηίκεζε ηεο πείξαο πνπ 

απνθηήζεθε από ην πξόγξακκα Fiscalis 

2020· επαλαιακβάλεη ηελ άπνςή ηνπ όηη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία όισλ ησλ απνθάζεσλ 

ηύπνπ «tax ruling» πνπ έρνπλ αληίθηππν ζε 

άιια θξάηε κέιε ζα πξέπεη όρη κόλν λα 

αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ θνξνινγηθώλ 

δηνηθήζεσλ θαη ηεο Επηηξνπήο, αιιά θαη λα 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δεκόζηα 

ππνβνιή εθζέζεσλ αλά ρώξα από ηηο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο· 

Or. en 
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– ηε δεκόζηα θνηλνπνίεζή ηνπο, είηε 

πιήξσο είηε ζε απινπζηεπκέλε κνξθή, 

αιιά κε πιήξε ζεβαζκό ησλ απαηηήζεσλ 

εκπηζηεπηηθόηεηαο, 

– ηελ πιήξσο δεκόζηα θνηλνπνίεζή ηνπο, 
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139. αλαγλσξίδεη ην έξγν πνπ έρεη 

αλαιεθζεί από ηελ Επηηξνπή, γηα ηε 

δεκηνπξγία ελόο επξσπατθνύ αξηζκνύ 

θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ)· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα ππνβάιεη πξόηαζε γηα έλαλ 

επξσπατθό αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ 

(ΑΦΜ) κε βάζε ην ζρέδην γηα ηελ 

θαζηέξσζε επξσπατθνύ ΑΦΜ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ζρέδην δξάζεο ηεο 

Επηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ηνπ 2012 (δξάζε 22)
42

· 

ππελζπκίδεη όηη νη ΑΦΜ ζεσξείηαη όηη 

απνηεινύλ ην θαηαιιειόηεξν κέζν 

ηαπηνπνίεζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη 

δεηεί, ζην πιαίζην απηό, ηελ επηηάρπλζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ· θαιεί, ελ 

πξνθεηκέλσ, ηελ Επηηξνπή, λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 

παξόκνηνπ αξηζκνύ ηαπηνπνίεζεο ζε 

παγθόζκην επίπεδν, όπσο ν παγθόζκηνο 

ηαπηνπνηεηήο λνκηθήο νληόηεηαο (LEI) ηεο 

Επηηξνπήο Ρπζκηζηηθήο Επνπηείαο· 
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· 

ππελζπκίδεη όηη νη ΑΦΜ ζεσξείηαη όηη 

απνηεινύλ ην θαηαιιειόηεξν κέζν 

ηαπηνπνίεζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη 

δεηεί, ζην πιαίζην απηό, ηελ επηηάρπλζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ· θαιεί, ελ 

πξνθεηκέλσ, ηελ Επηηξνπή, λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 

παξόκνηνπ αξηζκνύ ηαπηνπνίεζεο ζε 

παγθόζκην επίπεδν, όπσο ν παγθόζκηνο 

ηαπηνπνηεηήο λνκηθήο νληόηεηαο (LEI) ηεο 

Επηηξνπήο Ρπζκηζηηθήο Επνπηείαο· δεηεί, 

επηπιένλ, λα δεκηνπξγεζεί δεκόζην 

κεηξών εηαηξεηώλ ζε επίπεδν ΔΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνύλ νη επηζεηηθέο 

θαη επηδήκηεο θνξνινγηθέο πξαθηηθέο, ε 

απάηε θαη νη ζηξεβιώζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνύ· 



 

AM\1079144EL.doc  PE571.047v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 __________________ 

42
 COM(2012)722 ηειηθό. 

 

Or. en 

 


