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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

9.12.2015 A8-0349/11 

Τροπολογία  11 

Molly Scott Cato 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεςξη διαθάνειαρ, ζςνηονιζμού και ζύγκλιζηρ ζηιρ πολιηικέρ όζον αθοπά ηον θόπο 

εηαιπειών ζηην Ένωζη 

2015/2010(INL) 

Πρόταση υηυίσματος 

Παράρτημα Ι – παράγραυος 7 – στοιτείο 1α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  - Να ζπζηαζεί επξωπαϊθό θνηλό ηακείν 

θαηαγγειηώλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη 

από αλαθηεζέληα πνζά, ώζηε λα 

δηαζθαιηζηεί όηη νη θαηαγγέιηεο ζα 

ιακβάλνπλ επαξθή νηθνλνκηθή ζηήξημε 

όηαλ απνθαιύπηνπλ απόξξεηα ππέξ ηνπ 

δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο·  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Τροπολογία  12 

Molly Scott Cato 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεςξη διαθάνειαρ, ζςνηονιζμού και ζύγκλιζηρ ζηιρ πολιηικέρ όζον αθοπά ηον θόπο 

εηαιπειών ζηην Ένωζη 

2015/2010(INL) 

Πρόταση υηυίσματος 

Παράρτημα Ι – σπότιτλος 7α (νέος) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Σύζηαζε Α8: Νένη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ 

ηηο εηαηξείεο παξνρήο θνξνινγηθώλ 

ζπκβνπιώλ  

Τν Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην δεηεί από ηελ 

Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή λα ππνβάιεη 

λνκνζεηηθή πξόηαζε γηα: 

• ηελ θαηάξηηζε ελόο ππνρξεωηηθνύ 

Δπξωπαϊθνύ Γενληνινγηθνύ Κώδηθα 

Σπκπεξηθνξάο πνπ ζα ηζρύεη γηα όιεο ηηο 

εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ θνξνινγηθέο 

ζπκβνπιέο θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην 

εζωηεξηθό ηεο εληαίαο αγνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπνληαη πξαθηηθέο 

επηζεηηθνύ θνξνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ·  

• ηελ έγθξηζε ελόο ζαθνύο νξηζκνύ ηεο 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόληωλ θαζώο θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηζρπξώλ πνιηηηθώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλεηαη ην 

ελδερόκελν νη θνξείο πνπ ελδέρεηαη λα 

βξίζθνληαη ζε ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

λα απνηεινύλ ελεξγά κέιε νπνηνπδήπνηε 

θνξέα εκπεηξνγλωκόλωλ ή 

ζπκβνπιεπηηθνύ ζώκαηνο·  

• λα ππνρξεώλνληαη νη εηαηξείεο πνπ 

παξέρνπλ επί ηνπ παξόληνο ηόζν 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο όζν θαη ππεξεζίεο 

θνξνινγηθήο ζπκκόξθωζεο λα 

δηαρωξίδνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο κέζω 
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ηεο ππνρξεωηηθήο δηάζπαζήο ηνπο ζε 

ρωξηζηέο εηαηξείεο· 

• ηελ επηβνιή απηώλ θπξώζεωλ ζηνπο 

κεκνλωκέλνπο ζπκβνύινπο ή ζηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο πνπ δελ ηεξνύλ 

ηνπο θαλόλεο ηνπ λένπ Κώδηθα 

Γενληνινγίαο, νη νπνίεο ζα μεθηλνύλ από 

ηελ θαηαβνιή πξνζηίκωλ θαη ηελ 

επηζηξνθή ηωλ απνιεζζέληωλ 

θνξνινγηθώλ εζόδωλ θαη ζα θζάλνπλ 

κέρξη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην 

εζωηεξηθό ηεο εληαίαο αγνξάο· γηα όια ηα 

αλωηέξω κέηξα, ε Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή 

ζα πξέπεη λα θαηαζηήζεη ζαθέο πνηεο 

θπξώζεηο ζα ηζρύνπλ γηα ηα θξάηε κέιε ή 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζπκκνξθώλνληαη 

κε ηνπο εθάζηνηε θαλόλεο· 

• λα ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο νη νπνίεο ζα 

θαζηζηνύλ ππνρξεωηηθή ηε ζπδήηεζε θαη 

ηελ έγθξηζε ζηξαηεγηθώλ θνξνινγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ από ηνπο κεηόρνπο ηωλ 

εηαηξεηώλ· 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Τροπολογία  13 

Molly Scott Cato 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεςξη διαθάνειαρ, ζςνηονιζμού και ζύγκλιζηρ ζηιρ πολιηικέρ όζον αθοπά ηον θόπο 

εηαιπειών ζηην Ένωζη 

2015/2010(INL) 

Πρόταση υηυίσματος 

Παράρτημα Ι – παράγραυος 8 – σποπαράγραυος 1 (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Η Δπηηξνπή δελ πξέπεη λα δηαρωξίζεη ηα 

θνηλά θαη ηα ελνπνηεκέλα κέξε ηεο 

Κνηλήο Δλνπνηεκέλεο Βάζεο Φνξνινγίαο 

Δηαηξεηώλ (ΚΔΒΦΔ) θαη πξέπεη λα 

ππνβάιεη, ην αξγόηεξν έωο ηνλ Ινύλην ηνπ 

2016, εληαία λνκνζεηηθή πξόηαζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ππνρξεωηηθήο Κνηλήο 

Δλνπνηεκέλεο Βάζεο Φνξνινγίαο 

Δηαηξεηώλ (ΚΔΒΦΔ) ζηελ Έλωζε· 

Or. en 

 

 


