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9.12.2015 A8-0349/14 

Τροπολογία  14 

Luděk Niedermayer 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεζη A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεπμε δηαθάλεηαο, ζπληνληζκνύ θαη ζύγθιηζεο ζηηο πνιηηηθέο όζνλ αθνξά ηνλ θόξν 

εηαηξεηώλ ζηελ Έλσζε 

2015/2010(INL) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη ΜΔ – ζηοιχείο (i) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

(i) ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε απμεκέλε 

δηαθάλεηα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

κεγάισλ πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ, ηδίσο 

όζνλ αθνξά ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε, 

ηνπο θαηαβιεζέληεο θόξνπο επί ησλ 

θεξδώλ θαη ηηο εηζπξαρζείζεο επηδνηήζεηο 

θαη επηζηξνθέο θόξνπ, θαζώο θαη ηνλ 

αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηώπηζεο ηεο BEPS από ηηο 

θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη πξέπεη λα επηηεπρζεί νξζή 

ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο αλάγθεο γηα 

δηαθάλεηα, ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

εκπνξηθώλ κπζηηθώλ, ελώ επίζεο  πξέπεη 

λα ιεθζεί ππόςε ν αληίθηππνο ζηηο 

κηθξόηεξεο επηρεηξήζεηο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη κηα κνξθή δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηε δηαθάλεηα απηή είλαη ε ππνβνιή 

εθζέζεσλ αλά ρώξα· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη νη πξνηάζεηο ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

ππνβνιή εθζέζεσλ αλά ρώξα ζα πξέπεη 

θαη’ αξρήλ λα βαζίδνληαη ζην ππόδεηγκα 

ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκώλ ηνπ ΟΟΣΑ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Έλσζε κπνξεί 

λα πξνρσξήζεη πέξα από ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΣΑ θαη λα 

θαηαζηήζεη ηελ ελ ιόγσ ππνβνιή 

εθζέζεσλ αλά ρώξα ππνρξεσηηθή θαη 

(i) ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε απμεκέλε 

δηαθάλεηα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

κεγάισλ πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ, ηδίσο 

όζνλ αθνξά ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε, 

ηνπο θαηαβιεζέληεο θόξνπο επί ησλ 

θεξδώλ θαη ηηο εηζπξαρζείζεο επηδνηήζεηο 

θαη επηζηξνθέο θόξνπ, θαζώο θαη ηνλ 

αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηώπηζεο ηεο BEPS από ηηο 

θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη πξέπεη λα επηηεπρζεί νξζή 

ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο αλάγθεο γηα 

δηαθάλεηα, ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

εκπνξηθώλ κπζηηθώλ, ελώ επίζεο  πξέπεη 

λα ιεθζεί ππόςε ν αληίθηππνο ζηηο 

κηθξόηεξεο επηρεηξήζεηο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη κηα κνξθή δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηε δηαθάλεηα απηή είλαη ε ππνβνιή 

εθζέζεσλ αλά ρώξα· ηνλίδεη όηη νη 

απαηηήζεηο δηαθάλεηαο πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα πινπνηνύληαη θαηά 

ηξόπν ώζηε λα κελ ζέηνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο ΕΕ ζε κεηνλεθηηθή 

αληαγσληζηηθή ζέζε·  ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη νη πξνηάζεηο ηεο Έλσζεο γηα 

ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ αλά ρώξα ζα 

πξέπεη θαη’ αξρήλ λα βαζίδνληαη ζην 

ππόδεηγκα ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκώλ 
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δεκόζηα, θαη όηη ην Επξσπατθό 

Κνηλνβνύιην ςήθηζε ππέξ ηεο πιήξνπο 

δεκόζηαο ππνβνιήο εθζέζεσλ αλά ρώξα κε 

ηηο ηξνπνινγίεο ηνπ πνπ εγθξίζεθαλ ζηηο 8 

Ινπιίνπ 2015
3
 ζηελ πξόηαζε αλαζεώξεζεο 

ηεο νδεγίαο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ 

κεηόρσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

Επξσπατθή Επηηξνπή δηεμήγαγε 

δηαβνύιεπζε γηα ην ζέκα απηό κεηαμύ 17 

Ινπλίνπ θαη 9 Σεπηεκβξίνπ 2015, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη δηάθνξεο 

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ππνβνιήο εθζέζεσλ αλά ρώξα
4
· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 88% όζσλ 

απάληεζαλ δεκόζηα ζηελ ελ ιόγσ 

δηαβνύιεπζε δήισζαλ όηη ηάζζνληαη ππέξ 

ηεο δεκνζηνπνίεζεο θνξνινγηθώλ 

πιεξνθνξηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο· 

__________________ 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 
4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

ηνπ ΟΟΣΑ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

Έλσζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη πέξα από ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΣΑ θαη λα 

θαηαζηήζεη ηελ ελ ιόγσ ππνβνιή 

εθζέζεσλ αλά ρώξα ππνρξεσηηθή, θαη όηη 

ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην ςήθηζε ππέξ 

ηεο πιήξνπο δεκόζηαο ππνβνιήο εθζέζεσλ 

αλά ρώξα κε ηηο ηξνπνινγίεο ηνπ ζηελ 

εληνιή δηαπξαγκάηεπζεο πνπ εγθξίζεθαλ 

ζηηο 8 Ινπιίνπ 2015
3
 ζηελ πξόηαζε 

αλαζεώξεζεο ηεο νδεγίαο γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε Επξσπατθή Επηηξνπή 

δηεμήγαγε δηαβνύιεπζε γηα ην ζέκα απηό 

κεηαμύ 17 Ινπλίνπ θαη 9 Σεπηεκβξίνπ 

2015, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη 

δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ αλά 

ρώξα
4
· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 88% 

όζσλ απάληεζαλ δεκόζηα ζηελ ελ ιόγσ 

δηαβνύιεπζε δήισζαλ όηη ηάζζνληαη ππέξ 

ηεο δεκνζηνπνίεζεο θνξνινγηθώλ 

πιεξνθνξηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ΜΜΕ θαη νη 

εηαηξείεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο πνπ 

δελ είλαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη 

λα εμαηξνύληαη από ηελ ελ ιόγσ 

ππνρξέσζε·  

__________________ 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 
4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Τροπολογία  15 

Luděk Niedermayer 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεζη A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεπμε δηαθάλεηαο, ζπληνληζκνύ θαη ζύγθιηζεο ζηηο πνιηηηθέο όζνλ αθνξά ηνλ θόξν 

εηαηξεηώλ ζηελ Έλσζε 

2015/2010(INL) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράρηημα – Σύζηαζη Α1 – ειζαγωγική παράγραθος 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην θαιεί εθ λένπ 

ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή λα ιάβεη όια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

εηζαγάγεη, εληόο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2016, ηελ ππνβνιή ζθαηξηθώλ θαη 

δεκόζησλ εθζέζεσλ αλά ρώξα (CBC-R) 

γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο. 

Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην θαιεί εθ λένπ 

ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή λα ιάβεη όια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

εηζαγάγεη, εληόο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2016, ηελ ππνβνιή ζθαηξηθώλ θαη 

δεκόζησλ εθζέζεσλ αλά ρώξα (CBC-R) 

γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο, θαη ηνλίδεη θαη πάιη όηη νη ΜΜΕ 

θαη νη εηαηξείεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο 

πνπ δελ είλαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζα 

πξέπεη λα εμαηξνύληαη από ηελ ελ ιόγσ 

ππνρξέσζε. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Τροπολογία  16 

Luděk Niedermayer 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεζη A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεπμε δηαθάλεηαο, ζπληνληζκνύ θαη ζύγθιηζεο ζηηο πνιηηηθέο όζνλ αθνξά ηνλ θόξν 

εηαηξεηώλ ζηελ Έλσζε 

2015/2010(INL) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράρηημα – Σύζηαζη Α1 – δεύηερο εδάθιο – νέο ζημείο μεηά ηο δεύηερο ζημείο 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  o ηνλ αληίθηππν ησλ απμεκέλσλ 

απαηηήζεσλ δηαθάλεηαο σο πξνο ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ελσζηαθώλ 

εηαηξεηώλ απέλαληη ζε αληηπάινπο ηνπο 

εθηόο ΕΕ· 

Or. en 

 

 


