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9.12.2015 A8-0349/17 

Τροπολογία  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

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 Ε 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη έξεπλεο πνπ 

δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηεο επηηξνπήο 

TAXE απνθάιπςαλ πσο ε πξαθηηθή ησλ 

θνξνινγηθώλ απνθάζεσλ ηύπνπ «tax 

ruling» δελ εθαξκόδεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

Λνπμεκβνύξγν, αιιά είλαη ζπλήζεο ζε 

νιόθιεξε ηελ Έλσζε· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε πξαθηηθή ησλ θνξνινγηθώλ 

απνθάζεσλ ηύπνπ «tax ruling» κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί λόκηκα γηα λα ππάξρεη 

αζθάιεηα δηθαίνπ γηα ηελ άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη γηα λα 

κεησζεί ν ρξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο 

γηα ηηο έληηκεο επηρεηξήζεηο, πξνζθέξεηαη 

σζηόζν θαη γηα ελδερόκελε αζέκηηε ρξήζε 

θαη κπνξεί, παξέρνληαο αζθάιεηα δηθαίνπ 

κόλν ζε επηιεγκέλνπο θνξείο, λα 

δεκηνπξγήζεη θάπνην βαζκό αληζόηεηαο 

κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ ζηηο νπνίεο έρνπλ 

ρνξεγεζεί απνθάζεηο θαη ησλ εηαηξεηώλ 

ηνπ ίδηνπ ηνκέα ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ 

ρνξεγεζεί· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη έξεπλεο πνπ 

δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηεο επηηξνπήο 

TAXE απνθάιπςαλ πσο ε πξαθηηθή ησλ 

θνξνινγηθώλ απνθάζεσλ ηύπνπ «tax 

ruling» δελ εθαξκόδεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

Λνπμεκβνύξγν, αιιά είλαη ζπλήζεο ζε 

νιόθιεξε ηελ Έλσζε· όηη ε επηηξνπή 

TAXE, ελώ δηαπίζησζε όηη είραλ ζπκβεί 

εθηεηακέλεο παξαβηάζεηο ηνπ ελσζηαθνύ 

δηθαίνπ ζηνπο ηνκείο ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα, ησλ 

θνξνινγηθώλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ θαη 

ηεο αξρήο ηεο εηιηθξηλνύο θαη έληηκεο 

ζπλεξγαζίαο, δελ θαηόξζσζε σζηόζν λα 

ζίμεη πιήξσο ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο 

επζύλεο, ιόγσ ηεο έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο 

από ηελ Επηηξνπή, ην Σπκβνύιην θαη ηα 

θξάηε κέιε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

πξαθηηθή ησλ θνξνινγηθώλ απνθάζεσλ 

ηύπνπ «tax ruling» κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί λόκηκα γηα λα ππάξρεη 

αζθάιεηα δηθαίνπ γηα ηελ άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη γηα λα 

κεησζεί ν ρξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο 

γηα ηηο έληηκεο επηρεηξήζεηο, πξνζθέξεηαη 

σζηόζν θαη γηα ελδερόκελε αζέκηηε ρξήζε 

θαη κπνξεί, παξέρνληαο αζθάιεηα δηθαίνπ 

κόλν ζε επηιεγκέλνπο θνξείο, λα 

δεκηνπξγήζεη θάπνην βαζκό αληζόηεηαο 

κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ ζηηο νπνίεο έρνπλ 
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ρνξεγεζεί απνθάζεηο θαη ησλ εηαηξεηώλ 

ηνπ ίδηνπ ηνκέα ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ 

ρνξεγεζεί· 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Τροπολογία  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

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 Η 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, κε νξηζκέλεο 

αμηέπαηλεο εμαηξέζεηο, νη εζληθνί πνιηηηθνί 

εγέηεο δελ έρνπλ επηδείμεη επαξθή 

πξνζπκία όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θνξναπνθπγήο ζηε 

θνξνινγία ησλ εηαηξεηώλ· 

H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, κε νξηζκέλεο 

αμηέπαηλεο εμαηξέζεηο, νη εζληθνί πνιηηηθνί 

εγέηεο δελ έρνπλ επηδείμεη επαξθή 

πξνζπκία όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θνξναπνθπγήο ζηε 

θνξνινγία ησλ εηαηξεηώλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη νξηζκέλα θξάηε κέιε, όπσο ην 

Λνπμεκβνύξγν, ππό ηελ εγεζία ηνπ 

ζεκεξηλνύ Πξόεδξνπ ηεο Επηηξνπήο 

Jean-Claude Juncker, θαη νη Κάησ 

Χώξεο, κε Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ ηνλ λπλ 

Πξόεδξν ηνπ Eurogroup Jeroen 

Dijsselbloem έρνπλ, όπσο απνθαιύθζεθε 

πξόζθαηα από ζεκαληηθά κέζα 

ελεκέξσζεο, παξαθσιύζεη ελεξγεηηθά, ζε 

θόξνπκ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηελ πξόνδν ζην 

ζέκα επηδήκησλ θνξνινγηθώλ πξαθηηθώλ 

όπσο ηα πιαίζηα γηα ηα δηπιώκαηα 

επξεζηηερλίαο· 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Τροπολογία  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

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 Α3 – εδάθιο 1 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Οη ελ ιόγσ θνηλνπνηήζεηο από ηα θξάηε 

κέιε πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε 

δεπηεξνγελώλ επηπηώζεσλ αλαθνξηθά κε 

ηνλ πξαγκαηηθό αληίθηππν ησλ λέσλ 

θνξνινγηθώλ κέηξσλ ζε άιια θξάηε κέιε 

θαη ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, πξνο 

ππνζηήξημε ηεο δξάζεο ηεο νκάδαο 

«Κώδηθαο δενληνινγίαο» γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ επηδήκησλ θνξνινγηθώλ 

πξαθηηθώλ. 

 Οη ελ ιόγσ θνηλνπνηήζεηο από ηα 

θξάηε κέιε πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε 

δεπηεξνγελώλ επηπηώζεσλ αλαθνξηθά 

κε ηνλ πξαγκαηηθό αληίθηππν ησλ 

λέσλ θνξνινγηθώλ κέηξσλ ζε άιια 

θξάηε κέιε θαη ζε αλαπηπζζόκελεο 

ρώξεο, πξνο ππνζηήξημε ηεο δξάζεο 

ηεο νκάδαο «Κώδηθαο δενληνινγίαο» 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηδήκησλ 

θνξνινγηθώλ πξαθηηθώλ. Οη 

αλαιύζεηο απηέο πξέπεη λα 

δεκνζηεύνληαη έηζη ώζηε λα δίλεηαη 

ε δπλαηόηεηα ζε ελδηαθεξόκελνπο 

από ηνλ δεκόζην, ηνλ κε δεκόζην θαη 

ηνλ αθαδεκατθό ηνκέα λα θάλνπλ 

δηεζλείο ζπγθξίζεηο ησλ 

θνξνινγηθώλ θαζεζηώησλ θαη ηνπ 

νπζηαζηηθνύ δηαζπλνξηαθνύ ηνπο 

αληηθηύπνπ, κε βάζε όια ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Τροπολογία  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

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 Α7 – εδάθιο 3 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ε ελ ιόγσ πξνζηαζία ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλεπήο κε ην όιν λνκηθό ζύζηεκα θαη λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή ελαληίνλ 

αδηθαηνιόγεησλ λνκηθώλ δηώμεσλ, 

νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ θαη δπζκελώλ 

δηαθξίζεσλ· 

ε ελ ιόγσ πξνζηαζία ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλεπήο κε ην όιν λνκηθό ζύζηεκα θαη λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή ελαληίνλ 

αδηθαηνιόγεησλ λνκηθώλ δηώμεσλ, 

νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ θαη δπζκελώλ 

δηαθξίζεσλ. Η πξνζηαζία ησλ 

θαηαγγειηώλ δελ πξέπεη λα εμαζζελίδεη 

ιόγσ ελόο γεληθόινγνπ ή ππεξβνιηθά 

επξένο νξηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

απνξξήηνπ, πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο 

εηαηξείεο ή ζηνπο νξγαληζκνύο λα 

θηκώλνπλ απζαίξεηα ηνπο θαηαγγέιηεο, 

επηθαινύκελα ηελ ππνηηζέκελε 

πξνζηαζία ηέηνηνπ απνξξήηνπ· 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Τροπολογία  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

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 Β3 – ειζαγωγική πρόηαζη 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην θαιεί ηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή λα εμαθνινπζήζεη λα 

παξέρεη θαζνδήγεζε ζηα θξάηε κέιε 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο 

θαζεζηώησλ δέζκεο επξεζηηερλίαο, 

ζύκθσλα κε ηελ «ηξνπνπνηεκέλε 

πξνζέγγηζε βάζεη αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ», 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ είλαη 

επηδήκηα. 

Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην θαιεί ηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή λα εμαθνινπζήζεη λα 

παξέρεη θαζνδήγεζε ζηα θξάηε κέιε 

ζρεηηθά κε πξνηηκεζηαθά θνξνινγηθά 

θαζεζηώηα όπσο ηα πιαίζηα γηα ηα 

δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο.  

Or. en 



 

AM\1081293EL.doc  PE573.386v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

9.12.2015 A8-0349/22 

Τροπολογία  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

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 Β3 – εδάθιο 1 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Η θαζνδήγεζε απηή ζα πξέπεη λα 

θαζηζηά ζαθέο όηη ηα πξνηηκεζηαθά 

θαζεζηώηα, όπσο νη δέζκεο επξεζηηερλίαο, 

πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ 

«ηξνπνπνηεκέλε πξνζέγγηζε βάζεη 

αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ», όπσο νξίδεηαη 

ζηε δξάζε 5 ηεο BEPS ηνπ ΟΟΣΑ, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα 

πθίζηαηαη άκεζε ζρέζε κεηαμύ ησλ 

θνξνινγηθώλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ 

ζρεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο. 

 Η θαζνδήγεζε απηή ζα πξέπεη λα 

θαζηζηά ζαθέο όηη ηα πξνηηκεζηαθά 

θαζεζηώηα, όπσο νη δέζκεο 

επξεζηηερλίαο, πξέπεη λα 

θαηαξγεζνύλ ζηαδηαθά, δηόηη, 

ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο 

επηηξνπήο TAXE, ην θόζηνο έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο κπνξεί ήδε λα 

απαιιαγεί από ηε θνξνινγία βάζεη 

ησλ εζληθώλ θνξνινγηθώλ 

ζπζηεκάησλ αθόκα θαη ρσξίο 

πιαίζηα γηα ηελ επξεζηηερλία. Η ίδηα 

ε Επηηξνπή δηαπηζηώλεη ζε κειέηε 

ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα γηα ηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε όηη «ηα πιαίζηα 

γηα ηελ επξεζηηερλία θαίλεηαη όηη 

κάιινλ κεηαηνπίδνπλ εηαηξηθά έζνδα 

παξά ελζαξξύλνπλ ηελ θαηλνηνκία»
1 

θαη όηη ε δπζρέξεηα ηνπ εληνπηζκνύ 

ηεο αθξηβνύο ζπλεηζθνξά 

ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα θέξδε ησλ 

εηαηξεηώλ θαζηζηά ηα ζπζηήκαηα 

απηά εγγελώο επεπίθνξα ζε 

δξαζηεξηόηεηεο BEPS.  

_________ 

1 
 A study on R&D Tax Incentives, 

Taxation Papers, Working Paper No 52-
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9.12.2015 A8-0349/23 

Τροπολογία  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

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 Γ3 – ειζαγωγική πρόηαζη 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην δεηεί από ηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή λα ππνβάιεη 

πξόηαζε γηα έλαλ θαηάινγν αληηκέηξσλ 

πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ε Έλσζε θαη 

ηα θξάηε κέιε σο κέηνρνη θαη 

ρξεκαηνδόηεο δεκόζησλ θνξέσλ, 

ηξαπεδώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ 

πξνγξακκάησλ, θαηά ησλ εηαηξηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ θνξνινγηθνύο παξαδείζνπο 

γηα λα εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα επηζεηηθνύ 

θνξνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη, ζπλεπώο, 

δελ ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηα πξόηππα 

ρξεζηήο θνξνινγηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

Έλσζεο. 

Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην δεηεί από ηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή λα ππνβάιεη 

πξόηαζε γηα έλαλ θαηάινγν αληηκέηξσλ 

πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ε Έλσζε θαη 

ηα θξάηε κέιε σο κέηνρνη θαη 

ρξεκαηνδόηεο δεκόζησλ θνξέσλ, 

ηξαπεδώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ 

πξνγξακκάησλ, θαηά ησλ εηαηξηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ θνξνινγηθνύο 

παξαδείζνπο, παξέρνπλ ζρεηηθέο 

ζπκβνπιέο ή δηεπθνιύλνπλ ηε ρξήζε ηνπο 

γηα λα εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα επηζεηηθνύ 

θνξνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη, ζπλεπώο, 

δελ ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηα πξόηππα 

ρξεζηήο θνξνινγηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

Έλσζεο. 

Or. en 
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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 Γ3 – εδάθιο 2 – ζημείο 8 (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  o ζε πεξηπηώζεηο επαλεηιεκκέλεο ρξήζεο 

ή πξνώζεζεο θνξνινγηθώλ παξαδείζσλ, 

επηβνιή πξνζηίκσλ θαη αλάθιεζε ηεο 

άδεηαο άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, ηδίσο γηα επηρεηξήζεηο 

παξνρήο θνξνινγηθώλ ζπκβνπιώλ θαη 

παξόρνπο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ππεξεζηώλ. 

Or. en 

 

 


