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4.7.2016 A8-0223/16 

Τροπολογία  16 

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

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  -A α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 

κυβερνήσεις εξέδωσαν φορολογικές 

αποφάσεις τύπου «tax ruling» υπέρ των 

πολυεθνικών εταιρειών, ταυτόχρονα 

αύξησαν τους φόρους επί της εργασίας, 

ζητώντας μειώσεις στους μισθούς και 

περικοπές των δημόσιων υπηρεσιών 

(κυρίως στους τομείς της κοινωνικής 

ασφάλισης, της υγείας και της 

εκπαίδευσης)·  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/17 

Τροπολογία  17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΜΑ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΜΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

καθεστώτα patent box και τα παρεμφερή 

προτιμησιακά μέσα είναι μόνο ένα από τα 

στοιχεία που τροφοδοτούν την πίεση προς 

τα κάτω στους συντελεστές φορολογίας 

των εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και η 

ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, που 

έχουν ενσωματωθεί στις Συνθήκες και τη 

νομοθεσία της ΕΕ, όπως η οδηγία για τις 

μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες και 

η οδηγία για τους τόκους και τα 

δικαιώματα, δημιουργούν μια 

διαρθρωτική ασυμμετρία στη χάραξη 

πολιτικής, προς όφελος των 

κεφαλαιούχων και των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, δίνοντας προτεραιότητα 

στην ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου 

και την ελεύθερη εγκατάσταση των 

επιχειρήσεων χωρίς να υπάρχουν τα 

αναγκαία μέσα πολιτικής για τη 

διασφάλιση του συντονισμού, της 

συνεργασίας και της διαφάνειας στη 

φορολόγηση των εταιρειών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτό καθίσταται σαφές στις 

αποφάσεις του ΔΕΕ που εμπόδισαν τα 

κράτη μέλη να εφαρμόσουν ισχυρά 

αμυντικά μέτρα (π.χ. κανόνες για τις 

ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) ή 
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φορολόγηση κατά την έξοδο από μια 

χώρα) κατά του επιθετικού φορολογικού 

σχεδιασμού για λόγους θεμελιωδών 

ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς1α· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους 

η ολοκλήρωση επιτείνει τις αποκλίσεις 

και τις ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 

μελών και των κοινωνικών τάξεων· 

____________ 

1α Για παράδειγμα, απόφαση του Δικαστηρίου 

(τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 12ης 

Σεπτεμβρίου 2006 στην υπόθεση C-196/04, 

Cadbury Schweppes και Cadbury Schweppes 

Overseas Ltd κατά Commissioners of Inland 

Revenue, και απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο 

τμήμα) της 11ης Μαρτίου 2004 στην υπόθεση C-

9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant κατά 

Ministère de l’Économie, des Finances et de 

l’industrie, ΕΕ C 94 της 17.4.2004, σ. 5. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/18 

Τροπολογία  18 

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

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

πρόσφατα σκάνδαλα κατέδειξαν την 

αποτυχία του τρέχοντος οικονομικού 

συστήματος και την αδυναμία του να 

επιλύσει το πρόβλημα, με 

αποτελεσματικές λύσεις για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της 

φοροδιαφυγής, όπως ο δημόσιος έλεγχος 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

το τέλος της ελεύθερης κυκλοφορίας 

κεφαλαίων· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Τροπολογία  19 

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

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. επισημαίνει με ανησυχία ότι δεν έχουν 

τεθεί προς συζήτηση μέτρα για την 

καταπολέμηση των φορολογικών 

παραδείσων· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά 

την προσοχή στο γεγονός ότι η 

αυξανόμενη διαφάνεια δεν επαρκεί από 

μόνη της για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος· ζητεί, επομένως, να 

διοργανωθεί διάσκεψη κορυφής σε 

επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, με 

αντικείμενο τον καθορισμό χάρτη 

πορείας και κοινού σχεδίου δράσης για 

τον τερματισμό των φορολογικών 

παραδείσων· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Τροπολογία  20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. επικροτεί τη δέσμη για την 

καταπολέμηση της φοροαποφυγής 

(ATAP), την οποία δημοσίευσε η 

Επιτροπή στις 28 Ιανουαρίου 2016, καθώς 

και όλες τις νομοθετικές προτάσεις και 

ανακοινώσεις που έχουν γίνει από τότε 

(βλ. παράρτημα 4)· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την έγκριση από το 

Συμβούλιο της οδηγίας που τροποποιεί την 

οδηγία για τη διοικητική συνεργασία 

προκειμένου να θεσπιστεί η υποβολή 

εκθέσεων ανά χώρα στις φορολογικές 

αρχές, ενώ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 

για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν 

περίμενε να μάθει και να εξετάσει τη θέση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν 

συμφωνήσει τη δική του θέση, ούτε 

προέβλεψε τη συμμετοχή της Επιτροπής 

στην ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί το 

Συμβούλιο να καταλήξει σε ομόφωνη και 

φιλόδοξη θέση σχετικά με την ATAP και 

να διατηρήσει ενιαία την οδηγία για την 

καταπολέμηση της φοροαποφυγής, 

προκειμένου να εφαρμοστούν ουσιαστικά 

οι συστάσεις του ΟΟΣΑ και ληφθούν 

μέτρα που να προχωρούν ακόμα 

περισσότερο, ώστε να επιτευχθούν οι 

φιλοδοξίες της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η 

ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς αντί 

4. επικροτεί τη δέσμη για την 

καταπολέμηση της φοροαποφυγής 

(ATAP), την οποία δημοσίευσε η 

Επιτροπή στις 28 Ιανουαρίου 2016, καθώς 

και όλες τις νομοθετικές προτάσεις και 

ανακοινώσεις που έχουν γίνει από τότε 

(βλ. παράρτημα 4)· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την έγκριση από το 

Συμβούλιο της οδηγίας που τροποποιεί την 

οδηγία για τη διοικητική συνεργασία 

προκειμένου να θεσπιστεί η υποβολή 

εκθέσεων ανά χώρα στις φορολογικές 

αρχές, ενώ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 

για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν 

περίμενε να μάθει και να εξετάσει τη θέση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν 

συμφωνήσει τη δική του θέση, ούτε 

προέβλεψε τη συμμετοχή της Επιτροπής 

στην ανταλλαγή πληροφοριών· εκφράζει 

έντονη αποδοκιμασία για το αδύναμο και 

ανεπαρκές αποτέλεσμα του Συμβουλίου 

σε σχέση με την οδηγία για την 

καταπολέμηση της φοροαποφυγής 

(ATAD), ιδίως όσον αφορά τη ρήτρα περί 

κεκτημένων για την έκπτωση τόκων, την 

περιορισμένη και αναποτελεσματική 

προσέγγιση στους κανόνες για τις 

ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες και τη 

διαγραφή της ρήτρας μετάπτωσης· καλεί 
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της αποδυναμωσής της· εκφράζει την 

έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός 

ότι το τρέχον σχέδιο θέσης του 

Συμβουλίου έχει αποδυναμωθεί, ιδίως με 

τη ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων 

σχετικά με την έκπτωση τόκων ή την πιο 

περιορισμένη προσέγγιση στον κανόνα για 

τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

πρωτοβουλία να δημιουργηθεί κοινός 

ενωσιακός ορισμός και κατάλογος μη 

συνεργάσιμων δικαιοδοσιών στο πλαίσιο 

της εξωτερικής στρατηγικής για την 

αποτελεσματική φορολογία· τονίζει ότι ο 

κατάλογος αυτός θα πρέπει να βασίζεται 

σε αντικειμενικά, διεξοδικά και μετρήσιμα 

κριτήρια· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι 

απαιτείται περισσότερη και δεσμευτική 

δράση για την αποτελεσματική και 

συστηματική καταπολέμηση της BEPS· 

τα κράτη μέλη να θεσπίσουν επειγόντως 

επαρκώς ισχυρά μέτρα κατά της BEPS, 

συμπεριλαμβανομένων αυστηρών, 

εκτενών και εφαρμόσιμων κανόνων για 

τις ΕΑΕ και της επέκτασης του κανόνα 

για τον περιορισμό των τόκων στο κόστος 

δικαιωμάτων και τελών αδείας, 

εξαρτώντας τη δυνατότητα έκπτωσης 

φόρου επί του κόστους αυτού από το 

επίπεδο ουσιαστικής φορολόγησης του 

αντίστοιχου εισοδήματος στη χώρα 

προορισμού· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί 

κοινός ενωσιακός ορισμός και κατάλογος 

μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών στο 

πλαίσιο της εξωτερικής στρατηγικής για 

την αποτελεσματική φορολογία· τονίζει ότι 

ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να βασίζεται 

σε αντικειμενικά, διεξοδικά και μετρήσιμα 

κριτήρια· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι 

απαιτείται περισσότερη και δεσμευτική 

δράση για την αποτελεσματική και 

συστηματική καταπολέμηση της BEPS· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Τροπολογία  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) πριν από 

το τέλος του 2016, συνοδευόμενη από 

κατάλληλη και δίκαιη κλίμακα 

συνεισφοράς, η οποία θα προσφέρει μια 

συνολική λύση στο ζήτημα των επιζήμιων 

φορολογικών πρακτικών εντός της 

Ένωσης, θα επιφέρει σαφήνεια και 

απλούστευση για τις επιχειρήσεις, και θα 

διευκολύνει τις διασυνοριακές οικονομικές 

δραστηριότητες στο εσωτερικό της 

Ένωσης· πιστεύει ότι η ενοποίηση συνιστά 

ουσιαστικό στοιχείο της ΚΕΒΦΕ· θεωρεί 

ότι η ενοποίηση θα πρέπει να εισαχθεί το 

συντομότερο δυνατόν και ότι κάθε 

ενδιάμεσο σύστημα που θα περιλαμβάνει 

μόνο την εναρμόνιση της φορολογικής 

βάσης με έναν μηχανισμό συμψηφισμού 

απωλειών μπορεί να είναι μόνο 

προσωρινό· πιστεύει ότι η καθιέρωση μιας 

πλήρους και υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ 

καθίσταται διαρκώς επιτακτικότερη· καλεί 

τα κράτη μέλη να καταλήξουν γρήγορα σε 

συμφωνία σχετικά με την πρόταση για την 

ΚΕΒΦΕ, όταν υποβληθεί, και, εν συνεχεία, 

να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τη 

σχετική νομοθεσία· υπενθυμίζει στα κράτη 

μέλη ότι οι διαφορές στους συντελεστές 

6. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) πριν από 

το τέλος του 2016, συνοδευόμενη από 

κατάλληλη και δίκαιη κλίμακα 

συνεισφοράς, η οποία θα προσφέρει μια 

συνολική λύση στο ζήτημα των επιζήμιων 

φορολογικών πρακτικών εντός της 

Ένωσης, θα επιφέρει σαφήνεια και 

απλούστευση για τις επιχειρήσεις, και θα 

διευκολύνει τις διασυνοριακές οικονομικές 

δραστηριότητες στο εσωτερικό της 

Ένωσης· πιστεύει ότι η ενοποίηση συνιστά 

ουσιαστικό στοιχείο της ΚΕΒΦΕ· θεωρεί 

ότι η ενοποίηση θα πρέπει να εισαχθεί το 

συντομότερο δυνατόν και ότι κάθε 

ενδιάμεσο σύστημα που θα περιλαμβάνει 

μόνο την εναρμόνιση της φορολογικής 

βάσης με έναν μηχανισμό συμψηφισμού 

απωλειών μπορεί να είναι μόνο 

προσωρινό· πιστεύει ότι η καθιέρωση μιας 

πλήρους και υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ 

καθίσταται διαρκώς επιτακτικότερη· καλεί 

τα κράτη μέλη να καταλήξουν γρήγορα σε 

συμφωνία σχετικά με την πρόταση για την 

ΚΕΒΦΕ, όταν υποβληθεί, και, εν συνεχεία, 

να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τη 

σχετική νομοθεσία· υπενθυμίζει στα κράτη 

μέλη ότι οι διαφορές στους συντελεστές 
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φορολογίας εταιρειών μπορούν να 

δημιουργήσουν άνισους όρους 

ανταγωνισμού και να οδηγήσουν σε 

αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό και 

εντός της ΕΕ· 

φορολογίας εταιρειών μπορούν να 

δημιουργήσουν άνισους όρους 

ανταγωνισμού και να οδηγήσουν σε 

αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό και 

εντός της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, χωρίς 

αποτελεσματικά, ελάχιστα κατώτατα 

όρια συντελεστή φορολογίας εταιρειών, 

μια ΚΕΒΦΕ είναι πιθανόν να εντείνει την 

πίεση προς τα κάτω στα ποσοστά φόρου 

εταιρειών ως το μοναδικό εναπομένον 

νομικό μέσο που έχουν τα κράτη μέλη 

προκειμένου να προσφέρουν ευνοϊκότερες 

συνθήκες στους φορολογούμενους, και ότι 

αυτό θα μπορούσε, επίσης, να οδηγήσει 

σε μεγαλύτερη μετεγκατάσταση 

επιχειρήσεων, με επακόλουθες αρνητικές 

συνέπειες για την αγορά εργασίας· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Τροπολογία  22 

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

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  12α. ζητεί την ανάπτυξη νομοθετικής 

δράσης για τον περιορισμό της 

δυνατότητας χρησιμοποίησης 

υπεράκτιων κέντρων, με την ενίσχυση 

των μέτρων πρόληψης και ελέγχου εκ 

μέρους των φορολογικών, δικαστικών, 

οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 

αρχών, και την εφαρμογή μέτρων κατά 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν 

συμμετοχές ή θυγατρικές σε 

φορολογικούς παραδείσους· στο πλαίσιο 

αυτό, καλεί τις κυβερνήσεις να δώσουν το 

καλό παράδειγμα απαγορεύοντας στις 

δημόσιες επιχειρήσεις να έχουν 

θυγατρικές σε φορολογικούς 

παραδείσους· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Τροπολογία  23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. τονίζει με έμφαση ότι το έργο των 

καταγγελτών έχει καθοριστική σημασία 

για την αποκάλυψη σκανδάλων 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, και ότι, 

συνεπώς, η προστασία των καταγγελτών 

πρέπει να διασφαλίζεται νομικά και να 

ενισχυθεί σε ολόκληρη την ΕΕ· 

επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το 

Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζονται στην 

κατεύθυνση αυτή· θεωρεί ότι τα 

δικαστήρια και τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να εξασφαλίζουν την προστασία του 

νόμιμου επιχειρηματικού απορρήτου, 

χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται, να 

παρακωλύεται ή να περιορίζεται με 

οποιονδήποτε τρόπο η δυνατότητα των 

καταγγελτών και των δημοσιογράφων να 

τεκμηριώνουν και να αποκαλύπτουν 

παράνομες, καταχρηστικές ή επιβλαβείς 

πρακτικές, στις περιπτώσεις που αυτό  

εξυπηρετεί σαφώς και αναμφίβολα το 

δημόσιο συμφέρον· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 

Επιτροπή δεν έχει σχέδια για άμεση 

ανάληψη δράσης σχετικά με το θέμα, 

δεδομένων των πολύ πρόσφατων και 

σημαντικών αποκαλύψεων από 

καταγγέλτες, ευρύτερα γνωστών ως 

16. τονίζει με έμφαση ότι το έργο των 

καταγγελτών έχει καθοριστική σημασία 

για την αποκάλυψη σκανδάλων 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, και ότι, 

συνεπώς, η προστασία των καταγγελτών 

πρέπει να διασφαλίζεται νομικά και να 

ενισχυθεί σε ολόκληρη την ΕΕ· 

επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το 

Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζονται στην 

κατεύθυνση αυτή· θεωρεί ότι τα 

δικαστήρια και τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να διασφαλίσουν τη δυνατότητα των 

καταγγελτών και των δημοσιογράφων να 

τεκμηριώνουν και να αποκαλύπτουν 

παράνομες, καταχρηστικές ή επιβλαβείς 

πρακτικές, προς το δημόσιο συμφέρον· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει σχέδια για 

άμεση ανάληψη δράσης σχετικά με το 

θέμα, δεδομένων των πολύ πρόσφατων και 

σημαντικών αποκαλύψεων από 

καταγγέλτες, ευρύτερα γνωστών ως 

«LuxLeaks» και «έγγραφα του Παναμά», 

καθώς και της απόφασης κατά των 

καταγγελτών της υπόθεσης «LuxLeaks», 

Antoine Deltour και Raphaël Halet· 
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«LuxLeaks» και «έγγραφα του Παναμά»· 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Τροπολογία  24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 

συντομότερο δυνατό κοινό ενωσιακό 

ορισμό και κατάλογο μη συνεργάσιμων 

δικαιοδοσιών (δηλ. μια «μαύρη λίστα 

φορολογικών παραδείσων»), βασιζόμενη 

σε αξιόπιστα, διαφανή και αντικειμενικά 

κριτήρια και σύμφωνα με τις συστάσεις 

του ΟΟΣΑ, τα μέτρα φορολογικής 

διαφάνειας, τη δράση κατά της BEPS, και 

τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων, 

λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενεργών 

επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, τη 

χορήγηση πλεονεκτημάτων σε μη ημεδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την απουσία 

απαίτησης για οικονομική υπόσταση και 

τη μη δημοσιοποίηση της εταιρικής δομής 

νομικών οντοτήτων 

(συμπεριλαμβανομένων των 

καταπιστευμάτων, των φιλανθρωπικών 

οργανώσεων, των ιδρυμάτων κ.λπ.) ή της 

ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων ή 

δικαιωμάτων, και χαιρετίζει την πρόθεση 

της Επιτροπής να καταλήξει σε συμφωνία 

για τον κατάλογο αυτό μέσα στους 

προσεχείς έξι μήνες· καλεί τα κράτη μέλη 

να εγκρίνουν την εν λόγω συμφωνία έως 

το τέλος του 2016· θεωρεί ότι, 

προκειμένου η διαδικασία να έχει 

προληπτικό αποτέλεσμα, χρειάζεται να 

22. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 

συντομότερο δυνατό κοινό ενωσιακό 

ορισμό και κατάλογο μη συνεργάσιμων 

δικαιοδοσιών (δηλ. μια «μαύρη λίστα 

φορολογικών παραδείσων»), βασιζόμενη 

σε αξιόπιστα, διαφανή και αντικειμενικά 

κριτήρια και σύμφωνα με τις συστάσεις 

του ΟΟΣΑ, τα μέτρα φορολογικής 

διαφάνειας, τη δράση κατά της BEPS, και 

τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων, 

λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενεργών 

επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, τη 

χορήγηση πλεονεκτημάτων σε μη ημεδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την απουσία 

απαίτησης για οικονομική υπόσταση και 

τη μη δημοσιοποίηση της εταιρικής δομής 

νομικών οντοτήτων 

(συμπεριλαμβανομένων των 

καταπιστευμάτων, των φιλανθρωπικών 

οργανώσεων, των ιδρυμάτων κ.λπ.) ή της 

ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων ή 

δικαιωμάτων, και χαιρετίζει την πρόθεση 

της Επιτροπής να καταλήξει σε συμφωνία 

για τον κατάλογο αυτό μέσα στους 

προσεχείς έξι μήνες· καλεί τα κράτη μέλη 

να εγκρίνουν την εν λόγω συμφωνία έως 

το τέλος του 2016· πιστεύει ότι θα πρέπει 

να θεσπιστεί ένας μηχανισμός που να 

επιτρέπει τον αποχαρακτηρισμό 
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προβλεφθεί, πριν από την καταχώριση 

στον κατάλογο, μια διαδικασία 

κλιμάκωσης, η οποία θα ξεκινά με τη 

διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου με 

τη δικαιοδοσία στην οποία έχουν 

εντοπιστεί οι ελλείψεις· πιστεύει ότι θα 

πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός που 

να επιτρέπει τον αποχαρακτηρισμό 

δικαιοδοσιών αν και όταν επιτευχθεί ή 

αποκατασταθεί επιτυχώς η συμμόρφωση· 

θεωρεί ότι στην αξιολόγηση αυτή θα 

πρέπει να συμμετέχουν και οι χώρες μέλη 

του ΟΟΣΑ· 

δικαιοδοσιών αν και όταν επιτευχθεί ή 

αποκατασταθεί επιτυχώς η συμμόρφωση· 

θεωρεί ότι στην αξιολόγηση αυτή θα 

πρέπει να συμμετέχουν και οι χώρες μέλη 

του ΟΟΣΑ· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Τροπολογία  25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές κυρώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων της επιβολής 

ποινικών κυρώσεων σε διευθυντικά 

στελέχη εταιρειών που ενέχονται σε 

φοροδιαφυγή, και της δυνατότητας να 

ανακαλούνται άδειες άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας για 

επαγγελματίες και εταιρείες που 

αποδεικνύεται ότι συμμετέχουν στην 

κατάρτιση, την παροχή συμβουλών 

σχετικά με τη χρήση, ή τη χρήση 

συστημάτων επιθετικού φορολογικού 

σχεδιασμού και φοροδιαφυγής· ζητεί από 

την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα 

της θέσπισης αναλογικής οικονομικής 

ευθύνης για τους φοροτεχνικούς που 

συμμετέχουν σε παράνομες φορολογικές 

πρακτικές· 

39. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές κυρώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων της επιβολής 

ποινικών κυρώσεων σε διευθυντικά 

στελέχη εταιρειών που ενέχονται σε 

φοροδιαφυγή, και της δυνατότητας να 

ανακαλούνται άδειες άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας για 

επαγγελματίες και εταιρείες που 

αποδεικνύεται ότι συμμετέχουν στην 

κατάρτιση, την παροχή συμβουλών 

σχετικά με τη χρήση, ή τη χρήση 

συστημάτων επιθετικού φορολογικού 

σχεδιασμού και φοροδιαφυγής· ζητεί από 

την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα 

της θέσπισης αναλογικής οικονομικής 

ευθύνης για τους φοροτεχνικούς που 

συμμετέχουν σε παράνομες φορολογικές 

πρακτικές· καλεί τα κράτη μέλη να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης αρχών 

εταιρικού ποινικού δικαίου, όπως 

εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, έτσι ώστε να 

καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη 

επιβολή του νόμου για εγκληματικές 

δραστηριότητες σε μεγάλες εταιρείες· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/26 

Τροπολογία  26 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 50 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι, ενώ τόσο η πρώτη όσο και η 

δεύτερη Ειδική Επιτροπή του (TAXE 1 και 

2) είχαν ζητήσει επανειλημμένα πλήρη 

πρόσβαση στα έγγραφα και τα πρακτικά 

της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», οι 

βουλευτές δεν έλαβαν παρά μόνο έναν 

περιορισμένο αριθμό νέων εγγράφων, προς 

εξέταση κεκλεισμένων των θυρών, και 

αυτό συνέβη μόνο αφότου είχαν παρέλθει 

πέντε μήνες από την έναρξη της θητείας 

της επιτροπής TAXE2· επισημαίνει ότι 

ορισμένα από τα έγγραφα αυτά έπρεπε να 

έχουν δημοσιοποιηθεί ώστε να 

υποβληθούν σε δημόσιο έλεγχο και σε 

ανοικτό πολιτικό διάλογο σχετικά με το 

περιεχόμενό τους· επισημαίνει, ακόμα, ότι 

το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην δείχνει 

ιδιαίτερη προθυμία να ικανοποιήσει αυτό 

το αίτημα·  

50. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι, ενώ τόσο η πρώτη όσο και η 

δεύτερη Ειδική Επιτροπή του (TAXE 1 και 

2) είχαν ζητήσει επανειλημμένα πλήρη 

πρόσβαση στα έγγραφα και τα πρακτικά 

της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», οι 

βουλευτές δεν έλαβαν παρά μόνο έναν 

περιορισμένο αριθμό νέων εγγράφων, προς 

εξέταση κεκλεισμένων των θυρών, και 

αυτό συνέβη μόνο αφότου είχαν παρέλθει 

πέντε μήνες από την έναρξη της θητείας 

της επιτροπής TAXE2· επισημαίνει ότι 

ορισμένα από τα έγγραφα αυτά έπρεπε να 

έχουν δημοσιοποιηθεί ώστε να 

υποβληθούν σε δημόσιο έλεγχο και σε 

ανοικτό πολιτικό διάλογο σχετικά με το 

περιεχόμενό τους· επισημαίνει, ακόμα, ότι 

το Συμβούλιο εξακολουθεί να επιδεικνύει 

πλήρη απροθυμία να ικανοποιήσει αυτό το 

αίτημα· επισημαίνει την εν εξελίξει 

διαδικασία T-11/16 ενώπιον του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά 

την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα 

σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές 

πρακτικές και να ενισχύσει έτσι τη 

δημοκρατική λογοδοσία· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/27 

Τροπολογία  27 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 57 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  57α. τονίζει ότι οι κάτοχοι πολιτικών 

αξιωμάτων που φέρουν ευθύνη για 

παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, 

όπως περιγράφονται αναλυτικά στην 

έκθεση της επιτροπής TAXE 1, ή για την 

ανεμπόδιστη συνέχιση επιζήμιων 

φορολογικών πρακτικών, όπως προκύπτει 

από τα έγγραφα της ομάδας «Κώδικας 

δεοντολογίας», πρέπει να αναλάβουν την 

πλήρη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους 

και να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, το 

ενδεχόμενο παραίτησης από το αξίωμά 

τους, όπου επιβάλλεται, προκειμένου να 

αποφευχθεί η περαιτέρω διάβρωση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών στους 

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των κρατών μελών της· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/28 

Τροπολογία  28 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 84 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

84. επισημαίνει ότι πρέπει να σημειωθεί 

περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την 

πρόσβαση στα έγγραφα των κρατών 

μελών, της Επιτροπής και της ομάδας 

«Κώδικας δεοντολογίας»· επαναλαμβάνει 

ότι τα έγγραφα που έχουν ήδη τεθεί στη 

διάθεση του Κοινοβουλίου πρέπει να 

αναλυθούν περαιτέρω προκειμένου να 

είναι δυνατή η κατάλληλη εκτίμηση της 

ανάγκης για περαιτέρω πολιτική δράση και 

πρωτοβουλίες πολιτικής· καλεί την 

επερχόμενη εξεταστική επιτροπή να 

συνεχίσει το έργο αυτό και να λάβει 

διαφορετική μορφή από εκείνη της ειδικής 

επιτροπής, υιοθετώντας περισσότερο το 

πρότυπο της ελεγκτικής επιτροπής, όπως η 

Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών του 

Ηνωμένου Βασιλείου· 

84. επισημαίνει ότι πρέπει να σημειωθεί 

περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την 

πρόσβαση στα έγγραφα των κρατών 

μελών, της Επιτροπής και της ομάδας 

«Κώδικας δεοντολογίας»· επαναλαμβάνει 

ότι τα έγγραφα που έχουν ήδη τεθεί στη 

διάθεση του Κοινοβουλίου πρέπει να 

αναλυθούν περαιτέρω προκειμένου να 

είναι δυνατή η κατάλληλη εκτίμηση της 

ανάγκης για περαιτέρω πολιτική δράση και 

πρωτοβουλίες πολιτικής· υπογραμμίζει ότι 

θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 

ανταλλαγές απόψεων με πολιτικούς 

εκπροσώπους των κρατών μελών 

προκειμένου να συζητηθούν και να 

αξιολογηθούν οι φορολογικές πολιτικές 

των κρατών μελών, καθώς και οι 

πολιτικές θέσεις στα φόρα του 

Συμβουλίου που συζητούν φορολογικά 

ζητήματα, δεδομένου ότι αμφότερα 

μπορούν να εμποδίσουν τον συντονισμό, 

τη συνεργασία και τη διαφάνεια που 

απαιτούνται στα ζητήματα φορολογίας 

εταιρειών στην ΕΕ· καλεί την επερχόμενη 

εξεταστική επιτροπή να συνεχίσει το έργο 

αυτό και να λάβει διαφορετική μορφή από 

εκείνη της ειδικής επιτροπής, υιοθετώντας 

περισσότερο το πρότυπο της ελεγκτικής 

επιτροπής, όπως η Επιτροπή Δημόσιων 
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