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6.2.2019 A8-0048/16

Τροπολογία 16
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η παράγραφος «Ειδικές 
εξαιρέσεις» (8.55) αναφέρεται ρητά στις 
εξαιρέσεις που μπορούν να γίνουν όσον 
αφορά τον τομέα των υπηρεσιών που 
αποτελούν μέρος ενός συνταξιοδοτικού 
προγράμματος του δημοσίου ή ενός 
θεσμικού συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως επειδή δεν υπάρχει 
κίνητρο για να επιτρέπονται οι εν λόγω 
εξαιρέσεις·

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/17

Τροπολογία 17
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την υπογραφή από τη 
Σινγκαπούρη, στις 21 Ιουνίου 2017, της 
πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών 
(MCAA) για την εφαρμογή του 
παγκόσμιου προτύπου αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών για 
φορολογικούς σκοπούς και την 
κοινοποίησή της στον ΟΟΣΑ, στις 30 
Ιουνίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή της 
να ενεργοποιήσει αυτόματες ανταλλαγές 
βάσει της εν λόγω συμφωνίας με όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία δεν 
υπήρχε διμερής συμφωνία για τον ίδιο 
σκοπό· σημειώνει ότι η Σινγκαπούρη δεν 
είναι ούτε στη «μαύρη λίστα» ούτε στον 
«κατάλογο επιτήρησης» του καταλόγου 
της ομάδας κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ 
των μη συνεργάσιμων φορολογικών 
δικαιοδοσιών, αν και έχει επικριθεί από 
ορισμένες ΜΚΟ για την παροχή 
φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες·

9. επικροτεί την υπογραφή από τη 
Σινγκαπούρη, στις 21 Ιουνίου 2017, της 
πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών 
(MCAA) για την εφαρμογή του 
παγκόσμιου προτύπου αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών για 
φορολογικούς σκοπούς και την 
κοινοποίησή της στον ΟΟΣΑ, στις 30 
Ιουνίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή της 
να ενεργοποιήσει αυτόματες ανταλλαγές 
βάσει της εν λόγω συμφωνίας με όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία δεν 
υπήρχε διμερής συμφωνία για τον ίδιο 
σκοπό· σημειώνει ότι η Σινγκαπούρη δεν 
είναι ούτε στη «μαύρη λίστα» ούτε στον 
«κατάλογο επιτήρησης» του καταλόγου 
της ομάδας κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ 
των μη συνεργάσιμων φορολογικών 
δικαιοδοσιών, αν και έχει επικριθεί από 
ορισμένες ΜΚΟ για την παροχή 
φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες· 
επισημαίνει ότι η Σινγκαπούρη 
κατατάσσεται 5η στον δείκτη 
χρηματοοικονομικού απορρήτου του 
Δικτύου Φορολογικής Δικαιοσύνης λόγω 
του απορρήτου της· υπογραμμίζει ότι 
παρά τις προσπάθειες για καταπολέμηση 
της φοροαποφυγής και της 
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φοροδιαφυγής, η Σινγκαπούρη 
εξακολουθεί να παραμένει φορολογικός 
παράδεισος·

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/18

Τροπολογία 18
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η τραπεζική 
διαμεσολάβηση κατά τη σύσταση 
υπεράκτιων δομών έχει μειωθεί 
σημαντικά από το 2007, όταν 
αποκαλύφθηκε ότι τράπεζες προωθούσαν 
σε μεγάλη κλίμακα την αποφυγή της 
εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 
για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων 
του 2005· επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι 
δυσφήμισης και οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι 
που εκδηλώθηκαν αμέσως μετά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση συνέβαλαν 
επίσης στη μείωση του αριθμού των 
υπεράκτιων οντοτήτων που συστάθηκαν 
με διαμεσολάβηση των τραπεζών από το 
2008· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι σε 
παγκόσμιο επίπεδο, τα στατιστικά 
στοιχεία δεν δείχνουν γενική μείωση των 
κεφαλαίων που διοχετεύονται μέσω των 
φορολογικών παραδείσων τουλάχιστον 
μέχρι το 2014, αλλά δείχνουν μάλλον μια 
αναδιοργάνωση των δικαιοδοσιών και 
των μέσων που χρησιμοποιούνται· 
επισημαίνει ότι παράλληλα με την 
προοδευτική αύξηση της παρακράτησης 
φόρου που επέβαλαν το Λουξεμβούργο, η 
Αυστρία και το Βέλγιο (μέχρι το 2009) 
από 15 % το 2005 σε 20 % το 2008 και σε 
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35 % το 2011, αυξήθηκε και το μερίδιο 
υπεράκτιου χρήματος σε εικονικές 
εταιρείες υπαγόμενες σε δικαιοδοσίες 
όπως οι Μπαχάμες, η Σινγκαπούρη και το 
Χονγκ Κονγκ· τονίζει, εντούτοις, ότι τις 
δραστηριότητες διαμεσολάβησης 
ανέλαβαν άλλοι εκπρόσωποι, κυρίως 
δικηγόροι, όπως καταδεικνύεται στα 
έγγραφα του Παναμά·

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/19

Τροπολογία 19
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

παροτρύνει αμφότερα τα μέρη να 
θεσπίσουν έναν μηχανισμό που βασίζεται 
σε κυρώσεις για το κεφάλαιο για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/20

Τροπολογία 20
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι τα μέρη 
δεσμεύτηκαν να καταβάλλουν συνεχείς 
προσπάθειες για την κύρωση και την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ· 
λαμβάνει υπό σημείωση τις πληροφορίες 
που παρείχε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση 
της Σινγκαπούρης όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή της με τρεις εκκρεμείς 
θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, και 
συγκεκριμένα τις συμβάσεις περί 
συνδικαλιστικής ελευθερίας και 
προστασίας του συνδικαλιστικού 
δικαιώματος, περί διακρίσεων και περί 
αναγκαστικής εργασίας, και καλεί τη 
Σινγκαπούρη να συνεργαστεί περαιτέρω με 
τη ΔΟΕ με σκοπό την πρόοδο προς την 
πλήρη ευθυγράμμιση με το περιεχόμενό 
τους και, εντέλει, την επίτευξη της 
κύρωσής τους εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος·

15. υπενθυμίζει ότι τα μέρη 
δεσμεύτηκαν να καταβάλλουν συνεχείς 
προσπάθειες για την κύρωση και την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ· 
λαμβάνει υπό σημείωση τις πληροφορίες 
που παρείχε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση 
της Σινγκαπούρης όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή της με τρεις εκκρεμείς 
θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, και 
συγκεκριμένα τις συμβάσεις περί 
συνδικαλιστικής ελευθερίας και 
προστασίας του συνδικαλιστικού 
δικαιώματος, περί διακρίσεων και περί 
αναγκαστικής εργασίας, και καλεί τη 
Σινγκαπούρη να συνεργαστεί περαιτέρω με 
τη ΔΟΕ με σκοπό την πρόοδο προς την 
πλήρη ευθυγράμμιση με το περιεχόμενό 
τους και, εντέλει, την επίτευξη της 
κύρωσής τους εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος πριν τεθεί σε ισχύ αυτή η 
Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών·

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/21

Τροπολογία 21
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όσο το δυνατόν συντομότερα 
τη γενική ρήτρα επανεξέτασης της 
συμφωνίας, προκειμένου να ενισχυθεί η 
δυνατότητα επιβολής των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών διατάξεων, 
συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ των 
διάφορων μεθόδων επιβολής την εξέταση 
μηχανισμού βασιζόμενου στις κυρώσεις, 
ως ύστατη λύση·

21. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όσο το δυνατόν συντομότερα 
τη γενική ρήτρα επανεξέτασης της 
συμφωνίας, προκειμένου να ενισχυθεί η 
δυνατότητα επιβολής των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών διατάξεων, 
συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ των 
διάφορων μεθόδων επιβολής την εξέταση 
μηχανισμού βασιζόμενου στις κυρώσεις·

Or. en


