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20.3.2019 A8-0170/3

Τροπολογία 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις διαδικασίες επί 
παραβάσει εναντίον 23 κρατών μελών 
επειδή δεν μετέφεραν ή μετέφεραν εν 
μέρει την οδηγία AMLD4 στο εθνικό τους 
δίκαιο,

έχοντας υπόψη τις διαδικασίες επί 
παραβάσει τις οποίες κίνησε η Επιτροπή 
εναντίον 28 κρατών μελών επειδή δεν 
μετέφεραν σωστά την οδηγία AMLD4 στο 
εθνικό τους δίκαιο,
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20.3.2019 A8-0170/4

Τροπολογία 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το 
επείγον της κατάρτισης ενωσιακής 
μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα 
με την οδηγία για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες1α·
_________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Τροπολογία 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. σημειώνει ότι το σημείο 15 του 
σχεδίου δράσης G20/ΟΟΣΑ κατά της 
BEPS, το οποίο αποσκοπεί να 
αντιμετωπίσει με συντονισμένο τρόπο τα 
αίτια και τις συνθήκες που δημιουργούν τις 
πρακτικές BEPS, εφαρμόζεται και 
παρακολουθείται και ταυτόχρονα 
διεξάγονται περαιτέρω συζητήσεις, σε 
ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο από τις 
αρχικές συμμετέχουσες χώρες, μέσω του 
χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου του ΟΟΣΑ· 
καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη 
μεταρρύθμιση τόσο της εντολής όσο και 
της λειτουργίας του χωρίς αποκλεισμούς 
πλαισίου, για να διασφαλιστεί ότι τα 
εναπομένοντα φορολογικά κενά και τα 
άλυτα φορολογικά ζητήματα, όπως η 
κατανομή των φορολογικών 
δικαιωμάτων μεταξύ των χωρών, 
καλύπτονται από το ισχύον διεθνές πλαίσιο 
για την καταπολέμηση των πρακτικών 
BEPS·

39. σημειώνει ότι το σημείο 15 του 
σχεδίου δράσης G20/ΟΟΣΑ κατά της 
BEPS, το οποίο αποσκοπεί να 
αντιμετωπίσει με συντονισμένο τρόπο τα 
αίτια και τις συνθήκες που δημιουργούν τις 
πρακτικές BEPS, εφαρμόζεται και 
παρακολουθείται και ταυτόχρονα 
διεξάγονται περαιτέρω συζητήσεις, σε 
ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο από τις 
αρχικές συμμετέχουσες χώρες, μέσω του 
χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου του ΟΟΣΑ· 
καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν τη μεταρρύθμιση τόσο της 
εντολής όσο και της λειτουργίας του χωρίς 
αποκλεισμούς πλαισίου, για να 
διασφαλιστεί ότι τα εναπομένοντα 
φορολογικά κενά και τα άλυτα φορολογικά 
ζητήματα καλύπτονται από το ισχύον 
διεθνές πλαίσιο· χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία του χωρίς αποκλεισμούς 
πλαισίου για συζήτηση και επίτευξη 
παγκόσμιας συναίνεσης όσον αφορά την 
καλύτερη κατανομή των φορολογικών 
δικαιωμάτων μεταξύ των χωρών·
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20.3.2019 A8-0170/6

Τροπολογία 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. επιδοκιμάζει τη δέσμη μέτρων για 
τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, που 
ενέκρινε η Επιτροπή στις 21 Μαρτίου 
2018· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για 
την έλλειψη προόδου του Συμβουλίου52 
και την αδυναμία του να καταλήξει σε 
συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων 
της Επιτροπής· εκφράζει την ανησυχία 
του διότι, αντιθέτως, το Συμβούλιο 
εξετάζει επί του παρόντος μια πρόταση 
πολύ λιγότερο φιλόδοξη ως προς την 
εμβέλειά της σε σχέση με την αρχική 
πρόταση και με την επόμενη θέση του 
Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 13 
Δεκεμβρίου 201853· καλεί το Συμβούλιο 
να εγκρίνει ταχέως αυτές τις προτάσεις·

69. επιδοκιμάζει τη δέσμη μέτρων για 
τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, που 
ενέκρινε η Επιτροπή στις 21 Μαρτίου 
2018· αποδοκιμάζει ωστόσο το γεγονός 
ότι η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και 
η Σουηδία διατήρησαν τις επιφυλάξεις 
τους ή τη ριζική αντίθεσή τους στη δέσμη 
μέτρων για τον φόρο ψηφιακών 
υπηρεσιών κατά τη σύνοδο του 
Συμβουλίου ECOFIN της 12ης Μαρτίου 
20191α·

_________________ _________________
1a Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Θεμάτων, 12 Μαρτίου 2019.

52 Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Θεμάτων, 4 Δεκεμβρίου 2018.
53 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Συμβουλίου που αφορά το κοινό σύστημα 

https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/ecofin/2018/12/04
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φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων 
που προκύπτουν από την παροχή 
ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, 
Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0523.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/7

Τροπολογία 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. καλεί τα κράτη μέλη που είναι 
πρόθυμα να εξετάσουν την καθιέρωση 
ψηφιακού φόρου να το πράξουν στο 
πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, εάν 
το Συμβούλιο δεν μπορέσει να καταλήξει 
σε συμφωνία σχετικά με τον Φόρο 
ψηφιακών υπηρεσιών (ΦΨΥ)·

71. καλεί τα κράτη μέλη που είναι 
πρόθυμα να εξετάσουν την καθιέρωση 
ψηφιακού φόρου να το πράξουν στο 
πλαίσιο της ενισχυμένης 
συνεργασίας,προκειμένου να αποφευχθεί 
ο περαιτέρω κατακερματισμός της 
ενιαίας αγοράς, όπως συμβαίνει ήδη με 
μεμονωμένα κράτη μέλη που εξετάζουν 
τη θέσπιση λύσεων σε εθνικό επίπεδο·

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/8

Τροπολογία 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση του 
Γάλλου Υπουργού Οικονομικών στη 
συνεδρίαση της TAX3 της 23ης 
Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την ανάγκη να 
συζητηθεί η έννοια της ελάχιστης 
φορολόγησης· χαιρετίζει την προθυμία της 
Γαλλίας να συμπεριλάβει τη συζήτηση για 
την ελάχιστη φορολόγηση στις 
προτεραιότητες της προεδρίας της στην G7 
το 2019·

81. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση του 
Γάλλου Υπουργού Οικονομικών στη 
συνεδρίαση της TAX3 της 23ης 
Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την ανάγκη να 
συζητηθεί η έννοια της ελάχιστης 
φορολόγησης· χαιρετίζει την προθυμία της 
Γαλλίας να συμπεριλάβει τη συζήτηση για 
την ελάχιστη φορολόγηση στις 
προτεραιότητες της προεδρίας της στην G7 
το 2019, όπως επαναλήφθηκε στη σύνοδο 
του Συμβουλίου ECOFIN της 12ης 
Μαρτίου 2019·

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Τροπολογία 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 211

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

211. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μεγάλος αριθμός κρατών 
μελών δεν κατάφεραν πλήρως ή εν μέρει 
να μεταφέρουν την οδηγία AMLD4 στην 
εθνική τους νομοθεσία εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας και ότι, για τον 
λόγο αυτό, η Επιτροπή χρειάστηκε να 
κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει 
εναντίον τους, συμπεριλαμβανομένων των 
παραπομπών ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης117 · καλεί τα κράτη 
μέλη να διορθώσουν ταχέως την 
κατάσταση αυτή· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη, ιδίως, να συμμορφωθούν με τη 
νομική τους υποχρέωση να τηρήσουν την 
προθεσμία της 10ης Ιανουαρίου 2020 για 
τη μεταφορά της AMLD5 στην εθνική 
τους νομοθεσία· υπογραμμίζει και 
χαιρετίζει τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2018, με 
τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν την AMLD5 στην εθνική τους 
νομοθεσία πριν από την προθεσμία του 
2020· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τα μέσα που έχουν στη διάθεσή 
της για να παράσχει στήριξη και να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη μεταφέρουν 
και εφαρμόζουν δεόντως την AMLD5 το 
συντομότερο δυνατόν·

211. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν κατάφεραν 
πλήρως ή εν μέρει να μεταφέρουν την 
οδηγία AMLD4 στην εθνική τους 
νομοθεσία εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας και ότι, για τον λόγο αυτό, η 
Επιτροπή χρειάστηκε να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον τους, 
συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών 
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης117· καλεί τα κράτη μέλη να 
διορθώσουν ταχέως την κατάσταση αυτή· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη, ιδίως, να 
συμμορφωθούν με τη νομική τους 
υποχρέωση να τηρήσουν την προθεσμία 
της 10ης Ιανουαρίου 2020 για τη μεταφορά 
της AMLD5 στην εθνική τους νομοθεσία· 
υπογραμμίζει και χαιρετίζει τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης 
Νοεμβρίου 2018, με τα οποία καλούνται τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν την AMLD5 
στην εθνική τους νομοθεσία πριν από την 
προθεσμία του 2020· καλεί την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει πλήρως τα μέσα που έχουν 
στη διάθεσή της για να παράσχει στήριξη 
και να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη 
μεταφέρουν και εφαρμόζουν δεόντως την 
AMLD5 το συντομότερο δυνατόν·
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_________________ _________________
117 Στις 19 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή 
παρέπεμψε την Ελλάδα και τη Ρουμανία 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς δεν μετέφεραν την τέταρτη οδηγία 
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
στο εθνικό τους δίκαιο· Η Ιρλανδία είχε 
μεταφέρει μόνο πολύ λίγες διατάξεις και 
παραπέμφθηκε επίσης στο Δικαστήριο.

117 Στις 19 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή 
παρέπεμψε την Ελλάδα και τη Ρουμανία 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς δεν μετέφεραν την τέταρτη οδηγία 
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
στο εθνικό τους δίκαιο· Η Ιρλανδία είχε 
μεταφέρει μόνο πολύ λίγες διατάξεις και 
παραπέμφθηκε επίσης στο Δικαστήριο.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/10

Τροπολογία 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 223 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 223α. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
υπόθεση «Troika Laundromat» εξέθεσε 
επίσης δημοσίως πώς 4,6 
δισεκατομμύρια USD από τη Ρωσία και 
άλλες πηγές διοχετεύτηκαν σε 
ευρωπαϊκές τράπεζες και επιχειρήσεις· 
επισημαίνει ότι στο επίκεντρο του 
σκανδάλου βρίσκεται η Troika Dialog, 
μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές 
επενδυτικές τράπεζες στη Ρωσία κατά το 
παρελθόν και το δίκτυο που ενδεχομένως 
επέτρεψε στην κυρίαρχη ρωσική ελίτ να 
χρησιμοποιήσει κρυφά έσοδα από 
παράνομες δραστηριότητες για την 
απόκτηση μετοχών σε κρατικές 
επιχειρήσεις, την αγορά ακινήτων τόσο 
στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό, και 
την αγορά ειδών πολυτελείας· εκφράζει 
επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες φέρεται να 
έχουν εμπλακεί στις εν λόγω ύποπτες 
συναλλαγές, και συγκεκριμένα η Danske 
Bank, η Swedbank AB, η Nordea Bank 
Abp, η ING Groep NV, η Credit Agricole 
SA, η Deutsche Bank AG, η KBC Group 
NV, η Raiffeisen Bank International AG, 
η ABN Amro Group NV, η Cooperatieve 
Rabobank U.A. και το ολλανδικό τμήμα 
της Turkiye Garanti Bankasi A.S.·
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20.3.2019 A8-0170/11

Τροπολογία 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 281

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

281. θεωρεί ότι, ακόμη και αν ληφθεί 
υπόψη το έργο που έχει αναληφθεί σε 
διεθνές επίπεδο για τον εντοπισμό τρίτων 
χωρών υψηλού κινδύνου για τους σκοπούς 
της καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, ιδίως της FATF, είναι 
σημαντικό η Ένωση να διαθέτει έναν 
αυτόνομο κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού 
κινδύνου· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, 
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 
Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2019 για 
τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 
2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις 
ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων 
μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα 
πιστωτικά ιδρύματα και οι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον 
μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε 
ορισμένες τρίτες χώρες136·

281. θεωρεί ότι, ακόμη και αν ληφθεί 
υπόψη το έργο που έχει αναληφθεί σε 
διεθνές επίπεδο για τον εντοπισμό τρίτων 
χωρών υψηλού κινδύνου για τους σκοπούς 
της καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, ιδίως της FATF, είναι 
σημαντικό η Ένωση να διαθέτει έναν 
αυτόνομο κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού 
κινδύνου· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, 
έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό της Επιτροπής της 13ης 
Φεβρουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση 
της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου με την επισήμανση των 
τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που 
χαρακτηρίζονται από στρατηγικές 
ανεπάρκειες  (C(2019)1326), και εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο αντιτάχθηκε στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη· χαιρετίζει, 
επιπλέον, τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό της Επιτροπής της 31ης 
Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις 
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ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων 
μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα 
πιστωτικά ιδρύματα και οι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον 
μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε 
ορισμένες τρίτες χώρες136·

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.

Or. en
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Έκθεση A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(2018/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 298

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

298. χαιρετίζει την έγκριση από το 
Συμβούλιο του πρώτου καταλόγου της ΕΕ, 
στις 5 Δεκεμβρίου 2017, και τη 
συνεχιζόμενη παρακολούθηση των 
δεσμεύσεων που ανέλαβαν τρίτες χώρες· 
σημειώνει ότι ο κατάλογος έχει 
επικαιροποιηθεί αρκετές φορές με βάση 
την αξιολόγηση των εν λόγω δεσμεύσεων 
και, κατά συνέπεια, διάφορες χώρες έχουν 
αφαιρεθεί· παρατηρεί ότι στις 9 
Νοεμβρίου 2018 ο κατάλογος περιλάμβανε 
μόνο πέντε φορολογικές δικαιοδοσίες: 
Αμερικανική Σαμόα, Γκουάμ, Σαμόα, 
Τρινιδάδ και Τομπάγκο και Αμερικανικές 
Παρθένοι Νήσοι·

298. χαιρετίζει την έγκριση από το 
Συμβούλιο του πρώτου καταλόγου της ΕΕ, 
στις 5 Δεκεμβρίου 2017, και τη 
συνεχιζόμενη παρακολούθηση των 
δεσμεύσεων που ανέλαβαν τρίτες χώρες· 
σημειώνει ότι ο κατάλογος έχει 
επικαιροποιηθεί αρκετές φορές με βάση 
την αξιολόγηση των εν λόγω δεσμεύσεων 
και, κατά συνέπεια, διάφορες χώρες έχουν 
αφαιρεθεί· παρατηρεί ότι συνεπεία της 
αναθεώρησης της 12ης Μαρτίου 2019 ο 
κατάλογος περιλαμβάνει πλέον τις 
ακόλουθες φορολογικές δικαιοδοσίες: 
Αμερικανική Σαμόα, Αρούμπα, Γκουάμ, 
Μπαρμπάντος, Μπελίζε, Βερμούδες, 
Ντομίνικα, Φίτζι, Νήσοι Μάρσαλ, Ομάν, 
Σαμόα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Αμερικανικές 
Παρθένοι Νήσοι και Βανουάτου·

Or. en


