
AM\1180184EL.docx PE637.644v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

20.3.2019 A8-0170/13

Τροπολογία 13
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 306

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

306. σημειώνει με ανησυχία ότι οι τρίτες 
χώρες μπορούν να καταργήσουν τα μη 
συμμορφούμενα φορολογικά καθεστώτα 
αλλά να τα αντικαταστήσουν με νέα, 
δυνητικά επιβλαβή για την ΕΕ, 
φορολογικά καθεστώτα· τονίζει ότι κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να ισχύει ιδίως στην 
περίπτωση της Ελβετίας· καλεί το 
Συμβούλιο να επανεκτιμήσει ορθά την 
Ελβετία και οποιαδήποτε άλλη τρίτη 
χώρα147 που εισάγει παρόμοιες 
νομοθετικές αλλαγές148·

_______________
147 Μεταξύ των οποίων η Ανδόρα, το 
Λιχτενστάιν και ο Άγιος Μαρίνος.
148 Ακρόαση της TAX3 σχετικά με τις 
σχέσεις με την Ελβετία στον φορολογικό 
τομέα και την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, 1 Οκτωβρίου 2018, και 
ανταλλαγή απόψεων με την Fabrizia 
Lapecorella, πρόεδρο της Ομάδας 
«Κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων», 10 Οκτωβρίου 2018.

306. σημειώνει με ανησυχία ότι οι τρίτες 
χώρες μπορούν να καταργήσουν τα μη 
συμμορφούμενα φορολογικά καθεστώτα 
αλλά να τα αντικαταστήσουν με νέα, 
δυνητικά επιβλαβή για την ΕΕ, 
φορολογικά καθεστώτα· τονίζει ότι κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να ισχύει ιδίως στην 
περίπτωση της Ελβετίας· καλεί το 
Συμβούλιο να επανεκτιμήσει ορθά την 
Ελβετία και οποιαδήποτε άλλη τρίτη 
χώρα147 που εισάγει παρόμοιες 
νομοθετικές αλλαγές148·

_______________
147 Μεταξύ των οποίων η Ανδόρα και το 
Λιχτενστάιν.
148 Ακρόαση της TAX3 σχετικά με τις 
σχέσεις με την Ελβετία στον φορολογικό 
τομέα και την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, 1 Οκτωβρίου 2018, και 
ανταλλαγή απόψεων με την Fabrizia 
Lapecorella, πρόεδρο της Ομάδας 
«Κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων», 10 Οκτωβρίου 2018.
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20.3.2019 A8-0170/14

Τροπολογία 14
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 307 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 307α. Χαιρετίζει τον αναθεωρημένο 
κατάλογο της ΕΕ της 12ης Μαρτίου 
20191α· χαιρετίζει τη δημοσίευση της 
λεπτομερούς αξιολόγησης των 
δεσμεύσεων και των μεταρρυθμίσεων σε 
δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονταν στο 
παράρτημα ΙΙ όταν δημοσιεύθηκε ο 
πρώτος κατάλογος της ΕΕ την 5η 
Δεκεμβρίου 2017· επιδοκιμάζει το 
γεγονός ότι οι δικαιοδοσίες που 
προηγουμένως συμπεριλαμβάνονταν στο 
παράρτημα ΙΙ, χάρη στις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν το 2017, συμπεριλαμβάνονται 
πλέον στο παράρτημα I, επειδή οι 
μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν έως το 
τέλος του 2018 ή εντός του 
συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος·
_________________
1α Αναθεωρημένος ενωσιακός κατάλογος 
μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας – συμπεράσματα 7441/19 
του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019.
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20.3.2019 A8-0170/15

Τροπολογία 15
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 312

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

312. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει επικρίνει επτά κράτη 
μέλη151 – το Βέλγιο, την Κύπρο, την 
Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το 
Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τις Κάτω 
Χώρες – για αδυναμίες στις φορολογικές 
πολιτικές τους που διευκολύνουν τον 
επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, 
υποστηρίζοντας ότι ασκούν φορολογικές 
πολιτικές που υπονομεύουν την 
ακεραιότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
δικαιοδοσίες μπορούν επίσης να 
θεωρηθούν ότι διευκολύνουν τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

_____________
151 Έκθεση χώρας - Βέλγιο 2018·Έκθεση 
χώρας - Κύπρος 2018·Έκθεση χώρας - 
Ουγγαρία 2018·Έκθεση χώρας - Ιρλανδία 
2018·Έκθεση χώρας - Λουξεμβούργο 
2018·Έκθεση χώρας - Μάλτα 
2018·Έκθεση χώρας - Κάτω Χώρες 2018.

312. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει επικρίνει επτά κράτη 
μέλη151 – το Βέλγιο, την Κύπρο, την 
Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το 
Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τις Κάτω 
Χώρες – για αδυναμίες στις φορολογικές 
πολιτικές τους που διευκολύνουν τον 
επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, 
υποστηρίζοντας ότι ασκούν φορολογικές 
πολιτικές που υπονομεύουν την 
ακεραιότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς· θεωρεί ότι οι εν λόγω δικαιοδοσίες 
μπορούν επίσης να θεωρηθούν ότι 
διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό 
σχεδιασμό σε παγκόσμιο επίπεδο· 
επισημαίνει την αναγνώριση από την 
Επιτροπή του γεγονότος ότι ορισμένα από 
τα προαναφερθέντα κράτη μέλη έχουν 
λάβει μέτρα για να βελτιώσουν τα 
φορολογικά συστήματά τους, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στην 
κριτική της Επιτροπής 151α·
_____________
151 Έκθεση χώρας - Βέλγιο 2018·Έκθεση 
χώρας - Κύπρος 2018·Έκθεση χώρας - 
Ουγγαρία 2018·Έκθεση χώρας - Ιρλανδία 
2018·Έκθεση χώρας - Λουξεμβούργο 
2018·Έκθεση χώρας - Μάλτα 
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2018·Έκθεση χώρας - Κάτω Χώρες 2018.
151α Έκθεση χώρας - Βέλγιο 2019· Έκθεση 
χώρας - Κύπρος 2019· Έκθεση χώρας - 
Ουγγαρία 2019· Έκθεση χώρας - 
Ιρλανδία 2019· Έκθεση χώρας - 
Λουξεμβούργο 2019· Έκθεση χώρας - 
Μάλτα 2019· Έκθεση χώρας - Κάτω 
Χώρες 2019.
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20.3.2019 A8-0170/16

Τροπολογία 16
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 313

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

313. χαιρετίζει την αναμενόμενη 
αναθεώρηση του καταλόγου της ΕΕ κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2019· ζητεί από το 
Συμβούλιο να δημοσιεύσει λεπτομερή 
αξιολόγηση των δεσμεύσεων των 
δικαιοδοσιών που δεσμεύτηκαν εκούσια να 
προβούν σε μεταρρύθμιση και που 
περιλαμβάνονταν στο παράρτημα ΙΙ όταν ο 
δημοσιεύθηκε πρώτος κατάλογος της ΕΕ 
την 5η Δεκεμβρίου 2017· ζητεί την 
εγγραφή στο παράρτημα Ι των 
δικαιοδοσιών που συμπεριελήφθησαν στο 
παράρτημα ΙΙ χάρη στις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν το 2017, εάν δεν έχουν 
υλοποιηθεί έως το τέλος του 2018 ή εντός 
του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος 
οι δέουσες μεταρρυθμίσεις·

313. ζητεί από το Συμβούλιο να 
δημοσιεύσει λεπτομερή αξιολόγηση των 
δεσμεύσεων των δικαιοδοσιών που 
δεσμεύτηκαν εκούσια να προβούν σε 
μεταρρύθμιση και που περιλαμβάνονταν 
στο παράρτημα ΙΙ όταν δημοσιεύθηκε ο 
πρώτος κατάλογος της ΕΕ την 5η 
Δεκεμβρίου 2017·
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20.3.2019 A8-0170/17

Τροπολογία 17
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 320

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

320. καλεί τα ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα153 να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης και 
ενίσχυσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας 
για κάθε έργο ξεχωριστά σε περιοχές 
δικαιοδοσίας που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙ του ενωσιακού καταλόγου, 
προκειμένου να αποφευχθεί η επένδυση ή 
διοχέτευση κονδυλίων της ΕΕ μέσω 
οντοτήτων σε τρίτες χώρες που δεν 
συμμορφώνονται με τα φορολογικά 
πρότυπα της ΕΕ· σημειώνει την 
ανακοίνωση της ΕΤΕπ σχετικά με τη νέα 
πολιτική της στον τομέα των μη 
συμμορφούμενων δικαιοδοσιών και ζητεί 
η πολιτική αυτή να επικαιροποιείται σε 
τακτική βάση και να περιλαμβάνει 
αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας 
σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·

_______________
153 Δηλαδή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

320. καλεί τα ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα153 να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης και 
ενίσχυσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας 
για κάθε έργο ξεχωριστά σε περιοχές 
δικαιοδοσίας που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙ του ενωσιακού καταλόγου, 
προκειμένου να αποφευχθεί η επένδυση ή 
διοχέτευση κονδυλίων της ΕΕ μέσω 
οντοτήτων σε τρίτες χώρες που δεν 
συμμορφώνονται με τα φορολογικά 
πρότυπα της ΕΕ· σημειώνει την έγκριση 
από την ΕΤΕπ της αναθεωρημένης 
πολιτικής της όσον αφορά ασθενώς 
ρυθμισμένες, αδιαφανείς και μη 
συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας και 
τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση και 
ζητεί η πολιτική αυτή να επικαιροποιείται 
σε τακτική βάση και να περιλαμβάνει 
αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας 
σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ· καλεί την 
ΕΤΕπ να δημοσιεύσει την πολιτική αυτή 
μόλις υιοθετηθεί· ζητεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και την εφαρμογή του 
ίδιου επιπέδου προτύπων σε όλα τα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·
_______________
153  Δηλαδή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
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Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Or. en


