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Τροπολογία 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 55 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 55α. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
πρόταση που θα υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς που συμμετέχουν σε διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων συμμορφώνονται 
με ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας όσον 
αφορά τους φόρους, ιδίως τη δημόσια 
υποβολή στοιχείων ανά χώρα και τις 
διαφανείς δομές ιδιοκτησίας·
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Τροπολογία 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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·
____________
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 
φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων 
που προκύπτουν από την παροχή 
ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, 
Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0523.

69. επιδοκιμάζει τη δέσμη μέτρων για 
τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, που 
ενέκρινε η Επιτροπή στις 21 Μαρτίου 
2018· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι 
το Συμβούλιο αποφάσισε να μην εγκρίνει 
τις προτάσεις και αντ’ αυτού 
επικέντρωσε τις προσπάθειές του 
αποκλειστικά και μόνο στο επίπεδο του 
ΟΟΣΑ· καλεί το Συμβούλιο να δώσει 
εντολή στην Επιτροπή για να 
διαπραγματεύεται φορολογικές συμβάσεις 
με τρίτες χώρες εξ ονόματος της ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ενιαίο 
παγκόσμιο φορολογικό πλαίσιο και 
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο νέος 
ορισμός της σημαντικής ψηφιακής 
παρουσίας σε όλες τις φορολογικές 
συμβάσεις, μόλις συμφωνηθεί κοινός 
ορισμός·
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Τροπολογία 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 116 της 
ΣΛΕΕ την καθιέρωση ψηφιακού φόρου, 
αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
έλλειψης συμφωνίας στο Συμβούλιο και 
της στρέβλωσης του ανταγωνισμού μετά 
την συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN 
στις 12 Μαρτίου 2019 και αφού πολλά 
κράτη μέλη έχουν προβεί σε 
ανακοινώσεις σχετικά με εθνικά ψηφιακά 
φορολογικά μέτρα·
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Τροπολογία 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. επισημαίνει ότι οι ονομαστικοί 
συντελεστές φορολογίας επιχειρήσεων 
μειώθηκαν σε επίπεδο ΕΕ από κατά μέσο 
όρο 32 % το 2000 σε 21,9 % το 201856, 
κάτι που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 32 
%· εκφράζει την ανησυχία του για τις 
επιπτώσεις του εν λόγω ανταγωνισμού στη 
βιωσιμότητα των φορολογικών 
συστημάτων και τις πιθανές δευτερογενείς 
επιπτώσεις του σε άλλες χώρες· παρατηρεί 
ότι το πρώτο σχέδιο BEPS υπό την αιγίδα 
των G20/ΟΟΣΑ δεν έθιξε το φαινόμενο 
αυτό· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση του πλαισίου χωρίς 
αποκλεισμούς σχετικά με τη BEPS, ώστε 
να διερευνηθούν «χωρίς προκαταλήψεις» 
τα δικαιώματα φορολόγησης, κάτι που θα 
ενίσχυε την ικανότητα των περιοχών 
δικαιοδοσίας να φορολογούν τα κέρδη, 
όταν η άλλη περιοχή δικαιοδοσίας με 
φορολογικά δικαιώματα εφαρμόζει χαμηλό 
πραγματικό φορολογικό συντελεστή στα 
εν λόγω κέρδη, έως το 202057, το οποίο 
μεταφράζεται σε ελάχιστη πραγματική 
φορολόγηση· σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
το Πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς για την 
BEPS, οι τρέχουσες εργασίες υπό την 
αιγίδα του ΟΟΣΑ δεν συνεπάγονται 
αλλαγές στο γεγονός ότι χώρες ή περιοχές 
δικαιοδοσίας παραμένουν ελεύθερες να 
καθορίζουν τους δικούς τους 

75. αναγνωρίζει ότι, αν και πρόσφατες 
πολυμερείς πρωτοβουλίες έχουν 
επικεντρωθεί στην φοροαποφυγή (BEPS), 
ο φορολογικός ανταγωνισμός, ο οποίος 
συνίσταται στη σταθερή μείωση των 
φορολογικών συντελεστών και στον 
πολλαπλασιασμό των ειδικών 
φορολογικών καθεστώτων, αποτελεί 
ακόμη πιο ανησυχητικό φαινόμενο διότι 
ευθύνεται για μεγαλύτερες απώλειες 
εσόδων των δημόσιων 
προϋπολογισμών1α· σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, μια 
συνολική απώλεια εσόδων εξαιτίας 
φοροαποφυγής που ανέρχεται στο 10 % 
των εσόδων από τους φόρους εταιρειών 
θα ισοδυναμούσε με περικοπή του 
θεσμοθετημένου συντελεστή κατά 
2,5 %1β· επισημαίνει ότι οι ονομαστικοί 
συντελεστές φορολογίας επιχειρήσεων 
μειώθηκαν σε επίπεδο ΕΕ από κατά μέσο 
όρο 32 % το 2000 σε 21,9 % το 201856, 
κάτι που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 32 
%· εκφράζει την ανησυχία του για τις 
επιπτώσεις του εν λόγω ανταγωνισμού στη 
βιωσιμότητα των φορολογικών 
συστημάτων και τις πιθανές δευτερογενείς 
επιπτώσεις του σε άλλες χώρες· παρατηρεί 
ότι το πρώτο σχέδιο BEPS υπό την αιγίδα 
των G20/ΟΟΣΑ δεν έθιξε το φαινόμενο 
αυτό· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
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φορολογικούς συντελεστές ή να μην 
εφαρμόζουν καθόλου σύστημα φορολογίας 
εισοδήματος επιχειρήσεων58·

____________
56 Taxation trend in the EU, Table 3: Top 
statutory corporate income tax rates 
(including surcharges) [«Τάση φορολογίας 
στην ΕΕ, Πίνακας 3: Βασικοί 
θεσμοθετημένοι συντελεστές φορολογίας 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
προσαυξήσεων)»], 1995-2018, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2018.
57 Αντιμετώπιση των φορολογικών 
προκλήσεων της ψηφιοποίησης της 
οικονομίας - Σημείωμα πολιτικής, όπως 
εγκρίθηκε από το  Πλαίσιο χωρίς 
αποκλεισμούς για την BEPS στις 23 
Ιανουαρίου 2019.
58 Ό.π.

την ανακοίνωση του πλαισίου χωρίς 
αποκλεισμούς σχετικά με τη BEPS, ώστε 
να διερευνηθούν «χωρίς προκαταλήψεις» 
τα δικαιώματα φορολόγησης, κάτι που θα 
ενίσχυε την ικανότητα των περιοχών 
δικαιοδοσίας να φορολογούν τα κέρδη, 
όταν η άλλη περιοχή δικαιοδοσίας με 
φορολογικά δικαιώματα εφαρμόζει χαμηλό 
πραγματικό φορολογικό συντελεστή στα 
εν λόγω κέρδη, έως το 202057, το οποίο 
μεταφράζεται σε ελάχιστη πραγματική 
φορολόγηση· σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
το Πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς για την 
BEPS, οι τρέχουσες εργασίες υπό την 
αιγίδα του ΟΟΣΑ δεν συνεπάγονται 
αλλαγές στο γεγονός ότι χώρες ή περιοχές 
δικαιοδοσίας παραμένουν ελεύθερες να 
καθορίζουν τους δικούς τους 
φορολογικούς συντελεστές ή να μην 
εφαρμόζουν καθόλου σύστημα φορολογίας 
εισοδήματος επιχειρήσεων58·

______________
1a Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy, Policy Paper No. 19/007 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1b Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης, 2015, Measuring and 
Monitoring BEPS: Action 11 – Final 
Report, Paris 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56 Taxation trend in the EU, Table 4: Top 
statutory corporate income tax rates 
(including surcharges) [«Τάση φορολογίας 
στην ΕΕ, Πίνακας 3: Βασικοί 
θεσμοθετημένοι συντελεστές φορολογίας 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
προσαυξήσεων)»], 1995-2018, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2018.
57 Αντιμετώπιση των φορολογικών 
προκλήσεων της ψηφιοποίησης της 
οικονομίας - Σημείωμα πολιτικής, όπως 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
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εγκρίθηκε από το  Πλαίσιο χωρίς 
αποκλεισμούς για την BEPS στις 23 
Ιανουαρίου 2019.
58 Ό.π.
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20.3.2019 A8-0170/28

Τροπολογία 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
το φαινόμενο της μείωσης των 
ονομαστικών φορολογικών συντελεστών 
και τον αντίκτυπό του στους πραγματικούς 
φορολογικούς συντελεστές στην ΕΕ, και 
να προτείνει διορθωτικά μέτρα, τόσο 
εντός της ΕΕ όσο και προς τρίτες χώρες, 
κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων 
αυστηρών κανόνων κατά των 
καταχρήσεων, αμυντικών μέτρων, όπως 
ισχυρότεροι κανόνες για τις ελεγχόμενες 
αλλοδαπές εταιρείες και μιας σύστασης για 
την τροποποίηση των φορολογικών 
συνθηκών 

79. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
το φαινόμενο της μείωσης των 
ονομαστικών φορολογικών συντελεστών 
και τον αντίκτυπό του στους πραγματικούς 
φορολογικούς συντελεστές στην ΕΕ, και 
να προτείνει τη δέουσα νομοθετική 
δέσμη, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών 
κανόνων κατά των καταχρήσεων, 
αμυντικών μέτρων, όπως ισχυρότεροι 
κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές 
εταιρείες ή κανόνες για τη δήλωση 
εισοδημάτων από επαγγελματικές 
μισθώσεις, επιπλέον μιας σύστασης για 
την τροποποίηση των φορολογικών 
συνθηκών προκειμένου να διασφαλιστεί 
ένα ελάχιστο επίπεδο αποτελεσματικής 
φορολόγησης·

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Τροπολογία 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 79 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 79α. φρονεί ότι ο παγκόσμιος 
συντονισμός για τη φορολογική βάση 
χάρη στο πρόγραμμα ΟΟΣΑ/BEPS θα 
πρέπει να πλαισιωθεί από έναν καλύτερο 
συντονισμό για τους φορολογικούς 
συντελεστές σε μια προσπάθεια για 
βελτιωμένη αποτελεσματικότητα· καλεί 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την 
Επιτροπή προκειμένου να καθοριστεί ένα 
θεμιτό επίπεδο ελάχιστης 
αποτελεσματικής φορολόγησης σε 
επίπεδο ΕΕ και να προωθήσουν ένα 
τέτοιο πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο· 
φρονεί ότι αυτό το επίπεδο φορολόγησης 
δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο του 
18 % των καθαρών κερδών των 
εταιρειών·

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Τροπολογία 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 117 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 117α. εκφράζει τη λύπη του για την 
αδυναμία της Επιτροπής να 
χρησιμοποιήσει τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις εναντίον 
οποιουδήποτε φορολογικού μέτρου 
στρεβλώνει σοβαρά τον ανταγωνισμό και 
λυπάται διότι τους εφαρμόζει μόνο σε 
επιλεγμένες υποθέσεις με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά για να αλλάξει την 
πρακτική του οικείου κράτους· καλεί την 
Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να ανακτηθεί 
οποιαδήποτε αχρεωστήτως 
καταβληθείσα κρατική ενίσχυση, μεταξύ 
άλλων από όλες τις εταιρείες που 
αναφέρονται στο σκάνδαλο Luxleaks, 
προκειμένου να αποκατασταθούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να εξηγήσει καλύτερα στα 
κράτη μέλη και στους παράγοντες της 
αγοράς πως εφαρμόζονται οι κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις και τι σημαίνει 
αυτό για τις πρακτικές φορολογικού 
σχεδιασμού των εταιρειών·
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Τροπολογία 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 117 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 117β. ζητεί να αλλάξει η νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού και να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων ούτως ώστε να είναι δυνατή 
μια αποτελεσματικότερη αντίδραση κατά 
των επιζήμιων φορολογικών κρατικών 
ενισχύσεων για τις πολυεθνικές εταιρείες, 
οι οποίες ενισχύσεις περιλαμβάνουν 
φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax 
ruling»·
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Τροπολογία 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 120 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 120α. συνιστά σε σχέση με κάθε 
οντότητα που δημιουργεί υπεράκτια δομή 
να γνωστοποιεί αυτή στις αρμόδιες αρχές 
τους νόμιμους λόγους της απόφασης 
αυτής, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
δεν χρησιμοποιούνται υπεράκτιοι 
λογαριασμοί για σκοπούς νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ή φοροδιαφυγής·
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Τροπολογία 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 199 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 199α. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση για τη σταδιακή κατάργηση του 
συστήματος των ελεύθερων λιμένων στην 
Ευρώπη·

Or. en


