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20.3.2019 A8-0170/34

Τροπολογία 34
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 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·

______________
117 Στις 19 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή 
παρέπεμψε την Ελλάδα και τη Ρουμανία 

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·

______________
117 Στις 19 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή 
παρέπεμψε την Ελλάδα και τη Ρουμανία 
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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.

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. 
Στις 7 Μαρτίου 2019, η Επιτροπή 
απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην 
Αυστρία και τις Κάτω Χώρες και 
προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχική 
Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, 
τη Σλοβενία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο επειδή δεν μετέφεραν πλήρως 
στο εθνικό τους δίκαιο την 4η οδηγία 
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Τροπολογία 35
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, Mady Delvaux
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 244

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

244. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
εξειδικευμένους κύκλους κατάρτισης για 
τις ΜΧΠ, ιδίως όσον αφορά τις πιο 
περιορισμένες ικανότητες σε ορισμένα 
κράτη μέλη· λαμβάνει υπό σημείωση τη 
συνεισφορά του ομίλου Egmont, που 
συγκεντρώνει 159 ΜΧΠ και στοχεύει στην 
ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας 
τους ενθαρρύνοντας την επιδίωξη και την 
υλοποίηση πολλών έργων· αναμένει την 
αξιολόγηση από την Επιτροπή του 
πλαισίου συνεργασίας των ΜΧΠ με τρίτες 
χώρες και των εμποδίων και ευκαιριών 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
ΜΧΠ της Ένωσης, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται η δυνατότητα δημιουργίας 
ενός μηχανισμού συντονισμού και 
στήριξης· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω 
αξιολόγηση πρέπει να είναι έτοιμη έως την 
1η Ιουνίου 2019·

244. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
εξειδικευμένους κύκλους κατάρτισης για 
τις ΜΧΠ, ιδίως όσον αφορά τις πιο 
περιορισμένες ικανότητες σε ορισμένα 
κράτη μέλη· λαμβάνει υπό σημείωση τη 
συνεισφορά του ομίλου Egmont, που 
συγκεντρώνει 159 ΜΧΠ και στοχεύει στην 
ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας 
τους ενθαρρύνοντας την επιδίωξη και την 
υλοποίηση πολλών έργων· αναμένει την 
αξιολόγηση από την Επιτροπή του 
πλαισίου συνεργασίας των ΜΧΠ με τρίτες 
χώρες και των εμποδίων και ευκαιριών 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
ΜΧΠ της Ένωσης, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται η δυνατότητα δημιουργίας 
ενός μηχανισμού συντονισμού και 
στήριξης· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω 
αξιολόγηση πρέπει να είναι έτοιμη έως την 
1η Ιουνίου 2019· καλεί την Επιτροπή να 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή με 
σκοπό να υποβάλει νομοθετική πρόταση 
για ΜΧΠ της ΕΕ, η οποία θα 
δημιουργήσει έναν κόμβο για κοινές 
διερευνητικές εργασίες και συντονισμό, 
με δική του αρμοδιότητα όσον αφορά την 
αυτονομία και τις έρευνες σχετικά με τη 
διασυνοριακή χρηματοοικονομική 
εγκληματικότητα, καθώς και έναν 
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μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης· 
είναι της άποψης ότι μια ΜΧΠ της ΕΕ θα 
πρέπει να έχει τον ευρύ ρόλο του 
συντονισμού, της επικούρησης και της 
στήριξης των ΜΧΠ των κρατών μελών 
σε διασυνοριακές υποθέσεις, προκειμένου 
να επεκταθεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
και να διασφαλιστεί η κοινή ανάλυση των 
διασυνοριακών υποθέσεων και ο ισχυρός 
συντονισμός των εργασιών·

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Τροπολογία 36
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 258

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

258. σημειώνει ωστόσο ότι, όσον αφορά 
τα καταπιστεύματα, τα εθνικά μητρώα θα 
είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο σε 
εκείνους που αποδεικνύουν έννομο 
συμφέρον πρόσβασης· τονίζει ότι τα 
κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να 
ανοίξουν στο κοινό τα μητρώα των 
πραγματικών δικαιούχων για 
καταπιστεύματα, όπως έχει ήδη ζητήσει 
το Κοινοβούλιο· καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ελεύθερα προσβάσιμα και 
ανοικτά μητρώα δεδομένων· υπενθυμίζει, 
σε κάθε περίπτωση, ότι το τέλος που 
ενδέχεται να αποφασίσουν να επιβάλουν 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διοικητικό 
κόστος που συνεπάγεται η διάθεση των 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων συντήρησης και ανάπτυξης των 
μητρώων·

258. σημειώνει ωστόσο ότι, όσον αφορά 
τα καταπιστεύματα, τα εθνικά μητρώα θα 
είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο σε 
εκείνους που αποδεικνύουν έννομο 
συμφέρον πρόσβασης· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για 
αναθεώρηση της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση 
του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό δικαιούχο 
καταπιστευμάτων και παρόμοιων 
νομικών ρυθμίσεων· καλεί τα κράτη μέλη 
να δημιουργήσουν ελεύθερα προσβάσιμα 
και ανοικτά μητρώα δεδομένων· 
υπενθυμίζει, σε κάθε περίπτωση, ότι το 
τέλος που ενδέχεται να αποφασίσουν να 
επιβάλουν δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η 
διάθεση των πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
συντήρησης και ανάπτυξης των μητρώων·

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Τροπολογία 37
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 283 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

283α. χαιρετίζει την έγκριση από την 
Επιτροπή, στις 13 Φεβρουαρίου 2019, 
νέου καταλόγου 23 τρίτων χωρών και 
εδαφών1α με στρατηγικές ανεπάρκειες 
στα συστήματά τους για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο 
αντιτάχθηκε στην κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη που πρότεινε η Επιτροπή· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της όλες τις ανησυχίες που εκφράστηκαν 
και να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη το συντομότερο δυνατόν·
_____________
1α Αφγανιστάν Αμερικανική Σαμόα, 
Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κορέας, Αιθιοπία, 
Γκάνα, Γκουάμ, Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, 
Νιγηρία, Παναμάς, Πακιστάν, Πόρτο 
Ρίκο, Σαμόα, Σαουδική Αραβία, Σρι 
Λάνκα, Συρία, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, 
Τυνησία, αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι 
και Υεμένη.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Τροπολογία 38
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 288 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 288α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
επιτάχυνση της καθοδικής τάσης της 
φορολογίας των επιχειρήσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τους 
ονομαστικούς φορολογικούς 
συντελεστές1α·
____________
1α Ο μέσος φορολογικός συντελεστής 
εισοδήματος εταιρειών έπεσε από το 
32,5 % το 2000 στο 23,9 % το 2018. 
συνολικά, 22 από τις 38 χώρες που 
ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας 
έκθεσης του ΟΟΣΑ του 2018 για τη 
μεταρρύθμιση της φορολογικής πολιτικής 
αναφέρουν ότι έχουν πλέον συνδυασμένο 
επίσημο φορολογικό συντελεστή 
εισοδήματος εταιρειών ίσο ή χαμηλότερο 
του 25 %, σε σύγκριση με μόνον έξι χώρες 
το 2000. Πηγή: OECD and Selected 
Partner Economies, Tax Policy Reforms 
2018 (Οικονομίες των χωρών του ΟΟΣΑ 
και επιλεγμένων χωρών εταίρων, 
Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής 
2018). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η 
ΕΕ των 28 είναι ήδη πολύ κάτω από αυτό 
το επίπεδο, με μέσο φορολογικό 
συντελεστή εισοδήματος εταιρειών ύψους 
21,9 % το 2018, από 32 % το 2000, 



AM\1180251EL.docx PE637.644v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

σύμφωνα με την Επιτροπή, «Taxation 
Trends in the European Union - Data for 
the EU Member States, Iceland and 
Norway, 2018 Edition» (Οι φορολογικές 
τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση — 
Στοιχεία για τα κράτη μέλη της ΕΕ, την 
Ισλανδία και τη Νορβηγία, Έκδοση 
2018), σελ. 36 και «Taxation Trends in 
the European Union - Data for the EU 
Member States, Iceland and Norway, 
2018 Edition» σελ. 147.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Τροπολογία 39
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 297

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

297. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η αρχική διαδικασία του 
καταλόγου της ΕΕ αφορούσε μόνο τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι η Επιτροπή, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, έχει 
εντοπίσει αδυναμίες σε φορολογικά 
συστήματα ορισμένων κρατών μελών, οι 
οποίες διευκολύνουν τον ΕΦΣ· χαιρετίζει, 
ωστόσο, τη δήλωση της προέδρου της 
Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας για τη 
φορολογία των επιχειρήσεων» κατά την 
ακρόαση της επιτροπής TAX3 της 10ης 
Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη 
δυνατότητα ελέγχου των κρατών μελών με 
τα ίδια κριτήρια που καθορίστηκαν για τον 
κατάλογο της ΕΕ στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης της εντολής της Ομάδας 
ΚΔ143·

_____________
143 Ανταλλαγή απόψεων της TAX3 με την 
Fabrizia Lapecorella, πρόεδρο της Ομάδας 
«Κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων», που διεξήχθη στις 10 
Οκτωβρίου 2018.

297. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η αρχική διαδικασία του 
καταλόγου της ΕΕ αφορούσε μόνο τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι η Επιτροπή, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, έχει 
εντοπίσει αδυναμίες σε φορολογικά 
συστήματα ορισμένων κρατών μελών, οι 
οποίες διευκολύνουν τον ΕΦΣ· 
υπογραμμίζει ότι οι επιθετικές 
φορολογικές πρακτικές και ο αθέμιτος 
φορολογικός ανταγωνισμός δεν θα πρέπει 
να επιτρέπονται στην Ένωση· χαιρετίζει, 
ωστόσο, τη δήλωση της προέδρου της 
Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας για τη 
φορολογία των επιχειρήσεων» κατά την 
ακρόαση της επιτροπής TAX3 της 10ης 
Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη 
δυνατότητα ελέγχου των κρατών μελών με 
τα ίδια κριτήρια που καθορίστηκαν για τον 
κατάλογο της ΕΕ στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης της εντολής της Ομάδας 
ΚΔ143· καλεί την Ομάδα ΚΔ να το πράξει 
επειγόντως· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τη θέσπιση ενός μηχανισμού της 
ΕΕ για την παρακολούθηση και, 
ενδεχομένως, την επιβολή κυρώσεων στα 
κράτη μέλη με φορολογικό δίκαιο και 
πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση με 
τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής 
χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης·
____________



AM\1180251EL.docx PE637.644v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

143 Ανταλλαγή απόψεων της TAX3 με την 
Fabrizia Lapecorella, πρόεδρο της Ομάδας 
«Κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων», που διεξήχθη στις 10 
Οκτωβρίου 2018.
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20.3.2019 A8-0170/40

Τροπολογία 40
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 302 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 302α. συνιστά η διεργασία κατάρτισης 
μαύρης λίστας να διεξαχθεί από ομάδα 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και όχι 
από την ομάδα ΚΔ, προκειμένου να 
αυξηθούν η αντικειμενικότητα και η 
διαφάνεια του καταλόγου της ΕΕ και να 
απαλλαγεί από κάθε πολιτική παρέμβαση· 
πιστεύει ότι ένας πιο διαφανής και 
αντικειμενικός ενωσιακός κατάλογος θα 
βελτιώσει την αξιοπιστία της ΕΕ στον 
αγώνα της κατά των φορολογικών 
παραδείσων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
πρόσφατη μελέτη1α, πέντε κράτη μέλη 
της ΕΕ θα θεωρούνταν φορολογικοί 
παράδεισοι εάν ελέγχονταν με κριτήρια 
της ΕΕ, τα κράτη αυτά είναι η Κύπρος, η 
Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και 
οι Κάτω Χώρες· επιμένει, ως εκ τούτου, 
στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν και οι 
επιθετικές φορολογικές πρακτικές 
ορισμένων κρατών μελών εντός της 
Ένωσης, προκειμένου να διατηρηθεί η 
αξιοπιστία της ΕΕ στον αγώνα της κατά 
των φορολογικών παραδείσων·
_________________
1α Oxfam 2019, εκθεση ‘Off the hook’ 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.
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20.3.2019 A8-0170/41

Τροπολογία 41
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 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 το 2018 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκρινε 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· σημειώνει ότι το 2019 η 
Επιτροπή επέκρινε και πάλι επτά κράτη 
μέλη1α – την Κύπρο, την Ουγγαρία, την 
Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, 
τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο 
Βασίλειο – για τον ίδιο λόγο· 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.
1α Εκθέσεις ανά χώρα για το 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
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20.3.2019 A8-0170/42

Τροπολογία 42
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 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. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον επικαιροποιημένο κατάλογο των μη 
συνεργάσιμων δικαιοδοσιών που 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 
Μαρτίου 2019 και περιλαμβάνει 15 
δικαιοδοσίες και επικράτειες1α· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση 
από το Συμβούλιο αξιολογήσεων ανά 
χώρα σχετικά με την πλήρωση (ή τη μη 
πλήρωση) από τρίτες χώρες του 
κριτηρίου 2 σχετικά με τη δίκαιη 
φορολόγηση· καλεί την ομάδα ΚΔ να 
βελτιώσει τα κριτήρια για τον έλεγχο 
τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων 
εξετάζοντας τη διαφάνεια των 
πραγματικών δικαιούχων το συντομότερο 
δυνατόν·
__________________

1α Αρούμπα, Μπαρμπάντος, Μπελίζε, 
Βερμούδες, Ντομίνικα, Φίτζι, Γκουάμ, 
Νήσοι Μάρσαλ, Ομάν, Βανουάτου, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαμόα, 
Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Σαμόα και 
Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ.
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20.3.2019 A8-0170/43

Τροπολογία 43
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 328 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 328α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν 
τις διμερείς συμφωνίες περί φορολογίας 
μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες 
χώρες προκειμένου να κλείσουν τα κενά 
που δημιουργούν κίνητρα για βασιζόμενες 
στη φορολογία εμπορικές πρακτικές που 
αποσκοπούν στη φοροαποφυγή·
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