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20.3.2019 A8-0170/44

Τροπολογία 44
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 355

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

355. θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να 
δώσει το παράδειγμα και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ενδιάμεσοι 
που προωθούν τον επιθετικό φορολογικό 
σχεδιασμό και τη φοροδιαφυγή δεν θα 
πρέπει να έχουν ρόλο καθοδηγητή ή 
συμβούλου όσον αφορά τη χάραξη της 
σχετικής πολιτικής της ΕΕ·

355. θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να 
δώσει το παράδειγμα, και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι ενδιάμεσοι που 
προωθούν τον επιθετικό φορολογικό 
σχεδιασμό και τη φοροδιαφυγή δεν 
αναλαμβάνουν ποτέ ρόλο καθοδηγητή ή 
συμβούλου, επί πληρωμή ή αμισθί, των 
οργάνων χάραξης πολιτικής της Ένωσης 
όσον αφορά πολιτικές για την 
καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της 
φοροδιαφυγής·
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20.3.2019 A8-0170/45

Τροπολογία 45
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 370

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

370. επικροτεί την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την προστασία των 
προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις 
του δικαίου της Ένωσης και ζητεί την 
ταχεία περάτωση των διοργανικών 
διαπραγματεύσεων· ζητεί το τελικό 
κείμενο να είναι ισορροπημένο και να 
αποφεύγει τη δημιουργία υπέρμετρου 
γραφειοκρατικού φόρτου για τις ΜΜΕ·

370. επικροτεί το αποτέλεσμα των 
διοργανικών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την προστασία των 
προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις 
του δικαίου της Ένωσης και καλεί τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν τα νέα πρότυπα 
το συντομότερο δυνατό προκειμένου να 
προστατεύονται οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος μέσω μέτρων όπως οι 
σαφείς δίαυλοι αναφοράς, η 
εμπιστευτικότητα, η νομική προστασία 
και οι κυρώσεις για όσους επιχειρούν να 
προβούν σε δίωξη μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος·
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20.3.2019 A8-0170/46

Τροπολογία 46
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 377 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 377α. καλεί την Επιτροπή να προβεί στη 
σύσταση καθεστώτος χρηματοδοτικής 
στήριξης για την ερευνητική 
δημοσιογραφία το συντομότερο δυνατό, 
πιθανόν υπό μορφή μόνιμης και ειδικής 
γραμμής του προϋπολογισμού για τη 
στήριξη των ανεξάρτητων και ποιοτικών 
μέσων ενημέρωσης και της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας στο πλαίσιο του νέου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·
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20.3.2019 A8-0170/47

Τροπολογία 47
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 380

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

380. ενθαρρύνει τις σλοβακικές αρχές να 
συνεχίσουν την έρευνά τους για τις 
δολοφονίες των Ján Kuciak και 
Martina Kušnírová και να 
εντοπίσουν τους δράστες και τους 
ηθικούς αυτουργούς της 
δολοφονίας· καλεί τις σλοβακικές 
αρχές να διερευνήσουν πλήρως τις 
περιπτώσεις φοροδιαφυγής μεγάλης 
κλίμακας, απατών ΦΠΑ και 
νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες που 
έφεραν στο φως οι έρευνες του Ján 
Kuciak·

380. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν 
από τις αρχές της Σλοβακίας κατά 
του φερόμενου ως ηθικού 
αυτουργού των δολοφονιών του Ján 
Kuciak και της Martina Kušnírová 
καθώς και κατά των φερόμενων ως 
δραστών των δολοφονιών· 
ενθαρρύνει τις σλοβακικές αρχές να 
συνεχίσουν την έρευνά τους για τις 
δολοφονίες και να εξασφαλίσουν ότι 
όλες οι πτυχές της υπόθεσης θα 
διερευνηθούν πλήρως, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων 
πολιτικών διασυνδέσεων που 
αφορούν τα εν λόγω εγκλήματα· 
καλεί τις σλοβακικές αρχές να 
διερευνήσουν πλήρως τις 
περιπτώσεις φοροδιαφυγής μεγάλης 
κλίμακας, απατών ΦΠΑ και 
νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες που 
έφεραν στο φως οι έρευνες του Ján 
Kuciak·
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20.3.2019 A8-0170/48

Τροπολογία 48
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 387

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

387. υπενθυμίζει ότι η φορολόγηση 
παραμένει αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει περιορισμένες 
εξουσίες στα θέματα αυτά·

387. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει περιορισμένη 
αρμοδιότητα σε φορολογικά θέματα, 
σχετικά με τα οποία ζητείται κατά 
κύριο λόγο μόνο η γνώμη του και 
για τα οποία δεν έχει ρόλο 
συννομοθέτη· υπενθυμίζει, ωστόσο, 
ότι οι φορολογικές πολιτικές θα 
πρέπει να είναι συνεπείς με τις 
Συνθήκες και τις αρμοδιότητες της 
ΕΕ και ότι, προκειμένου να 
διασφαλίζεται θεμιτός 
ανταγωνισμός, η Επιτροπή έχει την 
αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις 
σε κράτη μέλη για την παροχή 
παράνομων κρατικών ενισχύσεων 
φορολογικού χαρακτήρα στον τομέα 
της άμεσης φορολογίας, όπως 
επιβεβαίωσε πρόσφατα το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1a·

_____________

1a 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2019-
02/cp190014en.pdf 

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/49

Τροπολογία 49
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 407

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

407. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να χρησιμοποιεί, όταν 
κρίνεται σκόπιμο, τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 116 της ΣΛΕΕ, με την 
οποία καθίσταται δυνατή η μεταβολή της 
απαίτησης ομοφωνίας σε περίπτωση που η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι μια διαφορά 
μεταξύ των νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
διαστρεβλώνει τους όρους ανταγωνισμού 
εντός της εσωτερικής αγοράς·

407. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να χρησιμοποιεί, όταν 
κρίνεται σκόπιμο, τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 116 της ΣΛΕΕ, με την 
οποία καθίσταται δυνατή η μεταβολή της 
απαίτησης ομοφωνίας σε περίπτωση που η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι μια διαφορά 
μεταξύ των νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
διαστρεβλώνει τους όρους ανταγωνισμού 
εντός της εσωτερικής αγοράς· 
επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η εν 
λόγω διαδικασία θα μπορούσε επίσης να 
εφαρμοστεί στην κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ·
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20.3.2019 A8-0170/50

Τροπολογία 50
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 410

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

410. εκφράζει την άποψη ότι οι εργασίες 
των επιτροπών TAXE, TAX2, PANA και 
TAX3 θα πρέπει να συνεχιστούν κατά την 
προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο, σε μια 
μόνιμη δομή εντός του Κοινοβουλίου, 
όπως μια υποεπιτροπή της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(ECON), με στόχο να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή από περισσότερες της μίας 
επιτροπές·

410. εκφράζει την άποψη ότι οι εργασίες 
των επιτροπών TAXE, TAX2, PANA και 
TAX3 θα πρέπει να συνεχιστούν κατά την 
προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο, σε μια 
μόνιμη δομή εντός του Κοινοβουλίου, υπό 
μορφή υποεπιτροπής της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(ECON), που θα επιτρέπει τη συμμετοχή 
από περισσότερες της μίας επιτροπές·
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