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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις: 

1. χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

εντείνουν την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, μέσω της προώθησης σαφέστερων, διαφανέστερων και δικαιότερων 

φορολογικών αποφάσεων, της καταπολέμησης του επιθετικού φορολογικού 

σχεδιασμού,της αποφυγής της διπλής φορολόγησης και της μη φορολόγησης και του 

τερματισμού του αθέμιτου και επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των 

κρατών μελών· 

2. ζητεί αναδρομολόγηση του συστήματος της Κοινής Ενοποιημένης Βάσης Φορολογίας 

Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και προτρέπει για την πλήρη υλοποίησή του, με βάση συνολική 

αξιολόγηση αντικτύπου, με σεβασμό της επικουρικότητας και συμπεριλαμβάνοντας τα 

κατάλληλα εργαλεία για να αποφεύγεται η κατάχρησή του· πιστεύει ότι η ΚΕΒΦΕ πρέπει 

να αποφεύγει τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και το κόστος συμμόρφωσης και να 

κλείνει τα παραθυράκια που υπάρχουν ανάμεσα στα εθνικά συστήματα· πιστεύει επίσης 

ότι η ΚΕΦΒΕ πρέπει να συμπληρώσει την καθιέρωση μιας δημόσιας και διαφανούς 

διαδικασίας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για τις πολυεθνικές εταιρείες· 

3. υπενθυμίζει ότι, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, δεν λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις 

σε επίπεδο Συμβουλίου για τη φορολογία των εταιρειών και πιστεύει ότι η ΚΕΦΒΕ είναι 

ένα καίριο βήμα προς την περαιτέρω ενωσιακή ολοκλήρωση· 

4. αναγνωρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής στο πλαίσιο της οποίας προτείνεται, ως 

πρώτο βήμα, μια απλή ΚΕΒΦΕ (χωρίς ενοποίηση) και ότι έως ότου, σε μεταγενέστερο 

στάδιο, θεσπιστεί εκ νέου η ενοποίηση, η Επιτροπή θα συμπεριλάβει το στοιχείο της 

διασυνοριακής απαλλαγής· επισημαίνει ότι αυτό το νέο στοιχείο δεν υποκαθιστά πλήρως 

την ενοποίηση και ότι απαιτείται χρόνος προκειμένου το νέο καθεστώς να καταστεί 

πλήρως λειτουργικό· 

5. πιστεύει ότι η δημοσιονομική πολιτική και η εταιρική φορολογία πρέπει να αποτελούν 

σημαντικό εργαλείο για την τόνωση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, 

μεγέθυνσης, της απασχόλησης και των επενδύσεων· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει, 

μέσω μιας πιο αποτελεσματικής, σαφώς πιο τολμηρής, διαφανέστερης και δικαιότερης 

φορολογικής μεταχείρισης για όλες τις επιχειρήσεις, να προωθήσουν ένα ελκυστικό, 

ανταγωνιστικό και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα επιτρέψει στις 

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των 

καινοτόμων επιχειρήσεων, των οικογενειακών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολουμένων 

και των ελεύθερων επαγγελμάτων, να λειτουργούν με απλούστερο τρόπο εντός των 

συνόρων της Ένωσης, μεταξύ άλλων για προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων· 

αποδοκιμάζει τη χρήση εργαλείων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από πολυεθνικές 

εταιρείες, οι οποίες έχουν πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις ΜΜΕ και συμβάλλουν έτσι 

στο να μειώνουν την ανταγωνιστικότητά τους· ζητεί την προώθηση ανταγωνιστικών, 

απλών, πιο συντονισμένων φορολογικών συστημάτων με μειωμένο αριθμό φορολογικών 

εξαιρέσεων και την κατάργηση επιζήμιων φορολογικών μέτρων σε στενή συνεργασία με 

τα κράτη μέλη και μεταξύ τους· 



 

PE564.914v03-00 4/8 AD\1078221EL.doc 

EL 

6. πιστεύει ακράδαντα ότι η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και 

της φοροαποφυγής πρέπει να πραγματοποιείται εντός ενός ευρύτερου διεθνούς πλαισίου 

και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για 

τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των «φορολογικών παραδείσων» στην ΕΕ με βάση 

έναν ενωσιακό ορισμό και να διαπραγματευθεί φορολογικές συμφωνίες με τρίτες χώρες 

για λογαριασμό της Ένωσης σε αυτό τομέα·  τονίζει ότι η έλλειψη ενός κοινού ορισμού 

στρεβλώνει την εσωτερική αγορά, προκαλώντας νομική αβεβαιότητα· 

7. τονίζει ότι οι φόροι και τα μερίσματα πρέπει να καταβάλλονται στις χώρες όπου 

επιτελείται οικονομική δραστηριότητα ή προστίθεται αξία και όπου χρησιμοποιούνται 

δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν αυτές τις αρχές στις 

εθνικές φορολογικές νομοθεσίες· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η υπέρμετρη 

πολυπλοκότητα και οι διαφορές των εθνικών φορολογικών συστημάτων 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·  

8. τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη για σαφείς, διαφανείς και συνεκτικούς κανόνες 

για τη λογιστική παρουσίαση των κερδών και της δημιουργίας αξίας· 

9. στηρίζει την αρχή της διαφάνειας και της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε 

φορολογικές αποφάσεις μεταξύ φορολογικών αρχών· τονίζει ότι τούτο μπορεί να 

αυξήσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών· πιστεύει ότι οι φορολογικές 

αποφάσεις χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και ένα φιλικό 

προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον για τους φορολογουμένους· 

10. επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση δημιουργεί επίσης προκλήσεις για τα εθνικά φορολογικά 

συστήματα και τις διασυνοριακές δραστηριότητες· υπογραμμίζει από αυτή την άποψη την 

ανάγκη για τη συνεπή εφαρμογή γενικών αρχών φορολογίας των εταιρειών· καλεί την 

Επιτροπή να προωθήσει έναν εναρμονισμένο ορισμό για τη "μόνιμη εγκατάσταση" και 

την "οικονομική ουσία" των ψηφιακών επιχειρήσεων έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να 

βελτιωθεί η αξιολόγηση των κερδών που παράγονται σε μια δεδομένη περιοχή έτσι ώστε 

να μπορεί να καθοριστεί η αντίστοιχη φορολογική συνεισφορά· 

11. πιστεύει ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία, ως θεμελιώδεις αρχές της εταιρικής 

διακυβέρνησης, συμβάλλουν σε μια ισχυρή και σταθερή οικονομία μέσα από τον 

περιορισμό της αστάθειας της αγοράς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις 

επιχειρήσεις· ζητεί δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις μεγάλες επιχειρήσεις σε 

όλους τους τομείς, ώστε να αυξηθεί ο διαφανής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων τους, 

ιδίως όσον αφορά τα πραγματοποιηθέντα κέρδη, τους καταβληθέντες φόρους επί των 

κερδών και τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις· πιστεύει ότι η υποχρεωτική λογοδοσία σε 

αυτόν τον τομέα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εταιρικής ευθύνης που φέρουν οι 

εταιρείες έναντι των μετόχων και της κοινωνίας· 

12. πιστεύει ότι η εσωτερική αγορά χρειάζεται ένα πιο διαφανές, συνεργατικό και 

προοδευτικά εναρμονισμένο πλαίσιο φορολόγησης για να λειτουργήσει αποτελεσματικά· 

τονίζει το γεγονός ότι, στην παρούσα κατάσταση, οι ενωσιακές ΜΜΕ μπορεί να έρθουν 

αντιμέτωπες με αθέμιτο ανταγωνισμό σε σύγκριση με τις πολυεθνικές εταιρείες, οι 

οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τεχνητά τη δομή τους ώστε να μειώνουν 

τους φορολογικούς συντελεστές τους· 

13. πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών 

μελών, καθώς και η ποικιλία του οικονομικού, εμπορικού και εταιρικού τομέα, στον 
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βαθμό που επηρεάζουν τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη, καθώς και την κοινωνική 

συνοχή στα κράτη μέλη και στην Ένωση συνολικά· 

14. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της 

φορολογικής διαφάνειας, με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων, της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που ανταλλάσσονται και της 

ελευθερίας του επιχειρείν· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τον εντοπισμό λύσεων που θα 

επιτυγχάνουν εξισορρόπηση μεταξύ διαφάνειας και εμπιστευτικότητας· 

15. τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες της Ένωσης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε περιττή αύξηση του 

διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης· πιστεύει ότι όλες οι προτάσεις 

πρέπει να αποσκοπούν σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, διαφάνεια, απλούστευση και 

ταχύτητα της διοικητικής διαδικασίας·  

16. υπενθυμίζει ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, εξακολουθούν να υφίστανται 

περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν· ενθαρρύνει την 

εξεύρεση ευκολότερων, ταχύτερων και πιο διαφανών λύσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, τους 

αυτοαπασχολούμενους και τα ελεύθερα επαγγέλματα· προτείνει την απλούστευση της 

χρησιμοποίησης της πίστωσης που προέρχονται από φόρους που καταβάλλονται σε μια 

ξένη χώρα· 

17. παρατηρεί ότι η πολυπλοκότητα των διμερών και πολυμερών φορολογικών συμφωνιών, 

συχνά δημιουργεί παραθυράκια που καθιστούν δυνατή τη φοροαποφυγή, σε συνδυασμό 

με εγχώρια καθεστώτα φορολόγησης· 

18. τονίζει την ανάγκη για αυτόματη, διαφανή, άμεση και εξαντλητική ανταλλαγή 

πληροφοριών, συμπεριλαμβαονομένων φορολογικών αποφάσεων, ανάμεσα στις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές, η οποία θα μπορούσε να έχει τη μορφή ενός ενωσιακού 

κεντρικού ευρετηρίου, και ενθαρρύνει την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα 

στις αρμόδιες αρχές για θέματα φορολογίας· 

19. θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω ηλεκτρονικές 

λύσεις σε διαδικασίες που αφορούν τη φορολογία, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού 

φόρτου και την απλούστευση των διασυνοριακών διαδικασιών· 

20. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η φορολογική κυριαρχία, και ζητεί η φορολογία 

να παραμείνει εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους, όπως προβλέπεται από τη 

Συνθήκη· ενθαρρύνει, ωστόσο, την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών σε θέματα φορολογίας· 

21. προτείνει να εκτιμήσει η Επιτροπή τον αντίκτυπο των υφιστάμενων ειδικών οικονομικών 

ζωνών στην Ένωση, που χρησιμοποιούνται για την τόνωση της μεγέθυνσης και της 

οικονομικής ανάκαμψης σε οριοθετημένες περιοχές, όπως μεθοριακές περιοχές, που 

έχουν πληγεί έντονα αποό την κρίση ή που έχουν υψηλό ποσοστό ανεργίας· ενθαρρύνει, 

σε αυτό το πλαίσιο, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορολογικών 

αρχών· τονίζει ότι οι πολιτικές που αποβλέπουν στην προσφορά φορολογικών 

ευεργετημάτων σε μειονεκτούσες περιοχές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 

ενωσιακούς στόχους της επίτευξης μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας και 

αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ενώ δεν πρέπει να 

υπονομεύουν το υφιστάμενο ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την περιφερειακή 

βοήθεια·  
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22. ζητεί η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ένωση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) αριθ. 

2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, να περιλαμβάνει επίσης 

πληροφορίες για τους παγκόσμιους πραγματικούς συντελεστές φορολογίας εταιρειών 

βάσει χρηματοπιστωτικών λογαριασμών που θεσπίζονται και δημοσιεύονται δυνάμει της 

οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, και ζητεί η 

πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες να είναι άμεση, επιγραμμική, χωρίς περιττές 

διατυπώσεις και σε γλώσσα που γίνεται εύκολα κατανοητή από τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές· 

23. τονίζει ότι προϋπόθεση για τη θέσπιση οικονομικής σταθερότητας στην Ένωση 

μακροπρόθεσμα είναι η δημιουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης· 

24. θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες για μια πιο αποτελεσματική φορολόγηση των εταιρειών 

πρέπει να περιλαμβάνουν προτάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπως η παροχή φορολογικών κινήτρων στους 

επενδυτές προκειμένου να επανεπενδύουν τα κεφαλαιακά κέρδη σε μικρές ενωσιακές 

επιχειρήσεις υψηλότερου ρίσκου ή οι σαφείς κανόνες φορολογίας των δικαιωμάτων 

προαίρεσης· 

25. έως ότου εφαρμοστεί πλήρως η ΚΕΒΦΕ, υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης του έργου 

της Ειδικής Επιτροπής για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα 

παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, η οποία διερευνά την κατάχρηση των ευνοϊκών 

προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας φορολογικών καθεστώτων, των εικονικών εταιρειών 

και άλλων πρακτικών φορολογικού σχεδιασμού που αποσκοπούν στην αποφυγή ή την 

ελαχιστοποίηση των φόρων, δεδομένου ότι κάθε φοροαποφυγή τελικά μεταφράζεται σε 

διόγκωση του δημόσιου χρέους και/ή αύξηση της φορολογίας των ΜΜΕ και των 

πολιτών· 

26. ζητεί τη θέσπιση ενός κανόνα ο οποίος θα απαγορεύει στις δημόσιες οντότητες, 

συμπεριλαμβανομένων της Ένωσης, των κρατών μελών και των επιχειρήσεων που έχουν 

στην κατοχή τους, να καταβάλλουν δημόσιο χρήμα σε εταιρείες που δεν έχουν 

δημοσιοποιήσει τον(τους) τελικό(-ούς) πραγματικό(-ούς) δικαιούχο(-ους), τον 

παγκόσμιο πραγματικό συντελεστή φορολογίας εταιρειών και τις ανά χώρα εκθέσεις· 

27. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει εναρμονισμένα κριτήρια ώστε οι επενδύσεις των 

εταιρειών στον τομέα της Ε&Α να απαλλάσσονται από τους φόρους προκειμένου να 

επιτευχθεί ο ενωσιακός στόχος του 3 % του ΑΕγχΠ σε δαπάνες έρευνας έως το 2020· 

                                                 
1  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά µε 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής 

(ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73). 
2  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με 

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 

επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182, 

29.6.2013, σ. 19). 
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28. καλεί την Επιτροπή να μην απέχει από την προσφυγή στο άρθρο 116 της ΣΛΕΕ, το οποίο 

παρέχει την αναγκαία νομική βάση ώστε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 

αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία προκειμένου να εξαλείφουν 

πρακτικές που οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, όπως ο 

δημοσιονομικός ανταγωνισμός που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μέσω αδιαφανών και 

άδικων φορολογικών αποφάσεων· 

29. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, νομοθετική πρόταση για 

τη θέσπιση της ΚΕΦΒΕ, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 

την καταπολέμηση της φοροαποφυγής στην Ένωση· 
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