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Τροπολογία 1
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει η ελευθέρωση των 
εμπορικών συναλλαγών με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να 
επιδιώκει να προωθήσει τη διατηρήσιμη 
οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη 
των χωρών αυτών· διαπιστώνει ότι η 
κατάργηση των τελωνειακών δασμών
επιφέρει αντίστοιχη απώλεια τελωνειακών 
εσόδων και πρέπει επομένως να είναι 
περισσότερο ελεγχόμενη και βαθμιαία και 
να συμβαδίζει με την εφαρμογή 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων που 
επιτρέπουν την κινητοποίηση 
αντισταθμιστικών εσόδων (ΦΠΑ, φόρος 
ακίνητης περιουσίας, φόρος 
εισοδήματος)·

1. υπενθυμίζει ότι οι εμπορικές 
συναλλαγές με τις αναπτυσσόμενες χώρες 
πρέπει να επιδιώκουν να προωθήσουν τη 
διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση και 
την κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 
οικονομικά υπεύθυνη ανάπτυξη των 
χωρών αυτών· διαπιστώνει ότι η 
κατάργηση των τελωνειακών δασμών 
επιφέρει αντίστοιχη απώλεια τελωνειακών 
εσόδων και πρέπει επομένως να 
αναθεωρηθεί και να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή φορολογικών μεταρρυθμίσεων 
προς όφελος της πλειονότητας του 
πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προοδευτικής φορολογίας εισοδήματος 
και ενός φόρου επί των εταιρικών 
κερδών·

Or. en

Τροπολογία 2
Syed Kamall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει η ελευθέρωση των 
εμπορικών συναλλαγών με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να 
επιδιώκει να προωθήσει τη διατηρήσιμη 
οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη 
των χωρών αυτών· διαπιστώνει ότι η 
κατάργηση των τελωνειακών δασμών 
επιφέρει αντίστοιχη απώλεια 

1. υπενθυμίζει ότι η ελευθέρωση των 
εμπορικών συναλλαγών με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να 
προωθήσει την αμοιβαίως επωφελή
διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση και 
την ανάπτυξη των χωρών αυτών· 
διαπιστώνει ότι η κατάργηση των 
τελωνειακών δασμών από τις 
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τελωνειακών εσόδων και πρέπει 
επομένως να είναι περισσότερο 
ελεγχόμενη και βαθμιαία και να 
συμβαδίζει με την εφαρμογή φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων που επιτρέπουν την 
κινητοποίηση αντισταθμιστικών εσόδων 
(ΦΠΑ, φόρος ακίνητης περιουσίας, φόρος 
εισοδήματος)· 

αναπτυσσόμενες χώρες εφαρμόζεται 
καλύτερα σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
των φορολογικών τους μεταρρυθμίσεων 
που επιτρέπουν την κινητοποίηση 
αντισταθμιστικών πηγών εσόδων για τους 
κρατικούς προϋπολογισμούς τους έναντι 
των τελωνειακών εσόδων (ΦΠΑ, φόρος 
ακίνητης περιουσίας, φόρος εισοδήματος)·

Or. en

Τροπολογία 3
Harlem Désir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει η ελευθέρωση των 
εμπορικών συναλλαγών με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να 
επιδιώκει να προωθήσει τη διατηρήσιμη 
οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη 
των χωρών αυτών· διαπιστώνει ότι η 
κατάργηση των τελωνειακών δασμών 
επιφέρει αντίστοιχη απώλεια τελωνειακών 
εσόδων και πρέπει επομένως να είναι 
περισσότερο ελεγχόμενη και βαθμιαία και 
να συμβαδίζει με την εφαρμογή 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων που 
επιτρέπουν την κινητοποίηση 
αντισταθμιστικών εσόδων (ΦΠΑ, φόρος 
ακίνητης περιουσίας, φόρος εισοδήματος)· 

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη των 
εμπορικών συναλλαγών με τις ΑΧ πρέπει 
να επιδιώκει να προωθήσει τη διατηρήσιμη 
οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη 
των χωρών αυτών· διαπιστώνει ότι η 
κατάργηση των τελωνειακών δασμών 
επιφέρει αντίστοιχη απώλεια τελωνειακών 
εσόδων και πρέπει επομένως να είναι 
περισσότερο ελεγχόμενη και βαθμιαία και 
να συμβαδίζει με την εφαρμογή 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων που 
επιτρέπουν την κινητοποίηση 
αντισταθμιστικών εσόδων (ΦΠΑ, φόρος 
ακίνητης περιουσίας, φόρος εισοδήματος)·

Or. fr

Τροπολογία 4
Syed Kamall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητά να εφαρμόζονται συστηματικά, στο 
πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, μέτρα υποστήριξης των 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως υπό 
μορφή υλικής συνδρομής (συστήματα 
πληροφορικής) και οργανωτικής 
συνδρομής (νομική και φορολογική 
επιμόρφωση του προσωπικού της 
φορολογικής διοίκησης)· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια για τις αφρικανικές χώρες 
που εξακολουθούν να μη λαμβάνουν 
μακροπρόθεσμη βοήθεια στον 
φορολογικό τομέα·

2. ζητά να εφαρμόζονται συστηματικά, στο 
πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, μέτρα υποστήριξης των 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως υπό μορφή 
υλικής συνδρομής (συστήματα 
πληροφορικής) και οργανωτικής 
συνδρομής (νομική και φορολογική 
επιμόρφωση του προσωπικού της 
φορολογικής διοίκησης)· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για τις αναπτυσσόμενες χώρες να 
εντείνουν τις δικές τους προσπάθειες
στον φορολογικό τομέα, κυρίως όσον 
αφορά την είσπραξη φόρων και την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που
είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 
χρηστής δημοσιονομικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 5
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητά να εφαρμόζονται συστηματικά, 
στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, μέτρα υποστήριξης 
των φορολογικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως 
υπό μορφή υλικής συνδρομής (συστήματα 
πληροφορικής) και οργανωτικής 
συνδρομής (νομική και φορολογική 
επιμόρφωση του προσωπικού της 
φορολογικής διοίκησης)· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια για τις αφρικανικές χώρες που 
εξακολουθούν να μη λαμβάνουν 
μακροπρόθεσμη βοήθεια στον φορολογικό 
τομέα·

2. ζητά τη συστηματική παροχή υλικής 
συνδρομής (συστήματα πληροφορικής) και 
οργανωτικής συνδρομής (νομική και 
φορολογική επιμόρφωση του προσωπικού 
της φορολογικής διοίκησης), εφόσον 
ζητηθεί από οποιαδήποτε αναπτυσσόμενη 
χώρα· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για τις 
αφρικανικές χώρες που εξακολουθούν να 
μην λαμβάνουν μακροπρόθεσμη βοήθεια 
στον φορολογικό τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 6
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητά να εφαρμόζονται συστηματικά, στο 
πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, μέτρα υποστήριξης των 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως υπό 
μορφή υλικής συνδρομής (συστήματα 
πληροφορικής) και οργανωτικής 
συνδρομής (νομική και φορολογική 
επιμόρφωση του προσωπικού της 
φορολογικής διοίκησης)· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια για τις αφρικανικές χώρες που 
εξακολουθούν να μη λαμβάνουν 
μακροπρόθεσμη βοήθεια στον φορολογικό 
τομέα·

2. ζητά να εφαρμόζονται συστηματικά, στο 
πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, μέτρα υποστήριξης των 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως υπό 
μορφή υλικής συνδρομής (συστήματα 
πληροφορικής) και οργανωτικής 
συνδρομής (νομική και φορολογική 
επιμόρφωση του προσωπικού της 
φορολογικής διοίκησης)· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια για τις αφρικανικές χώρες που 
εξακολουθούν να μην λαμβάνουν 
μακροπρόθεσμη βοήθεια στον φορολογικό 
τομέα· υπενθυμίζει την ανάγκη λήψης 
επαρκών μέτρων σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση
των «φορολογικών παραδείσων» και της 
παράνομης διαρροής κεφαλαίων, βάσει 
των δεσμεύσεων που ανέλαβε κυρίως η 
ομάδα των G20·

Or. fr

Τροπολογία 7
Syed Kamall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ενισχυθεί 
η συνοχή ανάμεσα στην αναπτυξιακή και 
την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η κρίση επέτεινε

3. τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ενισχυθεί 
η συνοχή ανάμεσα στην αναπτυξιακή και 
την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι, μολονότι η κρίση 
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τη μεταβλητότητα της τιμής των πρώτων 
υλών και είχε αποτέλεσμα να στερέψουν 
οι ροές κεφαλαίων και βοήθειας προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω ότι αποτελεί προτεραιότητα η 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
φορολογικού συστήματος με στόχο να 
μειωθεί η εξάρτηση των αναπτυσσόμενων 
χωρών από την εξωτερική βοήθεια και τις 
άλλες απρόβλεπτες εξωτερικές 
χρηματοδοτικές ροές·

ενδέχεται να έχει επιτείνει τη 
μεταβλητότητα της τιμής των πρώτων 
υλών και να έχει προκαλέσει μείωση των 
ροών κεφαλαίων και βοήθειας προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο σύνολό της, 
περιλαμβανομένων των κρατών μελών 
της, εξακολουθεί να αποτελεί τον 
μεγαλύτερο χορηγό αναπτυξιακής 
βοήθειας, αντιπροσωπεύοντας το 56% 
της συνολικής παγκόσμιας βοήθειας,
αξίας 49 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 
έτος 2009· υπογραμμίζει εν προκειμένω 
ότι θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 
για τις αναπτυσσόμενες χώρες η 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
φορολογικού συστήματος με στόχο να 
μειωθεί η εξάρτηση από την εξωτερική 
βοήθεια και τις άλλες απρόβλεπτες 
εξωτερικές χρηματοδοτικές ροές·

Or. en

Τροπολογία 8
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ενισχυθεί 
η συνοχή ανάμεσα στην αναπτυξιακή και 
την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η κρίση επέτεινε 
τη μεταβλητότητα της τιμής των πρώτων 
υλών και είχε αποτέλεσμα να στερέψουν οι 
ροές κεφαλαίων και βοήθειας προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω ότι αποτελεί προτεραιότητα η 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
φορολογικού συστήματος με στόχο να 
μειωθεί η εξάρτηση των αναπτυσσόμενων 
χωρών από την εξωτερική βοήθεια και τις 
άλλες απρόβλεπτες εξωτερικές 
χρηματοδοτικές ροές·

3. τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ενισχυθεί 
η συνοχή ανάμεσα στην αναπτυξιακή και 
την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η κρίση επέτεινε 
τη μεταβλητότητα της τιμής των πρώτων 
υλών και είχε αποτέλεσμα να στερέψουν οι 
ροές κεφαλαίων και βοήθειας προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω ότι αποτελεί προτεραιότητα η 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
φορολογικού συστήματος, το οποίο θα 
απαλλάσσει τα άτομα χαμηλού 
εισοδήματος και δεν θα εισάγει 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων μεσαίου 
εισοδήματος, με στόχο να μειωθεί η 
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εξάρτηση των αναπτυσσόμενων χωρών 
από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς και τις άλλες απρόβλεπτες 
εξωτερικές χρηματοδοτικές ροές·

Or. en

Τροπολογία 9
Daniel Caspary

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ενισχυθεί 
η συνοχή ανάμεσα στην αναπτυξιακή και 
την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η κρίση επέτεινε 
τη μεταβλητότητα της τιμής των πρώτων 
υλών και είχε αποτέλεσμα να στερέψουν οι 
ροές κεφαλαίων και βοήθειας προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω ότι αποτελεί προτεραιότητα η 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
φορολογικού συστήματος με στόχο να 
μειωθεί η εξάρτηση των αναπτυσσόμενων 
χωρών από την εξωτερική βοήθεια και τις 
άλλες απρόβλεπτες εξωτερικές 
χρηματοδοτικές ροές·

3. τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ενισχυθεί 
η συνοχή ανάμεσα στην αναπτυξιακή και 
την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η κρίση επέτεινε 
τη μεταβλητότητα της τιμής των πρώτων 
υλών και είχε αποτέλεσμα να μειωθούν  οι 
ροές κεφαλαίων και βοήθειας προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω ότι αποτελεί προτεραιότητα η 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
φορολογικού συστήματος με στόχο να 
μειωθεί η εξάρτηση των αναπτυσσόμενων 
χωρών από την εξωτερική βοήθεια και τις 
άλλες απρόβλεπτες εξωτερικές 
χρηματοδοτικές ροές·

Or. de

Τροπολογία 10
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α νέα. επισημαίνει ότι τα φορολογικά
έσοδα δεν πρέπει να θεωρούνται 
εναλλακτική λύση έναντι της ξένης 
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βοήθειας, αλλά συστατικό στοιχείο των 
δημόσιων εσόδων που επιτρέπει την 
ανάπτυξη των εν λόγω χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 11
Harlem Désir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α νέα. υπενθυμίζει ότι η φοροδιαφυγή 
προς «φορολογικούς παραδείσους» 
συνιστά σοβαρή οικονομική ζημία, ιδίως 
για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ότι η 
καταπολέμηση των «φορολογικών 
παραδείσων» συγκαταλέγεται μεταξύ των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ ούτως ώστε να 
συνδράμει αποτελεσματικά τις ΑΧ στη 
διαχείριση των φορολογικών τους 
εσόδων·

Or. fr

Τροπολογία 12
Harlem Désir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β νέα. τάσσεται υπέρ της ανάγκης 
κατάρτισης νέων κατευθυντηρίων 
γραμμών από τον ΟΟΣΑ σχετικά με την 
τιμολόγηση των συναλλαγών, αναγκαίο 
μέσο για την παρεμπόδιση ορισμένων 
πολυεθνικών εταιρειών να μεταβιβάζουν 
τα κέρδη τους σε χώρες με ευνοϊκότερη 
φορολόγηση, προκειμένου αυτές να 
καταβάλλουν τους φόρους τους στις 
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χώρες εκείνες, συμπεριλαμβανομένων 
των ΑΧ, στις οποίες έχουν αποκομίσει τα 
πραγματικά τους κέρδη·

Or. fr

Τροπολογία 13
Syed Kamall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ένα 
φορολογικό σύστημα με χαμηλούς 
συντελεστές, το οποίο να στηρίζεται σε 
διευρυμένη φορολογική βάση και να
αποκλείει κάθε διακριτική φορολογική 
απαλλαγή ή προτίμηση, ιδίως για τις 
εξορυκτικές βιομηχανίες· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να ληφθούν μέτρα 
παρακίνησης ώστε οι επενδυτές να 
ενισχύσουν τη δραστηριοποίησή τους για 
σχέδια που έχουν θετικό τοπικό αντίκτυπο 
σε οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο·

4. θεωρεί ότι η θέσπιση ενός φορολογικού 
συστήματος με χαμηλούς συντελεστές, το 
οποίο θα στηρίζεται σε διευρυμένη 
φορολογική βάση και θα επιτρέπει
διακριτικές φορολογικές απαλλαγές ή 
προτιμήσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
συνιστά το πρώτο βήμα για την 
ενθάρρυνση της τήρησης της 
φορολογικής πειθαρχίας· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να ληφθούν μέτρα 
παρακίνησης ώστε οι επενδυτές να 
ενισχύσουν τη δραστηριοποίησή τους για 
σχέδια που έχουν θετικό τοπικό αντίκτυπο 
σε οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 14
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ένα 
φορολογικό σύστημα με χαμηλούς 
συντελεστές, το οποίο να στηρίζεται σε 
διευρυμένη φορολογική βάση και να 

4. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ένα 
φορολογικό σύστημα για τα χαμηλά και 
μεσαία εισοδήματα με χαμηλούς 
συντελεστές, το οποίο να στηρίζεται σε 
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αποκλείει κάθε διακριτική φορολογική 
απαλλαγή ή προτίμηση, ιδίως για τις 
εξορυκτικές βιομηχανίες· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να ληφθούν μέτρα παρακίνησης 
ώστε οι επενδυτές να ενισχύσουν τη 
δραστηριοποίησή τους για σχέδια που 
έχουν θετικό τοπικό αντίκτυπο σε 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο·

διευρυμένη φορολογική βάση και να 
αποκλείει κάθε διακριτική φορολογική 
απαλλαγή ή προτίμηση, ιδίως για τις 
εξορυκτικές βιομηχανίες· υπογραμμίζει την 
ανάγκη υλοποίησης δημόσιων 
επενδύσεων σε σχέδια που έχουν θετικό 
τοπικό αντίκτυπο σε οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 15
Harlem Désir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ένα 
φορολογικό σύστημα με χαμηλούς 
συντελεστές, το οποίο να στηρίζεται σε 
διευρυμένη φορολογική βάση και να 
αποκλείει κάθε διακριτική φορολογική 
απαλλαγή ή προτίμηση, ιδίως για τις 
εξορυκτικές βιομηχανίες· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να ληφθούν μέτρα παρακίνησης 
ώστε οι επενδυτές να ενισχύσουν τη 
δραστηριοποίησή τους για σχέδια που 
έχουν θετικό τοπικό αντίκτυπο σε 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο·

4. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ένα 
φορολογικό σύστημα με χαμηλούς 
συντελεστές, το οποίο να στηρίζεται σε 
διευρυμένη φορολογική βάση και να 
αποκλείει κάθε διακριτική φορολογική 
απαλλαγή ή προτίμηση, ιδίως για τις 
εξορυκτικές βιομηχανίες· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να ληφθούν μέτρα παρακίνησης 
ώστε οι επενδυτές να ενισχύσουν τη 
δραστηριοποίησή τους για σχέδια που 
έχουν θετικό τοπικό αντίκτυπο σε 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο, χωρίς, ωστόσο, να επιτραπεί η 
καθιέρωση οποιασδήποτε μορφής 
φορολογικού ντάμπιγκ·

Or. fr

Τροπολογία 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει με ανησυχία ότι, 
προκειμένου να προσελκύσουν ξένες 
επενδύσεις, οι κυβερνήσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρουν 
συχνά φορολογικές απαλλαγές με 
ορίζοντα δέκα και περισσότερων ετών, 
καθώς και δωρεάν παροχές δημοσίων 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
σχεδιάσει, στο πλαίσιο της νέας 
επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ και των 
διεθνών επενδυτικών συνθηκών της ΕΕ 
με τρίτες χώρες, έναν βασικό μηχανισμό 
λογοδοσίας για τις φορολογικές 
καταβολές των επενδυτών με έδρα στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β νέα. εκτιμά ότι ο μοναδικός πλέον 
επιζήμιος παράγοντας για την ανάπτυξη 
ορισμένων από τις φτωχότερες χώρες 
είναι η ευρέως διαδεδομένη πρακτική 
των ξένων εταιρειών που επενδύουν 
ειδικότερα σε πλούσιες σε πόρους χώρες 
να δωροδοκούν κρατικούς 
αξιωματούχους προκειμένου να λάβουν 
άδειες σε χαμηλότερες από τις θεμιτές 
τιμές και απαλλαγές από πληρωμές 
σχετικές με τα έσοδά τους· επιδοκιμάζει 
τη θέσπιση του νέου νόμου των ΗΠΑ τον 
Ιούλιο του 2010 (νόμος Dοdd-Frank περί 
της μεταρρύθμισης της Wall Street και 
της προστασίας των καταναλωτών), ο 
οποίος απαιτεί από όλες τις εταιρείες 
πετρελαιοειδών, αερίου και από τις 
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μεταλλευτικές εταιρείες που έχουν 
εισαχθεί στην αμερικανική Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς να δημοσιεύουν τα ποσά 
που καταβάλλουν σε ξένες χώρες και 
στην κυβέρνηση των ΗΠΑ· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στα 
κράτη μέλη της ΕΕ τη θέσπιση ενός
καθεστώτος που θα είναι παρεμφερές του
«Δημοσιεύστε όσα πληρώνετε» ·

Or. en

Τροπολογία 18
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού φορολογικού 
συστήματος πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στους στόχους της νέας επενδυτικής 
πολιτικής της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, ώστε να διαμορφωθεί ευνοϊκότερο 
περιβάλλον, δεκτικότερο στις ξένες και 
εθνικές ιδιωτικές επενδύσεις, και να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια 
αποτελεσματικότερη διεθνή βοήθεια· 
υπενθυμίζει ότι, για να προωθήσει την 
ανάπτυξη, η επενδυτική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία, την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών, τις συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και τη μεταφορά 
γνώσεων·

5. εκτιμά ότι η ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού φορολογικού 
συστήματος, το οποίο δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος των χαμηλών και 
μεσαίων εισοδημάτων και καθιερώνει, 
συνεπώς, την προοδευτική φορολογία 
εισοδήματος και τον φόρο επί των 
κερδών των εταιρειών που πρέπει να 
καταβάλλεται στη χώρα στην οποία έχουν 
συσσωρευτεί τα εν λόγω κέρδη, πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στους στόχους της 
νέας επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να 
διαμορφωθεί ευνοϊκότερο περιβάλλον, 
δεκτικότερο στις ξένες και εθνικές 
δημόσιες επενδύσεις για τους σκοπούς 
της βιώσιμης ανάπτυξης, της μεταφοράς 
γνώσεων και της εξάλειψης της 
φτώχειας, και να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες για μια αποτελεσματικότερη 
διεθνή βοήθεια· 

Or. en
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Τροπολογία 19
Syed Kamall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού φορολογικού 
συστήματος πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στους στόχους της νέας επενδυτικής 
πολιτικής της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, ώστε να διαμορφωθεί ευνοϊκότερο 
περιβάλλον, δεκτικότερο στις ξένες και 
εθνικές ιδιωτικές επενδύσεις, και να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια 
αποτελεσματικότερη διεθνή βοήθεια· 
υπενθυμίζει ότι, για να προωθήσει την 
ανάπτυξη, η επενδυτική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία, την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών, τις συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και τη μεταφορά 
γνώσεων·

5. εκτιμά ότι η ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού φορολογικού 
συστήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες
πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των 
δημόσιων οικονομικών τους· θεωρεί ότι η 
νέα επενδυτική πολιτική της ΕΕ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να 
συμβάλει στη διαμόρφωση ενός 
ευνοϊκότερου περιβάλλοντος, 
δεκτικότερου στις ξένες και εθνικές 
ιδιωτικές επενδύσεις, και στη δημιουργία 
των συνθηκών για μια 
αποτελεσματικότερη διεθνή βοήθεια· 
υπενθυμίζει ότι, για να προωθήσει την 
ανάπτυξη, η επενδυτική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
των ΜΜΕ, μέσω, μεταξύ άλλων, των 
μικροπιστώσεων, να ενθαρρύνει την 
καινοτομία, την αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών, τις συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη 
μεταφορά γνώσεων·

Or. en

Τροπολογία 20
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α νέα. υπενθυμίζει ότι, σε αντίθεση με 
τις θετικές επιπτώσεις των συμφωνιών 
οικονομικής εταιρικής σχέσης που θα 
γίνουν αισθητές μόνο σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, η απώλεια εσόδων αποτελεί 
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άμεση συνέπεια της μείωσης των 
τελωνειακών δασμών·

Or. fr

Τροπολογία 21
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β νέα. υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης 
των απαιτούμενων μέτρων για την 
αντιστάθμιση της απώλειας εσόδων η 
οποία οφείλεται στην αντικατάσταση των 
εισαγόμενων από τρίτες χώρες προϊόντων 
που υπόκεινται στην επιβολή 
τελωνειακών δασμών με αδασμολόγητα 
εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα·

Or. fr

Τροπολογία 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α νέα. εκφράζει ανησυχίες σχετικά με 
την έκταση και το μέγεθος της διαρροής 
κεφαλαίων προς «φορολογικούς 
παραδείσους» η οποία αφορά πολίτες 
υψηλού εισοδήματος και κυβερνητικούς 
αξιωματούχους των αναπτυσσόμενων 
χωρών· απευθύνει έκκληση στα κράτη 
μέλη του ΟΟΣΑ να προτείνουν πρόσθετα 
μέτρα διαφάνειας για τις τράπεζες και 
τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
σε σχέση με τραπεζικούς λογαριασμούς 
που τηρούνται από εταιρείες 
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εκμετάλλευσης της αλλοδαπής· καλεί την 
Επιτροπή να επιδείξει σεβασμό προς την 
εγχώρια ρυθμιστική ευχέρεια στις 
διαπραγματεύσεις της με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες για την 
ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών στο πλαίσιο των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών, ούτως ώστε να 
επιτρέπεται ο έλεγχος κεφαλαίων· 

Or. en

Τροπολογία 23
Syed Kamall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητά να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο των 
συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, 
ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, 
με αποστολή να αξιολογεί τον καθαρό 
δημοσιονομικό αντίκτυπο της κατάργησης 
των τελωνειακών δασμών καθώς και τις 
προόδους που συντελούνται σε κάθε χώρα 
στον τομέα των φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων· ζητά να καθιερωθεί 
ρήτρα που να προβλέπει την υποχρεωτική 
συνολική αναθεώρηση κάθε συμφωνίας 
οικονομικής εταιρικής σχέσης μετά από 
πέντε χρόνια και να επιτρέπει την 
ενδεχόμενη τροποποίηση των διατάξεων 
της συμφωνίας βάσει των αναγκών που 
προσδιορίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο.

6. ζητά να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο των 
συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, 
ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, 
με αποστολή να αξιολογεί τον καθαρό 
δημοσιονομικό αντίκτυπο της κατάργησης 
των τελωνειακών δασμών καθώς και τις 
προόδους που συντελούνται σε κάθε χώρα 
στον τομέα των φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων· ζητά υποχρεωτική 
αναθεώρηση της προόδου των επιμέρους 
χωρών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων ή την
αποδοτική είσπραξη φόρων βάσει των 
τελευταίων ενημερώσεων του 
Υποδείγματος Σύμβασης Φορολογίας 
Εισοδήματος και Κεφαλαίων του ΟΟΣΑ. 

Or. en

Τροπολογία 24
Daniel Caspary

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητά να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο των 
συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, 
ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, 
με αποστολή να αξιολογεί τον καθαρό 
δημοσιονομικό αντίκτυπο της κατάργησης 
των τελωνειακών δασμών καθώς και τις 
προόδους που συντελούνται σε κάθε χώρα 
στον τομέα των φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων· ζητά να καθιερωθεί 
ρήτρα που να προβλέπει την υποχρεωτική 
συνολική αναθεώρηση κάθε συμφωνίας 
οικονομικής εταιρικής σχέσης μετά από 
πέντε χρόνια και να επιτρέπει την 
ενδεχόμενη τροποποίηση των διατάξεων 
της συμφωνίας βάσει των αναγκών που 
προσδιορίζονται κατ' αυτό τον τρόπο.

6. ζητά να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο των 
συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, 
ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, 
με αποστολή να αξιολογεί τον καθαρό 
δημοσιονομικό αντίκτυπο της κατάργησης 
των τελωνειακών δασμών καθώς και τις 
προόδους που συντελούνται σε κάθε χώρα 
στον τομέα των φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων.

Or. de

Τροπολογία 25
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητά να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο των 
συμφωνιών οικονομικής εταιρικής 
σχέσης, ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός 
μηχανισμός, με αποστολή να αξιολογεί τον 
καθαρό δημοσιονομικό αντίκτυπο της 
κατάργησης των τελωνειακών δασμών 
καθώς και τις προόδους που συντελούνται 
σε κάθε χώρα στον τομέα των 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων· ζητά να 
καθιερωθεί ρήτρα που να προβλέπει την 
υποχρεωτική συνολική αναθεώρηση κάθε 
συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης 
μετά από πέντε χρόνια και να επιτρέπει την 
ενδεχόμενη τροποποίηση των διατάξεων 
της συμφωνίας βάσει των αναγκών που 
προσδιορίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο.

6. ζητά να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος 
ελεγκτικός μηχανισμός, με αποστολή να 
αξιολογεί τον καθαρό δημοσιονομικό 
αντίκτυπο της κατάργησης των 
τελωνειακών δασμών καθώς και τις 
προόδους που συντελούνται σε κάθε χώρα 
στον τομέα των φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων· ζητά να καθιερωθεί 
ρήτρα που να προβλέπει την υποχρεωτική 
συνολική αναθεώρηση κάθε συμφωνίας 
οικονομικής εταιρικής σχέσης μετά από 
τρία χρόνια και να επιτρέπει την 
τροποποίηση των διατάξεων της 
συμφωνίας για τους σκοπούς της 
εξάλειψης της φτώχειας, της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της περιφερειακής 
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6. ζητά να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο των 
συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, 
ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, 
με αποστολή να αξιολογεί τον καθαρό 
δημοσιονομικό αντίκτυπο της κατάργησης 
των τελωνειακών δασμών καθώς και τις 
προόδους που συντελούνται σε κάθε χώρα 
στον τομέα των φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων· ζητά να καθιερωθεί 
ρήτρα που να προβλέπει την υποχρεωτική 
συνολική αναθεώρηση κάθε συμφωνίας 
οικονομικής εταιρικής σχέσης μετά από 
πέντε χρόνια και να επιτρέπει την 
ενδεχόμενη τροποποίηση των διατάξεων 
της συμφωνίας βάσει των αναγκών που 
προσδιορίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο.

6. ζητά να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο των 
συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, 
ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, 
με αποστολή να αξιολογεί τον καθαρό 
δημοσιονομικό αντίκτυπο της κατάργησης 
των τελωνειακών δασμών καθώς και τις 
προόδους που συντελούνται σε κάθε χώρα 
ξεχωριστά στον τομέα των φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων· ζητά να καθιερωθεί 
ρήτρα που να προβλέπει την υποχρεωτική 
συνολική αναθεώρηση κάθε συμφωνίας 
οικονομικής εταιρικής σχέσης μετά από 
πέντε χρόνια και να επιτρέπει την 
ενδεχόμενη τροποποίηση των διατάξεων 
της συμφωνίας βάσει των αναγκών που 
προσδιορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.
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