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Τροπολογία  3 

Bernard Monot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Α β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν Πξφεδξνο 

Juncker δηαδξακάηηζε εμέρνληα ξφιν ζην 

ελ ιφγσ ζθάλδαιν, σο επί καθξφλ 

πξσζππνπξγφο θαη ππνπξγφο 

νηθνλνκηθψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, 

αλαπηχζζνληαο ηηο ελ ιφγσ επηδήκηεο 

πξαθηηθέο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο 

ηνπ θαη ζηεξψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζεκαληηθά θνξνινγηθά έζνδα απφ ηα 

ινηπά θξάηε κέιε, παξά ην γεγνλφο φηη νη 

ζπλζήθεο πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο 

θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, 

θαηά ηελ αθξφαζή ηνπ ζηηο 17 

Σεπηεκβξίνπ 2015, απέθπγε επίζεο θάζε 

νπζηαζηηθή ζπδήηεζε σο πξνο ηελ 

επζχλε ηνπ, ζηεξψληαο, κε ηνλ ηξφπν 

απηφλ, κηα δσηηθήο ζεκαζίαο καξηπξία 

απφ ην Κνηλνβνχιην θαη εκπνδίδνληαο ηελ 

επηηξνπή TAXE λα εθπιεξψζεη δεφλησο 

ηελ εληνιή ηεο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Τροπολογία  4 

Bernard Monot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζέζπηζε 

ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο έρεη 

απνδεηρζεί ηδηαίηεξα επεξγεηηθή γηα ηηο 

εζληθέο νηθνλνκίεο, δεδνκέλνπ φηη ηηο 

θαηέζηεζε πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο 

θαη ειθπζηηθέο ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε 

νηθνλνκία, θαη φηη ε θνξνινγηθή ζχγθιηζε 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζα έρεη ηειηθά 

ην ίδην απνηέιεζκα· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Τροπολογία  5 

Bernard Monot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 107 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

107. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα κειεηήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, πην 

καθξνπξφζεζκα, ελφο παλεπξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο ζπκςεθηζκνχ, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ νη θνξνινγηθέο απνθάζεηο ηχπνπ 

«tax ruling» ζα ειέγρνληαη ζπζηεκαηηθά 

απφ ηελ Επηηξνπή, ψζηε λα απμεζεί ην 

επίπεδν βεβαηφηεηαο, ζπλνρήο, 

νκνηνκνξθίαο θαη δηαθάλεηαο  ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαη λα ειέγρεηαη αλ νη 

απνθάζεηο απηέο είλαη επηδήκηεο γηα άιια 

θξάηε κέιε· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Τροπολογία  6 

Bernard Monot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 132 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

132. επηζεκαίλεη όηη ζηόρνο ησλ θαλόλσλ 

πνπ εθαξκόδνληαη ζήκεξα γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ είλαη ε 

αληηκεηώπηζε αληηαληαγσληζηηθώλ 

πξαθηηθώλ κε ηελ αθαίξεζε 

αδηθαηνιόγεησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

είραλ εθρσξεζεί ζε εηαηξείεο· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα αμηνινγήζεη ηε δπλαηόηεηα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ ηζρπόλησλ θαλόλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη, ηα πνζά πνπ 

αλαθηώληαη ζε ζπλέρεηα παξαβηάζεσλ ησλ 

θαλόλσλ ηεο ΕΕ πεξί θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ λα επηζηξέθνληαη ζηα θξάηε 

κέιε πνπ έρνπλ ππνζηεί δηάβξσζε ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο θαη όρη ζην 

θξάηνο κέινο πνπ ρνξήγεζε ηελ παξάλνκε 

θξαηηθή ελίζρπζε θνξνινγηθνύ 

ραξαθηήξα, όπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα, ή λα 

δηαηίζεληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΕΕ· 

θαιεί ηελ Επηηξνπή λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο 

πθηζηάκελνπο θαλόλεο, γηα λα εμαζθαιίζεη 

ηε δπλαηόηεηα επηβνιήο θπξώζεσλ θαηά 

ησλ νηθείσλ ρσξώλ θαη εηαηξεηώλ ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ θαλόλσλ πεξί 

θξαηηθώλ εληζρύζεσλ· 

132. επηζεκαίλεη όηη ζηόρνο ησλ θαλόλσλ 

πνπ εθαξκόδνληαη ζήκεξα γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ είλαη ε 

αληηκεηώπηζε αληηαληαγσληζηηθώλ 

πξαθηηθώλ κε ηελ αθαίξεζε 

αδηθαηνιόγεησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

είραλ εθρσξεζεί ζε εηαηξείεο· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα αμηνινγήζεη ηε δπλαηόηεηα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ ηζρπόλησλ θαλόλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη, ηα πνζά πνπ 

αλαθηώληαη ζε ζπλέρεηα παξαβηάζεσλ ησλ 

θαλόλσλ ηεο ΕΕ πεξί θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ λα επηζηξέθνληαη ζηα θξάηε 

κέιε πνπ έρνπλ ππνζηεί δηάβξσζε ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο θαη όρη ζην 

θξάηνο κέινο πνπ ρνξήγεζε ηελ παξάλνκε 

θξαηηθή ελίζρπζε θνξνινγηθνύ 

ραξαθηήξα, όπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα· θαιεί 

ηελ Επηηξνπή λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο 

πθηζηάκελνπο θαλόλεο, γηα λα εμαζθαιίζεη 

ηε δπλαηόηεηα επηβνιήο θπξώζεσλ θαηά 

ησλ νηθείσλ ρσξώλ θαη εηαηξεηώλ ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ θαλόλσλ πεξί 

θξαηηθώλ εληζρύζεσλ· 

Or. en 



 

AM\1079097EL.doc  PE571.047v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

18.11.2015 A8-0317/7 

Τροπολογία  7 

Bernard Monot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 149 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

149. ηνλίδεη, ηδίσο, ηελ αλάγθε λα 

εμαζθαιηζηεί όηη νη εμεξρόκελεο 

νηθνλνκηθέο ξνέο ζα θνξνινγνύληαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, γηα παξάδεηγκα κε 

ηελ επηβνιή παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηελ 

πεγή ή κε ηζνδύλακα κέηξα, πξνθεηκέλνπ 

ηα θέξδε λα κελ εμέξρνληαη από ηελ ΕΕ 

αθνξνιόγεηα, θαη θαιεί ηελ Επηηξνπή λα 

ππνβάιεη λνκνζεηηθή πξόηαζε γηα ηνλ 

ζθνπό απηό, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο 

αλαζεώξεζεο ησλ νδεγηώλ γηα ηηο κεηξηθέο 

θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, θαζώο θαη γηα 

ηνπο ηόθνπο θαη ηα δηθαηώκαηα· επηκέλεη 

όηη ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα 

ζύζηεκα πνπ λα εμαζθαιίδεη όηη ζα πξέπεη 

λα ππνβάιιεηαη ζηηο εζληθέο θνξνινγηθέο 

αξρέο θαη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ Επηηξνπή 

ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ 

πξάμε απηή, πξνζηαηεύνληαο έηζη ηελ 

εληαία αγνξά θαη δηαηεξώληαο ηε ζύλδεζε 

κεηαμύ ηνπ ηόπνπ όπνπ δεκηνπξγνύληαη 

θαη ηνπ ηόπνπ όπνπ θνξνινγνύληαη ε 

νηθνλνκηθή αμία θαη ηα θέξδε· ηνλίδεη όηη ν 

ζρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ ζα 

πξέπεη λα κειεηεζεί πξνζεθηηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη ε δηπιή 

θνξνιόγεζε θαη νη αληηδηθίεο· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή, ελψ ππνζηεξίδεη ηελ 

πξνψζεζε απφ ηνλ ΟΟΣΑ κηαο 

πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο ζηα θνξνινγηθά 

149. ηνλίδεη, ηδίσο, ηελ αλάγθε λα 

εμαζθαιηζηεί όηη νη εμεξρόκελεο 

νηθνλνκηθέο ξνέο ζα θνξνινγνύληαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, γηα παξάδεηγκα κε 

ηελ επηβνιή παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηελ 

πεγή ή κε ηζνδύλακα κέηξα, πξνθεηκέλνπ 

ηα θέξδε λα κελ εμέξρνληαη από ηελ ΕΕ 

αθνξνιόγεηα, θαη θαιεί ηελ Επηηξνπή λα 

ππνβάιεη λνκνζεηηθή πξόηαζε γηα ηνλ 

ζθνπό απηό, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο 

αλαζεώξεζεο ησλ νδεγηώλ γηα ηηο κεηξηθέο 

θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, θαζώο θαη γηα 

ηνπο ηόθνπο θαη ηα δηθαηώκαηα· επηκέλεη 

όηη ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα 

ζύζηεκα πνπ λα εμαζθαιίδεη όηη ζα πξέπεη 

λα ππνβάιιεηαη ζηηο εζληθέο θνξνινγηθέο 

αξρέο θαη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ Επηηξνπή 

ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ 

πξάμε απηή, πξνζηαηεύνληαο έηζη ηελ 

εληαία αγνξά θαη δηαηεξώληαο ηε ζύλδεζε 

κεηαμύ ηνπ ηόπνπ όπνπ δεκηνπξγνύληαη 

θαη ηνπ ηόπνπ όπνπ θνξνινγνύληαη ε 

νηθνλνκηθή αμία θαη ηα θέξδε· ηνλίδεη όηη ν 

ζρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ ζα 

πξέπεη λα κειεηεζεί πξνζεθηηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη ε δηπιή 

θνξνιόγεζε θαη νη αληηδηθίεο, θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη νη πξαθηηθέο 
αλαδήηεζεο επλντθόηεξσλ ζπκβάζεσλ· 

δεηεί από ηα θξάηε κέιε λα εηζαγάγνπλ 
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ζέκαηα κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δηεζλψλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο θνξνιφγεζεο ησλ 

θεξδψλ ζηνλ ηφπν φπνπ παξάγεηαη ε 

αμία, λα εληζρχζεη ηνλ ξφιν ηεο ΕΕ ζηε 

δηεζλή ζθελή κε ηελ πηνζέηεζε εληαίαο 

ζηάζεο, θαη λα εξγαζηεί γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ ηεο ΕΕ γηα ηηο 

δηκεξείο ζπκβάζεηο γηα θνξνινγηθά 

ζέκαηα θαη γηα ηε ζηαδηαθή 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ηεξάζηηνπ αξηζκνχ 

δηκεξψλ θνξνινγηθψλ ζπκβάζεσλ απφ 

ζπλζήθεο κεηαμχ ΕΕ θαη ηξίησλ 

δηθαηνδνζηψλ· ηνλίδεη φηη απηφ ζα 

απνηεινχζε ηνλ πιένλ άκεζν ηξφπν γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξαθηηθψλ 
αλαδήηεζεο επλντθόηεξσλ ζπκβάζεσλ· 

δεηεί, ζην κεηαμχ, από ηα θξάηε κέιε λα 

εηζαγάγνπλ ακέζσο αληηθαηαρξεζηηθέο 

ξήηξεο ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ζπκβάζεηο, 

ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο BEPS· 

ακέζσο αληηθαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ζπκβάζεηο, ζύκθσλα κε 

ηηο πξνηάζεηο BEPS· 

Or. en 
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Bernard Monot 
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Έκθεση A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Φνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ «tax ruling» θαη άιια κέηξα παξόκνηνπ ραξαθηήξα ή 

απνηειέζκαηνο 

2015/2066(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 170 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

170. ηνλίδεη, ηέινο, όηη ν θαλόλαο ηεο 

νκνθσλίαο ζην Σπκβνύιην, δίλνληαο ζε 

θάζε θξάηνο κέινο δηθαίσκα βέην κεηψλεη 

ηα θίλεηξα γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ 

ηζρχνληνο θαζεζηψηνο θαη ηε ζηξνθή 

πξνο κηα ζπλεξγαηηθφηεξε ιχζε· θαιεί 

ηελ Επηηξνπή λα κελ απνθεύγεη λα 

εθαξκόδεη, φπνπ απαηηείηαη, ην άξζξν 116 

ΣΛΕΕ, πνπ νξίδεη ηα αθόινπζα: «Αλ ε 

Επηηξνπή δηαπηζηώζεη όηη ε πθηζηακέλε 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ λνκνζεηηθώλ, 

θαλνληζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ 

ησλ θξαηώλ κειώλ λνζεύεη ηνπο όξνπο 

αληαγσληζκνύ εληόο ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο θαη επνκέλσο πξνθαιεί ζηξέβισζε 

πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζεί, δηαβνπιεύεηαη 

κε ηα ελδηαθεξόκελα θξάηε κέιε. Αλ νη 

δηαβνπιεύζεηο δελ νδεγήζνπλ ζηελ 

εμάιεηςε ηεο ελ ιόγσ ζηξεβιώζεσο, ην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ην 

Σπκβνύιην, απνθαζίδνληαο ζύκθσλα κε ηε 

ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, εθδίδνπλ 

ηηο, πξνο ηνλ ζθνπό απηόλ, αλαγθαίεο 

νδεγίεο (...)»· 

170. ηνλίδεη, ηέινο, όηη ν θαλόλαο ηεο 

νκνθσλίαο ζην Σπκβνύιην, δεδνκέλνπ φηη 

δίλεη ζε θάζε θξάηνο κέινο δηθαίσκα βέην 

ζε ζέκαηα θνξνινγίαο, απνηειεί 

απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο θπξηαξρίαο 

ηνπο· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα απνθεύγεη λα 

εθαξκόδεη, ζε θάζε πεξίπησζε αιιά ηδίσο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο, ην άξζξν 116 

ΣΛΕΕ, πνπ νξίδεη ηα αθόινπζα: «Αλ ε 

Επηηξνπή δηαπηζηώζεη όηη ε πθηζηακέλε 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ λνκνζεηηθώλ, 

θαλνληζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ 

ησλ θξαηώλ κειώλ λνζεύεη ηνπο όξνπο 

αληαγσληζκνύ εληόο ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο θαη επνκέλσο πξνθαιεί ζηξέβισζε 

πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζεί, δηαβνπιεύεηαη 

κε ηα ελδηαθεξόκελα θξάηε κέιε. Αλ νη 

δηαβνπιεύζεηο δελ νδεγήζνπλ ζηελ 

εμάιεηςε ηεο ελ ιόγσ ζηξεβιώζεσο, ην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ην 

Σπκβνύιην, απνθαζίδνληαο ζύκθσλα κε ηε 

ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, εθδίδνπλ 

ηηο, πξνο ηνλ ζθνπό απηόλ, αλαγθαίεο 

νδεγίεο (...)»· 

Or. en 

 

 


