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4.7.2016 A8-0223/5 

Τροπολογία  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΝΖ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΝΖ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα 

αιτήματα που περιλαμβάνονται στην 

τελική έκθεση της Επιτροπής TAXE I 

σχετικά με τις αντιφάσεις στις δηλώσεις 

του Προέδρου της Επιτροπής Jean-

Claude Juncker αναφορικά με τη σελίδα 

της έκθεσης Krecké η οποία παρέμεινε 

μυστική για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

αποφασίστηκε να μην κληθεί εκ νέου σε 

ακρόαση ο κ. Juncker· 
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4.7.2016 A8-0223/6 

Τροπολογία  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα 

με την οποία οι πολυεθνικές εταιρείες 

οφείλουν να δημοσιοποιούν με σαφή και 

εύληπτο τρόπο στους ισολογισμούς τους 

διάφορα στοιχεία για κάθε κράτος μέλος 

και για κάθε τρίτη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένες, μεταξύ των οποίων τα 

προ φόρων κέρδη ή οι ζημίες, οι φόροι 

επί των κερδών ή των ζημιών, ο αριθμός 

των εργαζομένων, τα περιουσιακά 

στοιχεία· υπογραμμίζει ότι είναι 

σημαντικό να καθίστανται οι 

πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στο κοινό, 

ενδεχομένως μέσω ενός κεντρικού 

μητρώου της ΕΕ· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/7 

Τροπολογία  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 50 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι, ενώ τόσο η πρώτη όσο και η 

δεύτερη Ειδική Επιτροπή του (TAXE 1 και 

2) είχαν ζητήσει επανειλημμένα πλήρη 

πρόσβαση στα έγγραφα και τα πρακτικά 

της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», οι 

βουλευτές δεν έλαβαν παρά μόνο έναν 

περιορισμένο αριθμό νέων εγγράφων, προς 

εξέταση κεκλεισμένων των θυρών, και 

αυτό συνέβη μόνο αφότου είχαν παρέλθει 

πέντε μήνες από την έναρξη της θητείας 

της επιτροπής TAXE2· επισημαίνει ότι 

ορισμένα από τα έγγραφα αυτά έπρεπε να 

έχουν δημοσιοποιηθεί ώστε να 

υποβληθούν σε δημόσιο έλεγχο και σε 

ανοικτό πολιτικό διάλογο σχετικά με το 

περιεχόμενό τους· επισημαίνει, ακόμα, ότι 

το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην δείχνει 

ιδιαίτερη προθυμία να ικανοποιήσει αυτό 

το αίτημα· 

50. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι, ενώ τόσο η πρώτη όσο και η 

δεύτερη Ειδική Επιτροπή του (TAXE 1 και 

2) είχαν ζητήσει επανειλημμένα πλήρη 

πρόσβαση στα έγγραφα και τα πρακτικά 

της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», οι 

βουλευτές δεν έλαβαν παρά μόνο έναν 

περιορισμένο αριθμό νέων εγγράφων, προς 

εξέταση κεκλεισμένων των θυρών, και 

αυτό συνέβη μόνο αφότου είχαν παρέλθει 

πέντε μήνες από την έναρξη της θητείας 

της επιτροπής TAXE2· επισημαίνει ότι όλα 

τα έγγραφα αυτά έπρεπε να έχουν 

δημοσιοποιηθεί ώστε να υποβληθούν σε 

δημόσιο έλεγχο και σε ανοικτό πολιτικό 

διάλογο σχετικά με το περιεχόμενό τους· 

επισημαίνει, ακόμα, ότι το Συμβούλιο 

εξακολουθεί να μην δείχνει ιδιαίτερη 

προθυμία να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/8 

Τροπολογία  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 60α. θεωρεί ότι η πρόσβαση στα έγγραφα 

της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» 

επιβεβαιώνει τις υποψίες που προέκυψαν 

από τις δημοσιογραφικές έρευνες σχετικά 

με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν ο 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Jean-Claude Juncker και ο πρόεδρος της 

Ευρωομάδας Jeroen Dijsselbloem 

προκειμένου να προστατεύσουν τα 

συμφέροντα και τα φορολογικά προνόμια 

του Λουξεμβούργου και των Κάτω 

Χωρών· θεωρεί, συνεπώς, ότι τα μέτρα 

που λαμβάνουν οι ανωτέρω αξιωματούχοι 

για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 

και της φοροαποφυγής στερούνται 

αξιοπιστίας· 

Or. en 

 

 


