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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΝΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική 

Επιτροπή του Κοινοβουλίου TAXE 2, η 

οποία συστάθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015, 

πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις, 

ορισμένες εκ των οποίων από κοινού με 

την Επιτροπή Οικονομικών και 

Νομισματικών Θεμάτων, την Επιτροπή 

Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπής 

Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια των οποίων 

κλήθηκαν σε ακρόαση η Επίτροπος 

αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Margrethe 

Vestager, ο Επίτροπος αρμόδιος για τις 

Οικονομικές και Δημοσιονομικές 

Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία, 

Pierre Moscovici, ο Επίτροπος αρμόδιος 

για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, 

τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και 

την Ένωση Κεφαλαιαγορών, Jonathan Hill, 

ο Υφυπουργός Οικονομικών των Κάτω 

Χωρών, Eric Wiebes (που εκπροσωπεί την 

Προεδρία του Συμβουλίου), 

εμπειρογνώμονες στον τομέα της 

φορολογίας και της ανάπτυξης, 

εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών, 

εκπρόσωποι τραπεζών, και βουλευτές 

εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποίησε 

επίσης συνεδριάσεις με εκπροσώπους των 

κυβερνήσεων της Ανδόρας, του 

Λιχτενστάιν, του Μονακό, του Γκέρνσεϊ 

ΝΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική 

Επιτροπή του Κοινοβουλίου TAXE 2, η 

οποία συστάθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015, 

πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις, 

ορισμένες εκ των οποίων από κοινού με 

την Επιτροπή Οικονομικών και 

Νομισματικών Θεμάτων, την Επιτροπή 

Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπής 

Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια των οποίων 

κλήθηκαν σε ακρόαση η Επίτροπος 

αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Margrethe 

Vestager, ο Επίτροπος αρμόδιος για τις 

Οικονομικές και Δημοσιονομικές 

Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία, 

Pierre Moscovici, ο Επίτροπος αρμόδιος 

για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, 

τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και 

την Ένωση Κεφαλαιαγορών, Jonathan Hill, 

ο Υφυπουργός Οικονομικών των Κάτω 

Χωρών, Eric Wiebes (που εκπροσωπεί την 

Προεδρία του Συμβουλίου), 

εμπειρογνώμονες στον τομέα της 

φορολογίας και της ανάπτυξης, 

εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών, 

εκπρόσωποι τραπεζών, και βουλευτές 

εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποίησε 

επίσης συνεδριάσεις με εκπροσώπους των 

κυβερνήσεων της Ανδόρας, του 

Λιχτενστάιν, του Μονακό, του Γκέρνσεϊ 
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και του Τζέρσεϊ, και έλαβε γραπτές 

παρατηρήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης 

της Νήσου του Μαν (βλ. παράρτημα 1)· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οργάνωσε επίσης 

διερευνητικές αποστολές στις ΗΠΑ 

(Ουάσιγκτον), με σκοπό την εξέταση 

συγκεκριμένων πτυχών της εντολής της 

που αφορούν τρίτες χώρες, καθώς και στην 

Κύπρο (βλ. παράρτημα 5)· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής 

προσκλήθηκαν προσωπικά να 

συμμετάσχουν στις εργασίες της 

διακοινοβουλευτικής ομάδας υψηλού 

επιπέδου «TAXE» του ΟΟΣΑ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Επιτροπή 

πραγματοποίησε συνεδριάσεις 

κεκλεισμένων των θυρών σε επίπεδο 

συντονιστών, στις οποίες κλήθηκαν σε 

ακρόαση εκπρόσωποι της κυβέρνησης των 

Νήσων Κάιμαν, ερευνητές δημοσιογράφοι 

και υπάλληλοι της Επιτροπής· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι 

δραστηριότητες, οι οποίες παρείχαν 

πληθώρα ιδιαίτερα χρήσιμων πληροφοριών 

σχετικά με τις πρακτικές και τα 

φορολογικά συστήματα, τόσο εντός όσο 

και εκτός της Ένωσης, συνέβαλαν στην 

αποσαφήνιση ορισμένων από τα συναφή 

ζητήματα, ενώ άλλα παραμένουν 

αναπάντητα· 

και του Τζέρσεϊ, και έλαβε γραπτές 

παρατηρήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης 

της Νήσου του Μαν (βλ. παράρτημα 1)· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οργάνωσε επίσης 

διερευνητικές αποστολές στις ΗΠΑ 

(Ουάσιγκτον), με σκοπό την εξέταση 

συγκεκριμένων πτυχών της εντολής της 

που αφορούν τρίτες χώρες, καθώς και στην 

Κύπρο (βλ. παράρτημα 5)· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής 

προσκλήθηκαν προσωπικά να 

συμμετάσχουν στις εργασίες της 

διακοινοβουλευτικής ομάδας υψηλού 

επιπέδου «TAXE» του ΟΟΣΑ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Επιτροπή 

πραγματοποίησε συνεδριάσεις 

κεκλεισμένων των θυρών σε επίπεδο 

συντονιστών, στις οποίες κλήθηκαν σε 

ακρόαση εκπρόσωποι της κυβέρνησης των 

Νήσων Κάιμαν, ερευνητές δημοσιογράφοι 

και υπάλληλοι της Επιτροπής· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρώτη 

έκθεσή της η ειδική επιτροπή TAXE 1 

επισημαίνει πως οι δραστηριότητές της 

«δεν αποσαφήνισαν όλα τα σχετικά 

ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των 

αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude 

Juncker, όσον αφορά την επί μακρόν 

απόρρητη σελίδα της έκθεσης Krecké», 

ούτε έγινε άλλη πρόσκληση στον κ. 

Juncker ή στον κ. Krecké, παρά την 

επιβεβαίωση των ανωτέρω αντιφάσεων 

κατά τη διάρκεια συνεδρίασης 

κεκλεισμένων των θυρών με τους 

ερευνητές δημοσιογράφους· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες, 

οι οποίες παρείχαν πληθώρα ιδιαίτερα 

χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις 

πρακτικές και τα φορολογικά συστήματα, 

τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, 

συνέβαλαν στην αποσαφήνιση ορισμένων 

από τα συναφή ζητήματα, ενώ άλλα 

παραμένουν αναπάντητα· 

Or. en 
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