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Τροπολογία 1
Enikő Győri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια 
καθίσταται όλο και πιο προφανές ότι 
απαιτείται ισχυρότερος συντονισμός στον 
τομέα της φορολογίας σε ενωσιακό και 
παγκόσμιο επίπεδο υπό το πρίσμα των 
οικονομικών εξελίξεων και των νέων 
προκλήσεων που δημιουργούνται από την 
ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση· 
εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του 
για την κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας 
προκειμένου να εμποδίσει τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, 
της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία 
του Συμβουλίου σχετικά με την 
εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου 
επιπέδου φορολογίας για τους 
πολυεθνικούς ομίλους στην Ένωση 
(COM(2021)0823)·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 2
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
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τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την 
κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας 
προκειμένου να εμποδίσει τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, 
της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία 
του Συμβουλίου σχετικά με την 
εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου 
επιπέδου φορολογίας για τους 
πολυεθνικούς ομίλους στην Ένωση 
(COM(2021)0823)·

τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση· τονίζει ότι μια 
ισχυρή Ένωση, μεταξύ άλλων από άποψη 
εργασίας, κεφαλαίου και φορολογίας, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τα τόσο 
αναγκαία φορολογικό συντονισμό και 
εναρμόνιση· τονίζει περαιτέρω ότι ο 
φορολογικός συντονισμός είναι 
απαραίτητος για τη διασφάλιση 
βιώσιμων και ανθεκτικών στις 
μελλοντικές εξελίξεις φορολογικών 
συστημάτων στα κράτη μέλη· σημειώνει 
ότι έχει επιδιωχθεί ισχυρότερος 
φορολογικός συντονισμός στην Ένωση 
μετά την έκθεση της επιτροπής Ruding 
το 19921a·

_________________
1a http://aei.pitt.edu/8702/1/8702.pdf

Or. en

Τροπολογία 3
Jonás Fernández, Pedro Marques, Aurore Lalucq, Marek Belka, Paul Tang, Joachim 
Schuster

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
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την παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την 
κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας 
προκειμένου να εμποδίσει τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, 
της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία 
του Συμβουλίου σχετικά με την 
εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου 
επιπέδου φορολογίας για τους 
πολυεθνικούς ομίλους στην Ένωση 
(COM(2021)0823)·

την παγκοσμιοποίηση· υπενθυμίζει ότι οι 
πρόσφατες φορολογικές προτάσεις δεν 
προχώρησαν στο Συμβούλιο, λόγω 
αρνησικυρίας μεμονωμένων κρατών 
μελών για λόγους που δεν σχετίζονταν με 
το περιεχόμενο της πρότασης· εκφράζει 
τη λύπη του για την προσφυγή σε εθνικά 
βέτο ως διαπραγματευτικό εργαλείο·

Or. en

Τροπολογία 4
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την 
κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας 
προκειμένου να εμποδίσει τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, 
της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία 
του Συμβουλίου σχετικά με την 
εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου 
επιπέδου φορολογίας για τους 
πολυεθνικούς ομίλους στην Ένωση 

1. παρατηρεί τη συνεχή τάση 
μείωσης των τομέων πολιτικής που 
υπάγονται στην ψηφοφορία με ομοφωνία 
στο Συμβούλιο· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, η φορολογία δεν έχει 
αποτελέσει μέχρι στιγμής μέρος αυτής 
της τάσης· τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια 
καθίσταται όλο και πιο προφανές ότι 
απαιτείται ισχυρότερος συντονισμός στον 
τομέα της φορολογίας σε ενωσιακό και 
παγκόσμιο επίπεδο υπό το πρίσμα των 
οικονομικών εξελίξεων και των νέων 
προκλήσεων που δημιουργούνται από την 
ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση· 
παρατηρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
κατάχρηση του δικαιώματος 
αρνησικυρίας για αποφάσεις που 
απαιτούν ομοφωνία, εμποδίζει τις 
διαπραγματεύσεις και καθυστερεί την 
έγκριση σημαντικών νομοθετικών 
πράξεων που απαιτούνται σε φορολογικά 
θέματα·
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(COM(2021)0823)·

Or. en

Τροπολογία 5
Andżelika Anna Możdżanowska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την 
κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας 
προκειμένου να εμποδίσει τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, 
της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία 
του Συμβουλίου σχετικά με την 
εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου 
επιπέδου φορολογίας για τους 
πολυεθνικούς ομίλους στην Ένωση 
(COM(2021)0823)·

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
συντονισμός και μεγαλύτερη 
υπευθυνότητα και αλληλεγγύη στον τομέα 
της φορολογίας σε ενωσιακό και 
παγκόσμιο επίπεδο υπό το πρίσμα των 
οικονομικών εξελίξεων και των νέων 
προκλήσεων που δημιουργούνται από την 
ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση·

Or. pl

Τροπολογία 6
Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την 
κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας 
προκειμένου να εμποδίσει τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, 
της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία 
του Συμβουλίου σχετικά με την 
εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου 
επιπέδου φορολογίας για τους 
πολυεθνικούς ομίλους στην Ένωση 
(COM(2021)0823)·

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 7
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 

1. επισημαίνει ότι η φορολογία 
υπόκειται σε ψηφοφορία με ομοφωνία στο 
Συμβούλιο· τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια 
καθίσταται όλο και πιο προφανές ότι 
απαιτούνται ισχυρότερος συντονισμός και 
συνεργασία στον τομέα της φορολογίας σε 
ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο υπό το 
πρίσμα των οικονομικών εξελίξεων και 
των νέων προκλήσεων που δημιουργούνται 
από την ψηφιοποίηση και την 
παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο πλαίσιο 
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την παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την 
κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας 
προκειμένου να εμποδίσει τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου σχετικά 
με την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία του 
Συμβουλίου σχετικά με την εξασφάλιση 
παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου 
φορολογίας για τους πολυεθνικούς ομίλους 
στην Ένωση (COM(2021)0823)·

αυτό, τη λύπη του για την κατάχρηση από 
την Ουγγαρία του δικαιώματός της 
αρνησικυρίας προκειμένου να εμποδίσει 
τις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, 
της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία του 
Συμβουλίου σχετικά με την εξασφάλιση 
παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου 
φορολογίας για τους πολυεθνικούς ομίλους 
στην Ένωση (COM(2021)0823)·

Or. en

Τροπολογία 8
Markus Ferber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την 
κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας 
προκειμένου να εμποδίσει τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου σχετικά 
με την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία του 
Συμβουλίου σχετικά με την εξασφάλιση 
παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου 
φορολογίας για τους πολυεθνικούς ομίλους 
στην Ένωση (COM(2021)0823)·

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την 
κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας για 
άσχετους λόγους, προκειμένου να 
εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για 
οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την 
εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου 
επιπέδου φορολογίας για τους 
πολυεθνικούς ομίλους στην Ένωση 
(COM(2021)0823)· εκφράζει, ωστόσο, 
την ικανοποίησή του για τη συμφωνία του 
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Συμβουλίου σχετικά με τις 
μεταρρυθμίσεις του πυλώνα ΙΙ του ΟΟΣΑ 
τον Δεκέμβριο του 2022·

Or. en

Τροπολογία 9
José Gusmão, Manon Aubry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των οικονομικών 
εξελίξεων και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την 
κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας 
προκειμένου να εμποδίσει τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου σχετικά 
με την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία του 
Συμβουλίου σχετικά με την εξασφάλιση 
παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου 
φορολογίας για τους πολυεθνικούς ομίλους 
στην Ένωση (COM(2021)0823)·

1. επισημαίνει ότι η φορολογία είναι 
ένας από τους λίγους τομείς που 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο· 
τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια καθίσταται 
όλο και πιο προφανές ότι απαιτείται 
ισχυρότερος συντονισμός στον τομέα της 
φορολογίας σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο υπό το πρίσμα των φορολογικών 
σκανδάλων, των οικονομικών εξελίξεων 
και των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση· εκφράζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την 
κατάχρηση από την Ουγγαρία του 
δικαιώματός της αρνησικυρίας 
προκειμένου να εμποδίσει τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου σχετικά 
με την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία του 
Συμβουλίου σχετικά με την εξασφάλιση 
παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου 
φορολογίας για τους πολυεθνικούς ομίλους 
στην Ένωση (COM(2021)0823)·

Or. en

Τροπολογία 10
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1) εκφράζει τη λύπη του για την 
αυξανόμενη κατάχρηση του δικαιώματος 
αρνησικυρίας για την παρεμπόδιση της 
λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου σε 
φορολογικά θέματα· εκφράζει ιδιαίτερα 
τη λύπη του για το βέτο της Πολωνίας και 
της Ουγγαρίας κατά τις 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, 
της 22 Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διασφάλιση 
παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου 
φορολογίας για τους πολυεθνικούς 
ομίλους στην Ένωση (COM (2021) 0823), 
που καθυστερεί την έγκριση για πολλούς 
μήνες·

Or. en

Τροπολογία 11
Enikő Győri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να σέβονται τις Συνθήκες και την αρχή 
του κράτους δικαίου που προστατεύεται 
από το άρθρο 2 ΣΕΕ· τονίζει ότι η 
Ένωση έχει την υποχρέωση να επιδιώκει 
συναίνεση κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, και επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη η 
ιδιαίτερη φύση και οι ευαισθησίες των 
κρατών μελών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
δεν μπορούν να αγνοηθούν κατά τη λήψη 
αποφάσεων· επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει 
«βέτο» στις Συνθήκες, αλλά μόνο η 
ανάγκη συναίνεσης κατά τη λήψη 
αποφάσεων σε συγκεκριμένους τομείς 
στους οποίους τα κράτη μέλη έχουν 
διατηρήσει την κυριαρχία τους και το 
δικαίωμά τους να αποφασίζουν σχετικά 
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με ουσιώδη ζητήματα· σημειώνει ότι η 
έλλειψη της αναγκαίας συναίνεσης κατά 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι 
στην πραγματικότητα έλλειψη 
υποστήριξης· καλεί όλα τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να παραμένουν στο πεδίο 
των αρμοδιοτήτων τους κατά τη 
νομοθετική και τη μη νομοθετική 
διαδικασία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
José Gusmão, Manon Aubry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εκφράζει στο πλαίσιο αυτό 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα 
εθνικά βέτο έχουν επανειλημμένως 
παρεμποδίσει την επίτευξη προόδου σε 
πολλούς σημαντικούς τομείς της 
φορολογίας, με συνέπεια να εκκρεμεί η 
έγκριση από το Συμβούλιο προτάσεων 
όπως αυτές που αφορούν την κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
(ΚΕΒΦΕ), την αναθεώρηση της οδηγίας 
για τους τόκους και τα δικαιώματα, τη 
μεταρρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας 
για τη φορολογία των επιχειρήσεων, την 
επιβολή φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και, πιο 
πρόσφατα, την οδηγία για τον πυλώνα ΙΙ· 
τονίζει ότι ορισμένες βασικές νομοθετικές 
προτάσεις, όπως η οδηγία για τον πυλώνα 
Ι ή η «Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Το 
πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT)» κινδυνεύουν να 
αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα·

Or. en

Τροπολογία 13
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Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η 
ομοφωνία, όπως προβλέπεται από τις 
Συνθήκες, πρέπει να αντισταθμίζεται από 
υψηλό επίπεδο ευθύνης και πρέπει να 
συνάδει με την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας που βασίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Enikő Győri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών 
κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση, 
παρόλο που η εναρμόνιση και ο 
συντονισμός θα ωφελούσαν όλους· 
σημειώνει ότι ορισμένες νομοθετικές 
προτάσεις, όπως η έκπτωση φόρου για τη 
μείωση της στρέβλωσης που προκαλείται 
από την ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους 
έναντι του μετοχικού κεφαλαίου 
(DEBRA) ή η πρόταση Επιχειρήσεις στην 
Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία 
εισοδήματος (BEFIT), θα είναι καίριας 
σημασίας για τη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων·

διαγράφεται·

Or. en
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Τροπολογία 15
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών 
κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση, 
παρόλο που η εναρμόνιση και ο 
συντονισμός θα ωφελούσαν όλους· 
σημειώνει ότι ορισμένες νομοθετικές 
προτάσεις, όπως η έκπτωση φόρου για τη 
μείωση της στρέβλωσης που προκαλείται 
από την ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους 
έναντι του μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA) 
ή η πρόταση Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 
Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT), θα είναι καίριας σημασίας για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

2. σημειώνει ότι ορισμένες 
νομοθετικές προτάσεις, όπως η έκπτωση 
φόρου για τη μείωση της στρέβλωσης που 
προκαλείται από την ευνοϊκή μεταχείριση 
του χρέους έναντι του μετοχικού 
κεφαλαίου (DEBRA) ή η πρόταση 
Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη 
φορολογία εισοδήματος (BEFIT), θα είναι 
καίριας σημασίας για τη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 16
José Gusmão, Manon Aubry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· σημειώνει ότι 
ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως η 
έκπτωση φόρου για τη μείωση της 
στρέβλωσης που προκαλείται από την 

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, και την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής, παρόλο που η εναρμόνιση 
και ο συντονισμός θα ωφελούσαν όλους·
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ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι 
του μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA) ή η 
πρόταση Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 
Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT), θα είναι καίριας σημασίας για 
τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 17
Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· σημειώνει ότι 
ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως η 
έκπτωση φόρου για τη μείωση της 
στρέβλωσης που προκαλείται από την 
ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι 
του μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA) ή η 
πρόταση Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 
Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT), θα είναι καίριας σημασίας για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση θα 
μπορούσε σε ορισμένες περιπτώσεις να 
οδηγήσει σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
μπορούσαν να ωφελήσουν όλους· 
σημειώνει ότι ορισμένες νομοθετικές 
προτάσεις, όπως η Επιχειρήσεις στην 
Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία 
εισοδήματος (BEFIT), θα είναι καίριας 
σημασίας για τη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 18
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· σημειώνει ότι 
ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως η 
έκπτωση φόρου για τη μείωση της 
στρέβλωσης που προκαλείται από την 
ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι 
του μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA) ή η 
πρόταση Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 
Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT), θα είναι καίριας σημασίας για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· προειδοποιεί ότι η 
έλλειψη καλύτερου συντονισμού και 
εναρμόνισης των φορολογικών κανόνων 
βλάπτει την ενιαία αγορά και τις 
επιδόσεις της Ένωσης όσον αφορά την 
επίτευξη των οικονομικών, πράσινων, 
κοινωνικών και ψηφιακών στόχων της· 
σημειώνει ότι ορισμένες νομοθετικές 
προτάσεις, όπως η οδηγία για την 
πρόληψη της κατάχρησης της δομής των 
εικονικών εταιρειών για φορολογικούς 
σκοπούς (UNSHELL), το επικείμενο 
πλαίσιο παρακράτησης φόρου και οι 
μελλοντικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 
Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT), θα είναι καίριας σημασίας για τη 
στήριξη της δικαιοσύνης του φορολογικού 
μας συστήματος και της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ενώ η αναθεώρηση της 
οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας 
θα είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη 
των στόχων της ΕΕ για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 19
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Jonás Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
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σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· σημειώνει ότι 
ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως η 
έκπτωση φόρου για τη μείωση της 
στρέβλωσης που προκαλείται από την 
ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι 
του μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA) ή η 
πρόταση Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 
Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT), θα είναι καίριας σημασίας για 
τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· σημειώνει ότι 
ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως η 
Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για 
τη φορολογία εισοδήματος (BEFIT) ή οι 
κανόνες για την πρόληψη της 
κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για 
φορολογικούς σκοπούς (Unshell), θα είναι 
καίριας σημασίας για τη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι προτάσεις όπως η κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
(ΚΕΒΦΕ) και η αναθεώρηση της οδηγίας 
για τους τόκους και τα δικαιώματα 
παρέμειναν σε εκκρεμότητα στο 
Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 20
Andżelika Anna Możdżanowska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· σημειώνει ότι 
ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως η 
έκπτωση φόρου για τη μείωση της 
στρέβλωσης που προκαλείται από την 
ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι του 
μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA) ή η 
πρόταση Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 
Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT), θα είναι καίριας σημασίας για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 

2. θεωρεί ότι η τρέχουσα κατάσταση 
συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις και 
έλλειψη προόδου όσον αφορά τον 
συντονισμό των φορολογικών κανόνων σε 
ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που σε 
ορισμένες περιπτώσεις η εναρμόνιση θα 
ωφελούσε όλους· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να προτείνει λύσεις με 
δυνατότητα ευρείας στήριξης στο 
Συμβούλιο, και το Συμβούλιο να 
ενεργήσει με πνεύμα ευθύνης και 
αλληλεγγύης· σημειώνει ότι ορισμένες 
νομοθετικές προτάσεις, όπως η έκπτωση 
φόρου για τη μείωση της στρέβλωσης που 
προκαλείται από την ευνοϊκή μεταχείριση 
του χρέους έναντι του μετοχικού 
κεφαλαίου (DEBRA) ή η πρόταση 
Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη 
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ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· φορολογία εισοδήματος (BEFIT), μπορεί 
να είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη 
της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων·

Or. pl

Τροπολογία 21
Jonás Fernández, Pedro Marques, Aurore Lalucq, Marek Belka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· σημειώνει ότι 
ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως η 
έκπτωση φόρου για τη μείωση της 
στρέβλωσης που προκαλείται από την 
ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι 
του μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA) ή η 
πρόταση Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 
Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT), θα είναι καίριας σημασίας για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· σημειώνει ότι 
ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως η 
Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη 
φορολογία εισοδήματος (BEFIT), θα είναι 
καίριας σημασίας για τη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 22
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 

2. τονίζει ότι η ψηφοφορία με 
ομοφωνία στο Συμβούλιο σχετικά με τη 
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οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· σημειώνει ότι 
ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως η 
έκπτωση φόρου για τη μείωση της 
στρέβλωσης που προκαλείται από την 
ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι του 
μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA) ή η 
πρόταση Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 
Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT), θα είναι καίριας σημασίας για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

φορολογική πολιτική δεν διευκολύνει τις 
αλλαγές που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των σημερινών 
προκλήσεων· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά 
οδηγεί σε καθυστερήσεις και έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και 
τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων 
σε ολόκληρη την Ένωση, παρόλο που η 
εναρμόνιση και ο συντονισμός θα 
ωφελούσαν όλους· σημειώνει ότι 
ορισμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως η 
έκπτωση φόρου για τη μείωση της 
στρέβλωσης που προκαλείται από την 
ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι του 
μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA) ή η 
πρόταση Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 
Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 
(BEFIT), θα είναι καίριας σημασίας για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 23
José Gusmão, Manon Aubry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπογραμμίζει την κυριαρχία των 
κρατών μελών όσον αφορά τον 
καθορισμό της φορολογικής πολιτικής 
τους· τονίζει, ωστόσο, ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία κεφαλαίων στην ΟΝΕ 
καθιστά την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 
κοινοτικό ζήτημα, όπως καταδεικνύεται 
από ευρέως γνωστά συστήματα όπως το 
Double Irish Dutch Sandwich· επιπλέον, 
τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη 
ανέπτυξαν ένα επιθετικό οικονομικό 
μοντέλο που βασίζεται στην 
ανακατεύθυνση φορολογικών εσόδων από 
άλλα κράτη μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 24
Enikő Győri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. επισημαίνει ότι οι Συνθήκες 
προβλέπουν μέσα συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση που 
λείπει η αναγκαία στήριξη για την 
επίτευξη περαιτέρω συνεργασίας σε 
συγκεκριμένο τομέα, για παράδειγμα 
ενισχυμένη συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 25
Enikő Győri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί 
του παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει ότι η 
ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» θα 
απαιτούσε σε κάθε περίπτωση ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
έγκριση του Κοινοβουλίου·

διαγράφεται·

Or. en
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Τροπολογία 26
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει ότι η 
ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» θα 
απαιτούσε σε κάθε περίπτωση ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
έγκριση του Κοινοβουλίου·

3. σημειώνει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου είτε να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία είτε να 
αλλάξει η νομοθετική διαδικασία σε 
τομείς που επί του παρόντος υπόκεινται 
σε ειδικές νομοθετικές διαδικασίες υπέρ 
της συνήθους· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ·

Or. en

Τροπολογία 27
Andżelika Anna Możdżanowska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

3. θεωρεί ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· εφιστά 
την προσοχή στους κινδύνους για τα 
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αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει ότι η 
ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» θα 
απαιτούσε σε κάθε περίπτωση ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
έγκριση του Κοινοβουλίου·

κράτη μέλη, που ενδέχεται να προκύψουν 
από την ανάκληση της ελευθερίας λήψης 
αποφάσεων σε φορολογικά θέματα, που 
είναι σημαντικές για τη χάραξη 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής· 
υπενθυμίζει ότι η ενεργοποίηση των 
ρητρών «γέφυρας» θα απαιτούσε σε κάθε 
περίπτωση ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και την έγκριση του 
Κοινοβουλίου·

Or. pl

Τροπολογία 28
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Γεώργιος Κύρτσος, Erik Poulsen, 
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει ότι η 
ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» θα 
απαιτούσε σε κάθε περίπτωση ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
έγκριση του Κοινοβουλίου·

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
υπενθυμίζει ότι η ενεργοποίηση των 
ρητρών «γέφυρας» θα απαιτούσε σε κάθε 
περίπτωση ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και την έγκριση του 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 29
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει ότι η 
ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» θα 
απαιτούσε σε κάθε περίπτωση ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
έγκριση του Κοινοβουλίου·

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία και, σε 
περιπτώσεις ειδικής νομοθετικής 
διαδικασίας, για τη λήψη απόφασης με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία· 
υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση 
σχετικά με τη χρήση ρήτρας γέφυρας 
πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένο 
τομέα ή περίπτωση, σύμφωνα με το ίδιο 
άρθρο 48 παράγραφος 7· επισημαίνει το 
γεγονός ότι αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει 
ότι η ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» 
θα απαιτούσε σε κάθε περίπτωση 
ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
την έγκριση του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι 
τα εθνικά κοινοβούλια έχουν το δικαίωμα 
να αντιταχθούν στην ενεργοποίηση 
τέτοιων ρητρών·

Or. en

Τροπολογία 30
Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
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παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει ότι η 
ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» θα 
απαιτούσε σε κάθε περίπτωση ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
έγκριση του Κοινοβουλίου·

παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
επισημαίνει ότι αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ· 
υπενθυμίζει ότι η ενεργοποίηση των 
ρητρών «γέφυρας» θα απαιτούσε σε κάθε 
περίπτωση ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και την έγκριση του 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 31
José Gusmão, Manon Aubry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει ότι η 
ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» θα 
απαιτούσε σε κάθε περίπτωση ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
έγκριση του Κοινοβουλίου·

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει ότι η 
ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» θα 
απαιτούσε σε κάθε περίπτωση ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
έγκριση του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι η 
συμμετοχή τόσο των εθνικών 
κοινοβουλίων όσο και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη δρομολόγηση της 
ρήτρας γέφυρας προωθεί την αύξηση της 
λογοδοσίας των κυβερνήσεων προς τους 
πληθυσμούς τους· τονίζει, επιπλέον, το 
γεγονός ότι η απόφαση για τη 
δρομολόγηση της ρήτρας γέφυρας 
λαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και όχι στο Συμβούλιο Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN), 
με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη από 
τα μέσα ενημέρωσης και τον δημόσιο 



PE739.751v01-00 24/37 AM\1268912EL.docx

EL

έλεγχο της θέσης κάθε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 32
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει ότι η 
ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» θα 
απαιτούσε σε κάθε περίπτωση ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
έγκριση του Κοινοβουλίου·

3. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 48 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δύο γενικές 
ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να εγκριθούν 
μέτρα στο Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που επί του 
παρόντος υπόκεινται σε ομοφωνία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι ρήτρες «γέφυρας» δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ· υπενθυμίζει ότι η 
ενεργοποίηση των ρητρών «γέφυρας» θα 
απαιτούσε σε κάθε περίπτωση ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
έγκριση του Κοινοβουλίου· υποστηρίζει 
την αναθεώρηση αυτών των ρητρών 
γέφυρας στο πλαίσιο μιας μελλοντικής 
μεταρρύθμισης των Συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενισχυμένου 
ρόλου για το Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 33
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. πιστεύει ότι η προσφυγή σε ρήτρες 
γέφυρας θα μπορούσε να συμβάλει στη 
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μείωση της αρνητικής παρέμβασης με 
βέτο που χρησιμοποιούνται μόνο ως 
διαπραγματευτικά εργαλεία· υπενθυμίζει 
ότι η χρήση του άρθρου 122 κατέστησε 
δυνατή την καθιέρωση προσωρινής 
εισφοράς αλληλεγγύης για τις εταιρείες 
ορυκτών καυσίμων με δραστηριότητες 
στους τομείς του αργού πετρελαίου, του 
φυσικού αερίου, του άνθρακα και των 
διυλιστηρίων· καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει 
στη διάθεσή της για να επιτύχει 
αποτελεσματική δράση και 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 34
Jonás Fernández, Pedro Marques, Aurore Lalucq, Marek Belka, Evelyn Regner, Paul 
Tang, Joachim Schuster

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. πιστεύει ότι η προσφυγή σε ρήτρες 
γέφυρας θα μπορούσε να συμβάλει στη 
μείωση της αρνητικής παρέμβασης με 
βέτο που χρησιμοποιούνται μόνο ως 
διαπραγματευτικά εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 35
Enikő Győri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συνιστά τη χρήση των δύο 
γενικών ρητρών «γέφυρας» για 
επιλεγμένα άρθρα της Συνθήκης που 
αφορούν τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον 

διαγράφεται·
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τομέα της φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης 
Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Προς μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ» 
(COM(2019)0008) και τα συμπεράσματα 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης συνιστούν τη μετάβαση από 
την ψηφοφορία με ομοφωνία στην 
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για 
φορολογικά θέματα.

Or. en

Τροπολογία 36
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Erik Poulsen, Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συνιστά τη χρήση των δύο 
γενικών ρητρών «γέφυρας» για 
επιλεγμένα άρθρα της Συνθήκης που 
αφορούν τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον 
τομέα της φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης 
Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Προς μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ» 
(COM(2019)0008) και τα συμπεράσματα 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης συνιστούν τη μετάβαση από 
την ψηφοφορία με ομοφωνία στην 
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για 
φορολογικά θέματα.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 37
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συνιστά τη χρήση των δύο 
γενικών ρητρών «γέφυρας» για 
επιλεγμένα άρθρα της Συνθήκης που 
αφορούν τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον 
τομέα της φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης 
Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Προς μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ» 
(COM(2019)0008) και τα συμπεράσματα 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης συνιστούν τη μετάβαση από 
την ψηφοφορία με ομοφωνία στην 
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για 
φορολογικά θέματα.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 38
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συνιστά τη χρήση των δύο 
γενικών ρητρών «γέφυρας» για 
επιλεγμένα άρθρα της Συνθήκης που 
αφορούν τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον 
τομέα της φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης 
Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Προς μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ» 
(COM(2019)0008) και τα συμπεράσματα 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης συνιστούν τη μετάβαση από την 
ψηφοφορία με ομοφωνία στην 
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για 
φορολογικά θέματα.

4. καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει εκ νέου τη συζήτηση 
σχετικά με τη χρήση της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία σε ορισμένα 
φορολογικά θέματα μέσω μιας σταδιακής 
προσέγγισης, σε συνέχεια της 
ανακοίνωσής της της 15ης Ιανουαρίου 
2019 με τίτλο «Προς μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ» (COM 
(2019) 0008) και ως απόκριση στα 
αποτελέσματα της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, ότι η φορολογία αποτελεί ένα 
από τα βασικά στοιχεία της κυριαρχίας 
των κρατών μελών και η καθιέρωση 
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ειδικής πλειοψηφίας στον τομέα της 
φορολογικής πολιτικής ενδέχεται να 
εγείρει ζητήματα σε σχέση με ορισμένες 
συνταγματικές απαιτήσεις στα κράτη 
μέλη της ΕΕ· συνεπώς, λαμβάνει υπόψη 
την ιδέα της έγκρισης της ειδικής 
πλειοψηφίας για τις τεχνικές 
προσαρμογές και τη φορολογική 
απάτη/φοροδιαφυγή, με παράλληλη 
διατήρηση της ψηφοφορίας με ομοφωνία 
για τους φορολογικούς συντελεστές και τη 
φορολογική βάση.

Or. en

Τροπολογία 39
Andżelika Anna Możdżanowska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συνιστά τη χρήση των δύο γενικών 
ρητρών «γέφυρας» για επιλεγμένα άρθρα 
της Συνθήκης που αφορούν τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της 
φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης 
Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Προς μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ» 
(COM(2019)0008) και τα συμπεράσματα 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης συνιστούν τη μετάβαση από την 
ψηφοφορία με ομοφωνία στην ψηφοφορία 
με ειδική πλειοψηφία για φορολογικά 
θέματα.

4. δεν συνιστά τη χρήση ρητρών 
γέφυρας σε φορολογικά θέματα· εφιστά 
την προσοχή στους κινδύνους για τα 
κράτη μέλη υποδοχής και ίδρυσης της 
ΕΕ που απορρέουν από το θεματολόγιο 
των κεντρικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
για τη συγκέντρωση και την 
αποδυνάμωση των αρμοδιοτήτων των 
εθνικών κυβερνήσεων· στο πλαίσιο αυτό, 
εφιστά την προσοχή στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 15 Ιανουαρίου 2019, με 
τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική και 
πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της 
ΕΕ» (COM (2019) 0008) και στα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης, η οποία έχει πολύ 
προβληματική νομιμότητα, συνιστώντας 
τη μετάβαση από την ομοφωνία στην 
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε 
φορολογικά θέματα· ζητά να γίνονται 
σεβαστές οι αρμοδιότητες των κρατών 
μελών που απορρέουν από τη Συνθήκη 
και να τηρείται η αρχή της ομοφωνίας σε 
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φορολογικά θέματα·

Or. pl

Τροπολογία 40
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συνιστά τη χρήση των δύο 
γενικών ρητρών «γέφυρας» για 
επιλεγμένα άρθρα της Συνθήκης που 
αφορούν τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον 
τομέα της φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης 
Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Προς μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ» 
(COM(2019)0008) και τα συμπεράσματα 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης συνιστούν τη μετάβαση από την 
ψηφοφορία με ομοφωνία στην ψηφοφορία 
με ειδική πλειοψηφία για φορολογικά 
θέματα.

4. καλεί το Συμβούλιο να 
χρησιμοποιήσει τις δύο γενικές ρήτρες 
γέφυρας για επιλεγμένα άρθρα της 
Συνθήκης που αφορούν τις αρμοδιότητες 
της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας, όπως 
τα άρθρα 113 και 115 ΣΛΕΕ· υποστηρίζει 
την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης 
Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Προς μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ» 
(COM(2019)0008) και τα συμπεράσματα 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης συνιστούν τη μετάβαση από την 
ψηφοφορία με ομοφωνία στην ψηφοφορία 
με ειδική πλειοψηφία για φορολογικά 
θέματα· τονίζει την ανάγκη για 
ισχυρότερη κοινοβουλευτική συμμετοχή 
στη λήψη φορολογικών αποφάσεων στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 41
Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συνιστά τη χρήση των δύο 
γενικών ρητρών «γέφυρας» για 
επιλεγμένα άρθρα της Συνθήκης που 

4. προτείνει να συζητηθούν 
περαιτέρω οι δύο γενικές ρήτρες 
«γέφυρας» για επιλεγμένα άρθρα της 
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αφορούν τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον 
τομέα της φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης 
Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Προς μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ» 
(COM(2019)0008) και τα συμπεράσματα 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης συνιστούν τη μετάβαση από την 
ψηφοφορία με ομοφωνία στην ψηφοφορία 
με ειδική πλειοψηφία για φορολογικά 
θέματα.

Συνθήκης που αφορούν τις αρμοδιότητες 
της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας· 
υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2019 με 
τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική και 
πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της 
ΕΕ» (COM(2019)0008) και τα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης συνιστούν τη 
μετάβαση από την ψηφοφορία με 
ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία για φορολογικά θέματα.

Or. en

Τροπολογία 42
Jonás Fernández, Pedro Marques, Aurore Lalucq, Marek Belka, Evelyn Regner, Paul 
Tang, Joachim Schuster

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συνιστά τη χρήση των δύο γενικών 
ρητρών «γέφυρας» για επιλεγμένα άρθρα 
της Συνθήκης που αφορούν τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της 
φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2019 
με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική 
και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της 
ΕΕ» (COM(2019)0008) και τα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης συνιστούν τη 
μετάβαση από την ψηφοφορία με 
ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία για φορολογικά θέματα.

4. συνιστά τη χρήση των δύο γενικών 
ρητρών «γέφυρας» για επιλεγμένα άρθρα 
της Συνθήκης που αφορούν τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της 
φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2019 
με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική 
και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της 
ΕΕ» (COM(2019)0008) και τα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης συνιστούν τη 
μετάβαση από την ψηφοφορία με 
ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία για φορολογικά θέματα. 
επισημαίνει ότι η χρήση ειδικής 
πλειοψηφίας σε φορολογικά θέματα θα 
συμβάλει σε ένα αποτελεσματικότερο 
πλαίσιο για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων φοροδιαφυγής, 
φοροαποφυγής και απάτης, αλλά και θα 
ανοίξει τον δρόμο για 
αποτελεσματικότερη είσπραξη φόρων, 
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προς όφελος τόσο των κρατών όσο και 
των εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 43
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Jonás Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συνιστά τη χρήση των δύο γενικών 
ρητρών «γέφυρας» για επιλεγμένα άρθρα 
της Συνθήκης που αφορούν τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της 
φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2019 
με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική 
και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της 
ΕΕ» (COM(2019)0008) και τα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης συνιστούν τη 
μετάβαση από την ψηφοφορία με 
ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία για φορολογικά θέματα.

4. συνιστά τη χρήση των δύο γενικών 
ρητρών «γέφυρας» για επιλεγμένα άρθρα 
της Συνθήκης που αφορούν τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της 
φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2019 
με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική 
και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της 
ΕΕ» (COM(2019)0008) και τα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης συνιστούν τη 
μετάβαση από την ψηφοφορία με 
ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία για φορολογικά θέματα. 
υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του ΕΚ της 4 
Ιουλίου 2022 σχετικά με το εθνικό βέτο 
για την υπονόμευση της παγκόσμιας 
φορολογικής συμφωνίας (2022/2734 
(RSP)) συνέστησε στα κράτη μέλη να 
εξετάσουν την προστιθέμενη αξία της 
μετάβασης στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 44
Markus Ferber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συνιστά τη χρήση των δύο γενικών 
ρητρών «γέφυρας» για επιλεγμένα άρθρα 
της Συνθήκης που αφορούν τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της 
φορολογίας· υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2019 
με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική 
και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της 
ΕΕ» (COM(2019)0008) και τα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης συνιστούν τη 
μετάβαση από την ψηφοφορία με 
ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία για φορολογικά θέματα.

4. συνιστά τη χρήση των δύο γενικών 
ρητρών γέφυρας για επιλεγμένα άρθρα της 
Συνθήκης που αφορούν τις αρμοδιότητες 
της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας σε 
θέματα τεχνικού χαρακτήρα ή που 
εφαρμόζουν διεθνείς συμφωνίες στις 
οποίες έχουν προηγουμένως συμφωνήσει 
τα κράτη μέλη σε διεθνές επίπεδο· 
υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2019 με 
τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική και 
πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της 
ΕΕ» (COM(2019)0008) και τα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης συνιστούν τη 
μετάβαση από την ψηφοφορία με 
ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία για φορολογικά θέματα.

Or. en

Τροπολογία 45
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν έξι 
ειδικές ρήτρες γέφυρας που προβλέπονται 
στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα στους 
τομείς της κοινής εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφάλειας (άρθρο 31 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ), του 
οικογενειακού δικαίου με διασυνοριακές 
επιπτώσεις (άρθρο 81 παράγραφος 3 της 
ΣΛΕΕ), της κοινωνικής πολιτικής 
(άρθρο 153 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ), 
της περιβαλλοντικής πολιτικής 
(άρθρο 192 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ), 
του πολυετούς ετήσιου δημοσιονομικού 
πλαισίου (άρθρο 312 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ) και της ενισχυμένης συνεργασίας 
(άρθρο 333 ΣΛΕΕ)· σημειώνει ότι ο 
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νομοθέτης του πρωτογενούς δικαίου της 
ΕΕ προέβλεψε αυτές τις ειδικές ρήτρες, 
επισημαίνοντας, ως εκ τούτου, αυτές τις 
διαστάσεις πολιτικής ως τους κύριους 
τομείς στους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζονται ρήτρες γέφυρας· 
υπενθυμίζει ότι η φορολογία δεν 
συγκαταλέγεται στις διαστάσεις αυτές·

Or. en

Τροπολογία 46
Jonás Fernández, Pedro Marques, Aurore Lalucq, Paul Tang, Joachim Schuster

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. συνιστά τη χρήση των ρητρών 
«γέφυρας» με βάση μια τομεακή 
προσέγγιση και όχι για μεμονωμένες 
υποθέσεις, καθώς αυτό θα περιόριζε το 
όφελος της άρσης της ψηφοφορίας με 
ομοφωνία· προτείνει να ενεργοποιηθούν 
γενικές ρήτρες γέφυρας για σε μεγάλο 
βαθμό ολοκληρωμένες φορολογικές 
πολιτικές, όπως ο φόρος προστιθέμενης 
αξίας (ΦΠΑ) στον τομέα της έμμεσης 
φορολογίας, και/ή προτάσεις για την 
εφαρμογή διεθνών συμφωνιών στις 
οποίες η μεγάλη πλειονότητα των κρατών 
μελών έχει συμμετάσχει στις 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 47
Markus Ferber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. σημειώνει ότι η μετάβαση στην 
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ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε 
σχέση με τους φορολογικούς συντελεστές 
και τον ορισμό της φορολογικής βάσης 
θα μπορούσε ωστόσο να οδηγήσει σε 
συνταγματικές προκλήσεις σε ορισμένα 
κράτη μέλη, καθώς οι διαδικασίες αυτές 
ενδέχεται να παραβιάζουν τα 
δημοσιονομικά προνόμια των εθνικών 
κοινοβουλίων·

Or. en

Τροπολογία 48
Rasmus Andresen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητά τη μετάβαση από την 
ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία μέσω 
της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας 
σε φορολογικά θέματα·

Or. en

Τροπολογία 49
Jonás Fernández, Pedro Marques, Aurore Lalucq, Marek Belka, Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. υπενθυμίζει ότι το κοινό σύστημα 
ΦΠΑ θεσπίστηκε το 1992, πριν από 30 
χρόνια, με στόχο να θεσπιστεί τελικά ένα 
οριστικό σύστημα ΦΠΑ στο οποίο η 
είσπραξη του ΦΠΑ από οντότητες 
εγκατεστημένες στην ΕΕ θα 
πραγματοποιείται σε μία μόνο χώρα· 
πιστεύει ότι η χρήση της ρήτρας γέφυρας 
θα συμβάλει στην επίτευξη ενός 
οριστικού συστήματος ΦΠΑ, πάνω από 
30 έτη μετά την έγκριση του προσωρινού 
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συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 50
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. υπενθυμίζει ότι οι γενικές ρήτρες 
γέφυρας που προβλέπονται στο άρθρο 48 
παράγραφος 7 πρώτο και δεύτερο εδάφιο 
της ΣΕΕ «δεν προβλέπουν τροποποίηση 
των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, αλλά 
μόνο αλλαγή της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, με τη χρήση υφιστάμενων 
εξουσιών»1a·
_________________
1a Γ. Callies, M. Ruffert and H.-J. 
Cremer, EUV/AEUV, Der 
Verfassungsrecht der Europäischen 
Union mit Europäischer 
Grundrechtcharta, 2016, Article 48, mn. 
12.

Or. en

Τροπολογία 51
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. αναγνωρίζει ότι η ειδική 
διαδικασία για την εφαρμογή των γενικών 
ρητρών γέφυρας που προβλέπονται στο 
άρθρο 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ 
περιλαμβάνει μια σειρά απαιτήσεων που 
καθιστούν δύσκολη την ενεργοποίησή 
της· κατανοεί ότι το σκεπτικό της 
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διάταξης αυτής είναι η ανάγκη να 
δημιουργηθεί σημαντικός περιορισμός 
στη χρήση τέτοιων ρητρών, δεδομένου 
ότι συνιστούν εκ των πραγμάτων 
τροποποίηση της Συνθήκης, υπό την 
έννοια ότι τροποποιούν επίσημα τη 
νομοθετική διαδικασία και τις απαιτήσεις 
πλειοψηφίας που προβλέπονται στις 
Συνθήκες· λαμβάνει δεόντως υπόψη αυτή 
την αρχική πρόθεση του νομοθέτη του 
πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 52
Jonás Fernández, Pedro Marques, Aurore Lalucq, Marek Belka, Evelyn Regner, Paul 
Tang, Joachim Schuster

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. ενθαρρύνει τη μετάβαση προς την 
ειδική πλειοψηφία για άλλες 
πρωτοβουλίες στον φορολογικό τομέα 
που είναι απαραίτητες για την ενιαία 
αγορά, ιδίως φορολογικές πολιτικές που 
αναμένουν εδώ και καιρό 
οριστικοποίηση, όπως η δημιουργία ενός 
κοινού συστήματος φορολογίας των 
εταιρειών στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 53
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. σημειώνει ότι η χρήση γενικών 
ρητρών γέφυρας υπόκειται σε πολιτικό, 
ακαδημαϊκό και δικαστικό διάλογο εντός 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει, 
μεταξύ άλλων, την απόφαση του 
γερμανικού Ομοσπονδιακού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, της 30 
Ιουνίου 2009, η οποία αναφέρεται 
συγκεκριμένα στις γενικές ρήτρες 
γέφυρας, δηλαδή στο τμήμα που 
αναφέρει: «Στον βαθμό που η γενική 
μεταβατική διαδικασία βάσει του 
άρθρου 48 παράγραφος 7 (3) της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και η ειδική 
μεταβατική ρήτρα του άρθρου 81 
παράγραφος 3 (3) ΣΛΕΕ παρέχουν στα 
εθνικά κοινοβούλια το δικαίωμα να 
γνωστοποιούν την αντίθεσή τους, αυτό 
δεν ισοδυναμεί επαρκώς με την απαίτηση 
επικύρωσης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο ο εκπρόσωπος της γερμανικής 
κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή 
στο Συμβούλιο να μπορεί να εγκρίνει το 
σχέδιο απόφασης μόνον εφόσον 
εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τη 
Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή και το 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας που δεν έχει ακόμη 
καθοριστεί σύμφωνα με τον σκοπό του 
άρθρου 48.7 (3) ΣΕΕ, με νόμο κατά την 
έννοια του άρθρου 23.1 δεύτερη πρόταση 
του Θεμελιώδους Νόμου.»2a

_________________
2a 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/
SharedDocs/Entscheidungen/EN/2009/06
/es20090630_2bve000208en.html

Or. en


