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Θέμα: Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει ότι είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί η διαδικασία με την 
οποία καταρτίζεται ο ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών, 
προκειμένου να βελτιωθούν η διαφάνεια της διαδικασίας, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται και η 
αποτελεσματικότητα των συναφών αμυντικών μέτρων. Στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή δημοσίευσε 
ανακοίνωση με τίτλο «Χρηστή φορολογική διακυβέρνηση εντός και εκτός της ΕΕ», στην οποία 
τάσσεται υπέρ της επανεξέτασης του εν λόγω καταλόγου. Η Επιτροπή τονίζει στην ανακοίνωσή της 
ότι είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν τα κριτήρια χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της 
φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πραγματική κυριότητα και την ελάχιστη πραγματική 
φορολόγηση, καθώς και ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως τα αναθεωρημένα κριτήρια 
εφαρμόζονται αρκετά ευρέως, ώστε να καλύπτουν όλους τους κινδύνους, όπως αυτούς που 
δημιουργούν οι ευρείες εξαιρέσεις. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η συντονισμένη προσέγγιση όσον 
αφορά τα αμυντικά μέτρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά στερείται φιλοδοξίας και ότι 
μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικής πρότασης με σκοπό τη λήψη συντονισμένων 
αμυντικών μέτρων.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2020, αλλά σχεδόν έξι μήνες αργότερα, 
δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την υποδοχή της οποίας έτυχαν οι συστάσεις αυτές 
από το Συμβούλιο. Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, ποια είναι η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
συστάσεις της Επιτροπής, και μπορεί το Συμβούλιο να εξηγήσει την τρέχουσα κατάσταση όσον 
αφορά τη διαφάνεια και την επανεξέταση των κριτηρίων; Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να επανεξετάσει 
τη διαδικασία κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου υπό το φως των συζητήσεων σε επίπεδο ΟΟΣΑ, 
ιδίως όσον αφορά έναν ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή; Θα μπορούσε το Συμβούλιο να 
εξηγήσει γιατί τα κράτη μέλη έχουν τόσο χαμηλές φιλοδοξίες σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση 
όσον αφορά τα αμυντικά μέτρα, με δεδομένο ότι τα πρώτα μέτρα εγκρίθηκαν το 2017, και 
επικαιροποιήθηκαν το 2019; Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι ενδέχεται να αποδειχθεί αναγκαία μια 
νομοθετική πρόταση;
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