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Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000082/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Irene Tinagli, Paul Tang
thar ceann an  Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Ábhar: Liosta AE de na tearmainn chánach a athchóiriú

Tá béim leagtha arís agus arís eile ag an bParlaimint ar an ngá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar 
phróiseas liostaithe AE maidir le dlínsí cánach neamh-chomhoibríocha chun feabhas a chur ar 
thrédhearcacht sa phróiseas, ar na critéir a úsáidtear, agus ar éifeachtacht na mbeart cosanta 
gaolmhar. Ar an gcaoi chéanna, d’fhoilsigh an Coimisiún teachtaireacht dar teideal ‘Dea-Rialachas 
Cánach san Aontas Eorpach agus níos faide i gcéin’, ina molann sé athbhreithniú a dhéanamh ar an 
liosta sin. Cuireann an Coimisiún i bhfios go láidir ina theachtaireacht gur gá na critéir maidir le dea-
rialachas cánach a thabhairt cothrom le dáta chun na forbairtí idirnáisiúnta is déanaí sa chomhrac i 
gcoinne seachaint cánach agus imghabháil cánach a léiriú, lena n-áirítear maidir le húinéireacht 
thairbhiúil agus maidir le cánachas íosta éifeachtach, agus a thábhachtaí atá sé a áirithiú go gcuirfear 
na critéir a athbhreithníodh i bhfeidhm go forleathan chun na rioscaí go léir a chumhdach, amhail na 
rioscaí a bhaineann le díolúintí leathana. Admhaíonn an Coimisiún go dtéann an cur chuige 
comhordaithe maidir le bearta cosanta sa treo ceart, ach nach bhfuil sé uaillmhianach agus go 
bhféadfaidh sé togra reachtach le haghaidh bearta cosanta comhordaithe a mheas.

Foilsíodh an teachtaireacht ón gCoimisiún i mí Iúil 2020, ach beagnach sé mhí ina dhiaidh sin, níl aon 
fhaisnéis ar fáil maidir le cén glacadh a bhí ag an gComhairle leis na moltaí sin. I bhfianaise na 
mbreithnithe thuas, an féidir leis an gCoimisiún seasamh na Comhairle maidir lena mholtaí i ndáil leis 
an staid mar atá faoi láthair i leith trédhearcachta agus an athbhreithnithe ar na critéir a mhíniú? Cad 
a mheasann an Coimisiún maidir le freagairtí na mBallstát ar a thograí? Conas atá sé i gceist ag an 
gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar phróiseas liostaithe an Aontais i bhfianaise an phlé ar 
leibhéal ECFE, go háirithe maidir le ráta cánach íosta éifeachtach? An aontaíonn an Coimisiún go 
bhféadfadh sé go mbeadh gá le togra reachtach?
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