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Ændringsforslag  36 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Fiscalis 2020-programmet, der er 

fastlagt ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1286/201318, 

og som gennemføres af Kommissionen i 

samarbejde med medlemsstaterne og 

associerede lande, og de forudgående 

programmer har ydet et væsentligt bidrag 

til fremme og styrkelse af samarbejdet 

mellem skattemyndighederne inden for 

Unionen. Merværdien af disse 

programmer, herunder for beskyttelsen af 

medlemsstaternes, Unionens og 

skatteydernes finansielle og økonomiske 

interesser, anerkendes af de deltagende 

landes skattemyndigheder. De næste ti års 

udfordringer kan ikke håndteres, hvis 

medlemsstaterne ikke ser ud over deres 

egne administrative territorier eller 

samarbejder intensivt med deres 

modparter. 

1) Fiscalis 2020-programmet, der er 

fastlagt ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1286/201318, 

og som gennemføres af Kommissionen i 

samarbejde med medlemsstaterne og 

associerede lande, og de forudgående 

programmer har ydet et væsentligt bidrag 

til fremme og styrkelse af samarbejdet 

mellem skattemyndighederne inden for 

Unionen. Merværdien af disse 

programmer, herunder for beskyttelsen af 

medlemsstaternes, Unionens og 

skatteydernes finansielle og økonomiske 

interesser, anerkendes af de deltagende 

landes skattemyndigheder. De næste ti års 

udfordringer kan ofte ikke håndteres 

effektivt, hvis medlemsstaterne ikke ser ud 

over deres egne administrative territorier 

og samarbejder intensivt med deres 

modparter. 

_________________ _________________ 

18 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1286/2013 af 11. 

december 2013 om fastlæggelse af et 

handlingsprogram til forbedring af 

virkemåden for beskatningssystemer i Den 

Europæiske Union for perioden 2014-2020 

(Fiscalis 2020) og om ophævelse af 

beslutning nr. 1482/2007/EF (EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 25). 

18 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1286/2013 af 

11. december 2013 om fastlæggelse af et 

handlingsprogram til forbedring af 

virkemåden for beskatningssystemer i Den 

Europæiske Union for perioden 2014-2020 

(Fiscalis 2020) og om ophævelse af 

beslutning nr. 1482/2007/EF (EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 25). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Hugues Bayet, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Fiscalis 2020-programmet bør 

gøre det muligt at styrke deres kapacitet til 

at bekæmpe skattesvig, korruption, 

skatteunddragelse og aggressiv 

skatteplanlægning, herunder navnlig 

teknisk bistand til uddannelse i 

menneskelige ressourcer og udvikling af 

administrative strukturer. Denne bistand 

skal ydes på en gennemsigtig måde; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  38 

Theodor Dumitru Stolojan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Fiscalis 2020-programmet giver 

medlemsstaterne en EU-ramme, inden for 

hvilken de kan udvikle disse 

samarbejdsaktiviteter, og som er mere 

omkostningseffektiv, end hvis hver enkelt 

medlemsstat skulle opstille individuelle 

samarbejdsrammer på bilateralt eller 

multilateralt grundlag. Det er derfor 

hensigtsmæssigt at sikre videreførelsen af 

dette program ved at fastlægge et nyt 

program inden for samme område, nemlig 

Fiscalisprogrammet (i det følgende 

benævnt "programmet"). 

2) Fiscalis 2020-programmet giver 

medlemsstaterne en EU-ramme, inden for 

hvilken de kan udvikle disse 

samarbejdsaktiviteter, og som er mere 

omkostningseffektiv, end hvis hver enkelt 

medlemsstat skulle opstille individuelle 

samarbejdsrammer på bilateralt eller 

multilateralt grundlag, uanset om det er 

indbyrdes eller med tredjelande, som EU 

arbejder tæt sammen med på 

beskatningsområdet. Det er derfor 

hensigtsmæssigt at sikre videreførelsen af 

dette program ved at fastlægge et nyt 

program inden for samme område, nemlig 

Fiscalisprogrammet (i det følgende 

benævnt "programmet"). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Ved at skabe en ramme for tiltag til 

støtte for det indre marked, fremme af 

Unionens konkurrenceevne og beskyttelse 

af Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser skulle 

programmet kunne bidrage til at forebygge 

og bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse 

og skatteundgåelse, forebygge og mindske 

unødige administrative byrder for borgere 

og virksomhedere i forbindelse med 

grænseoverskridende transaktioner, 

realisere det indre markeds fulde 

potentiale og styrke Unionens 

konkurrenceevne og støtte en fælles EU-

tilgang i internationale fora. 

3) Ved at skabe en ramme for tiltag til 

beskyttelse af Unionens og 

medlemsstaternes finansielle og 

økonomiske interesser skulle programmet 

kunne bidrage til at forebygge og bekæmpe 

skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, forebygge og mindske 

unødige administrative byrder for borgere 

og virksomhedere i forbindelse med 

grænseoverskridende transaktioner og 

støtte en fælles EU-tilgang i internationale 

fora. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Ved at skabe en ramme for tiltag til 

støtte for det indre marked, fremme af 

Unionens konkurrenceevne og beskyttelse 

af Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser skulle 

programmet kunne bidrage til at forebygge 

og bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse 

og skatteundgåelse, forebygge og mindske 

unødige administrative byrder for borgere 

og virksomhedere i forbindelse med 

grænseoverskridende transaktioner, 

realisere det indre markeds fulde potentiale 

og styrke Unionens konkurrenceevne og 

støtte en fælles EU-tilgang i internationale 

fora. 

3) Ved at skabe en ramme for tiltag til 

støtte for det indre marked, fremme af 

Unionens konkurrenceevne og beskyttelse 

af Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser, og 

samtidig respektere medlemsstaternes 

suverænitet med hensyn til deres 

skattepolitik, skulle programmet kunne 

bidrage til at forebygge og bekæmpe 

skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, forebygge og mindske 

unødige administrative byrder for borgere 

og virksomhedere i forbindelse med 

grænseoverskridende transaktioner, 

realisere det indre markeds fulde potentiale 

og styrke Unionens konkurrenceevne og 

støtte en fælles EU-tilgang i internationale 

fora. 

Or. en 
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Ændringsforslag  41 

Hugues Bayet, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Ved at skabe en ramme for tiltag til 

støtte for det indre marked, fremme af 

Unionens konkurrenceevne og beskyttelse 

af Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser skulle 

programmet kunne bidrage til at forebygge 

og bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse 

og skatteundgåelse, forebygge og mindske 

unødige administrative byrder for borgere 

og virksomhedere i forbindelse med 

grænseoverskridende transaktioner, 

realisere det indre markeds fulde potentiale 

og styrke Unionens konkurrenceevne og 

støtte en fælles EU-tilgang i internationale 

fora. 

(3) Ved at skabe en ramme for tiltag til 

støtte for det indre marked, fremme af 

Unionens konkurrenceevne og beskyttelse 

af Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser skulle 

programmet kunne bidrage til at forebygge 

og bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse, 

skatteundgåelse og dobbelt 

ikkebeskatning; forebygge og mindske 

unødige administrative byrder for borgere 

og virksomhedere i forbindelse med 

grænseoverskridende transaktioner, 

realisere det indre markeds fulde potentiale 

og styrke Unionens konkurrenceevne og 

støtte en fælles EU-tilgang i internationale 

fora. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  42 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Med henblik på at støtte 

tredjelandes tiltrædelses- og 

associeringsproces bør såvel 

tiltrædelseslande og kandidatlande som 

potentielle kandidater og partnerlande i den 

europæiske naboskabspolitik kunne deltage 

i programmet, forudsat at visse betingelser 

er opfyldt. Andre tredjelande vil også 

kunne deltage i programmet i henhold til 

betingelserne i de særlige aftaler, der er 

indgået mellem Unionen og de pågældende 

5) Med henblik på at støtte 

tredjelandes tiltrædelses- og 

associeringsproces bør såvel 

tiltrædelseslande og kandidatlande som 

potentielle kandidater og partnerlande i den 

europæiske naboskabspolitik kunne deltage 

i programmet, forudsat at visse betingelser 

er opfyldt. Efter udtrædelsen af Unionen 

vil Det Forenede Kongerige samt andre 

tredjelande også kunne deltage i 

programmet i henhold til betingelserne i de 

særlige aftaler, der er indgået mellem 
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tredjelande, og som dækker deres 

deltagelse i Unionens programmer. 

Unionen og de pågældende tredjelande, og 

som dækker deres deltagelse i Unionens 

programmer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Sven Giegold 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Med henblik på at støtte 

tredjelandes tiltrædelses- og 

associeringsproces bør såvel 

tiltrædelseslande og kandidatlande som 

potentielle kandidater og partnerlande i den 

europæiske naboskabspolitik kunne deltage 

i programmet, forudsat at visse betingelser 

er opfyldt. Andre tredjelande vil også 

kunne deltage i programmet i henhold til 

betingelserne i de særlige aftaler, der er 

indgået mellem Unionen og de pågældende 

tredjelande, og som dækker deres 

deltagelse i Unionens programmer. 

5) Med henblik på at støtte 

tredjelandes tiltrædelses- og 

associeringsproces bør såvel 

tiltrædelseslande og kandidatlande som 

potentielle kandidater og partnerlande i den 

europæiske naboskabspolitik kunne deltage 

i programmet, forudsat at visse betingelser 

er opfyldt. Andre tredjelande, navnlig de 

mindst udviklede lande, vil også kunne 

deltage i programmet i henhold til 

betingelserne i de særlige aftaler, der er 

indgået mellem Unionen og de pågældende 

tredjelande, og som dækker deres 

deltagelse i Unionens programmer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Europa-Parlamentet har fastlagt 

prioriteter. Den nuværende mangel på 

finansielle midler hæmmer opfyldelsen af 

Europa-Parlamentets mål for den 

flerårige finansielle ramme for perioden 

efter 2020 [2017/2052 (INI)]. Et mere 

effektivt samarbejde på skatteområdet kan 

bidrage til en bedre opkrævning af de 
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nødvendige ressourcer til gennemførelsen 

af den kommende flerårige finansielle 

ramme. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  45 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) De tiltag, der er blevet anvendt 

under Fiscalis 2020-programmet, har vist 

sig at være passende og bør derfor 

bibeholdes. For at skabe større enkelhed og 

fleksibilitet i gennemførelsen af 

programmet og i højere grad opfylde dets 

mål bør tiltagene kun fastlægges i form af 

overordnede kategorier med en liste over 

illustrative eksempler på konkrete 

aktiviteter. For yderligere at forbedre 

kapaciteten til at skabe resultater inden for 

de vigtigste prioriteter på 

beskatningsområdet vil 

Fiscalisprogrammet gennem samarbejde og 

kapacitetsopbygning også kunne fremme 

og støtte udbredelsen af innovation og 

dennes indflydelse. 

7) De tiltag, der er blevet anvendt 

under Fiscalis 2020-programmet, har vist 

sig at være passende og bør derfor 

bibeholdes. For at skabe større enkelhed og 

fleksibilitet i gennemførelsen af 

programmet og i højere grad opfylde dets 

mål bør tiltagene kun fastlægges i form af 

overordnede kategorier med en 

ikkeudtømmende liste over illustrative 

eksempler for at fremhæve prioriteter og 

konkrete aktiviteter. For yderligere at 

forbedre kapaciteten til at skabe resultater 

inden for de vigtigste prioriteter på 

beskatningsområdet vil 

Fiscalisprogrammet gennem samarbejde og 

kapacitetsopbygning også kunne fremme 

og støtte udbredelsen af innovation og 

dennes indflydelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Hugues Bayet, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) (7a) For at lette udvekslingen af 

oplysninger og gøre det muligt for 

offentligheden at udøve en ret til indsigt, 

som tilskynder virksomhederne til at være 
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mere socialt ansvarlige, samtidig med at 

man fremmer en mere oplyst debat om 

eventuelle huller i skattelovgivningen, bør 

Den Europæiske Union vedtage og 

gennemføre landespecifik rapportering, 

som kræver, at multinationale selskaber 

pr. land indberetter antal ansatte i 

fuldtidsækvivalenter, nettoomsætning, 

indtjening før indkomstskat og beregnet 

indkomstskat. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  47 

Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I betragtning af skatteydernes 

øgede mobilitet, antallet af 

grænseoverskridende transaktioner og 

internationaliseringen af de finansielle 

instrumenter, som rækker langt ud over 

Unionens grænser, vil tilpasninger eller 

udvidelser af europæiske elektroniske 

systemer til tredjelande, der ikke er 

associeret til programmet, og internationale 

organisationer kunne være af interesse for 

Unionen eller medlemsstaterne. De vil 

navnlig kunne undgå den administrative 

byrde og de omkostninger, der er forbundet 

med udvikling og drift af to ensartede 

elektroniske systemer til udveksling af 

oplysninger på henholdsvis EU-plan eller 

internationalt plan. Derfor bør tilpasninger 

og udvidelser af europæiske elektroniske 

systemer til samarbejde med tredjelande og 

internationale organisationer udgøre en 

støtteberettiget omkostning i henhold til 

programmet, hvis det er behørigt begrundet 

af en sådan interesse. 

8) I betragtning af skatteydernes 

øgede mobilitet, antallet af 

grænseoverskridende transaktioner og 

internationaliseringen af de finansielle 

instrumenter, som rækker langt ud over 

Unionens grænser, vil tilpasninger eller 

udvidelser af europæiske elektroniske 

systemer til tredjelande, der ikke er 

associeret til programmet, og internationale 

organisationer kunne være af interesse for 

Unionen eller medlemsstaterne. De vil 

navnlig kunne undgå den administrative 

byrde og de omkostninger, der er forbundet 

med udvikling og drift af to ensartede 

elektroniske systemer til udveksling af 

oplysninger på henholdsvis EU-plan eller 

internationalt plan. Derfor bør tilpasninger 

og udvidelser af europæiske elektroniske 

systemer til samarbejde med tredjelande og 

internationale organisationer udgøre en 

støtteberettiget omkostning i henhold til 

programmet, hvis det er behørigt begrundet 

af en sådan interesse. Under forudsætning 

af at de prioriterede tiltag er blevet 

finansieret, kunne der også tilskyndes til 

specifikke tiltag med de mindst udviklede 

lande, navnlig om automatisk udveksling 
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af oplysninger, inden for rammerne af 

programmet, hvor det er relevant. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I betragtning af skatteydernes 

øgede mobilitet, antallet af 

grænseoverskridende transaktioner og 

internationaliseringen af de finansielle 

instrumenter, som rækker langt ud over 

Unionens grænser, vil tilpasninger eller 

udvidelser af europæiske elektroniske 

systemer til tredjelande, der ikke er 

associeret til programmet, og internationale 

organisationer kunne være af interesse for 

Unionen eller medlemsstaterne. De vil 

navnlig kunne undgå den administrative 

byrde og de omkostninger, der er forbundet 

med udvikling og drift af to ensartede 

elektroniske systemer til udveksling af 

oplysninger på henholdsvis EU-plan eller 

internationalt plan. Derfor bør tilpasninger 

og udvidelser af europæiske elektroniske 

systemer til samarbejde med tredjelande og 

internationale organisationer udgøre en 

støtteberettiget omkostning i henhold til 

programmet, hvis det er behørigt begrundet 

af en sådan interesse. 

8) I betragtning af skatteydernes 

øgede mobilitet, antallet af 

grænseoverskridende transaktioner, 

internationaliseringen af de finansielle 

instrumenter og dermed den øgede risiko 

for skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, som rækker langt ud over 

Unionens grænser, vil tilpasninger eller 

udvidelser af europæiske elektroniske 

systemer til tredjelande, der ikke er 

associeret til programmet, og internationale 

organisationer kunne være af interesse for 

Unionen eller medlemsstaterne. De vil 

navnlig kunne undgå den administrative 

byrde og de omkostninger, der er forbundet 

med udvikling og drift af to ensartede 

elektroniske systemer til udveksling af 

oplysninger på henholdsvis EU-plan eller 

internationalt plan. Derfor bør tilpasninger 

og udvidelser af europæiske elektroniske 

systemer til samarbejde med tredjelande og 

internationale organisationer udgøre en 

støtteberettiget omkostning i henhold til 

programmet, hvis det er behørigt begrundet 

af en sådan interesse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Sven Giegold 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) I betragtning af globaliseringens 

betydning bør programmet fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder fra ikkeassocierede tredjelande, 

samt repræsentanter for internationale 

organisationer, erhvervsdrivende, 

skatteydere og civilsamfundet. 

9) I betragtning af betydningen af den 

internationale dimension af skattesvig, 

skatteunddragelse og skatteundgåelse bør 

programmet fortsat give mulighed for at 

inddrage eksterne eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder fra ikkeassocierede tredjelande, 

samt repræsentanter for internationale 

organisationer, erhvervsdrivende, 

skatteydere og civilsamfundet. 

Udvælgelsen af eksperter skal være 

afbalanceret og gennemsigtig, og 

eksperterne skal tilkendegive deres faglige 

interesser og påvise, at der ikke er nogen 

interessekonflikt i forhold til deres 

professionelle rolle. Der bør sikres ligelig 

repræsentation af erhvervs- og 

civilsamfundsinteresser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Theodor Dumitru Stolojan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) I betragtning af globaliseringens 

betydning bør programmet fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige 

myndigheder, herunder fra 

ikkeassocierede tredjelande, samt 

repræsentanter for internationale 

organisationer, erhvervsdrivende, 

skatteydere og civilsamfundet. 

9) I betragtning af globaliseringens 

betydning bør programmet fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  51 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) I betragtning af globaliseringens 

betydning bør programmet fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder fra ikkeassocierede tredjelande, 

samt repræsentanter for internationale 

organisationer, erhvervsdrivende, 

skatteydere og civilsamfundet. 

9) Programmet bør fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder fra ikkeassocierede tredjelande, 

samt repræsentanter for internationale 

organisationer, erhvervsdrivende, 

skatteydere og civilsamfundet. De eksterne 

eksperter bør udvælges i konkurrencer af 

Kommissionen på baggrund af deres 

færdigheder, erfaring og viden med 

relevans for de specifikke tiltag samt deres 

evne til at bidrage til de specifikke tiltag, 

idet potentielle interessekonflikter undgås. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) I betragtning af globaliseringens 

betydning bør programmet fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder fra ikkeassocierede tredjelande, 

samt repræsentanter for internationale 

organisationer, erhvervsdrivende, 

skatteydere og civilsamfundet. 

9) I betragtning af globaliseringens 

betydning bør programmet fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder fra ikkeassocierede tredjelande, 

samt repræsentanter for internationale 

organisationer, erhvervsdrivende, 

skatteydere og civilsamfundet. Det bør 

sikres, at disse eksperter er uafhængige, 

og at der ikke er nogen 

interessekonflikter. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  53 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) I betragtning af globaliseringens 

betydning bør programmet fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder fra ikkeassocierede tredjelande, 

samt repræsentanter for internationale 

organisationer, erhvervsdrivende, 

skatteydere og civilsamfundet. 

(9) I betragtning af globaliseringens 

betydning bør programmet fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder fra ikkeassocierede tredjelande, 

samt repræsentanter for internationale 

organisationer, erhvervsdrivende, 

skatteydere og civilsamfundet. 

Ekspertsammenslutningen bør være 

gennemsigtig og enhver mulig 

interessekonflikt bør forbydes. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  54 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) I betragtning af globaliseringens 

betydning bør programmet fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder fra ikkeassocierede tredjelande, 

samt repræsentanter for internationale 

organisationer, erhvervsdrivende, 

skatteydere og civilsamfundet. 

9) I betragtning af det globale omfang 

af skatteundgåelse, skatteunddragelse og 

skattesvig bør programmet fortsat give 

mulighed for at inddrage eksterne 

eksperter, jf. artikel 238 i 

finansforordningen. Disse eksterne 

eksperter bør hovedsageligt være 

repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder fra ikkeassocierede tredjelande, 

samt repræsentanter for internationale 

organisationer, skatteydere og 

civilsamfundet. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

Hugues Bayet, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) På baggrund af vedtagelsen af de 

seneste direktiver om udveksling af 

oplysninger mellem skatteforvaltninger 

(Rådets direktiv 2014/107/EU) Rådets 

direktiv 2015/2376/EU Rådets direktiv 

2016/881/EU Rådets direktiv 

2016/2258/EU Rådets direktiv (EU) 

2018/822 og de direktiver, der stadig er 

under drøftelse i forbindelse med et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

(FKSSG), vil programmet sigte mod at 

uddanne medarbejdere i 

skatteforvaltningerne til at sikre en 

effektiv gennemførelse af disse direktiver. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  56 

Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) De enkelte nationale initiativer til 

bekæmpelse af svig kan potentielt flytte 

svig til andre medlemsstater, ofte 

nabolande, og skabe uforholdsmæssigt 

store administrative byrder for 

virksomheder, der overholder reglerne, 

samt manglende retssikkerhed, når de 

handler på internationalt plan. Det er 

derfor afgørende, at Kommissionen 

tilpasser nationale foranstaltninger til 

bekæmpelse af svig gennem koordinering 

af bedste praksis på EU-plan. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Tiltag til opbygning af IT-kapacitet 

vil optage størstedelen af programmets 

budget. De særlige bestemmelser bør 

derfor omfatte en beskrivelse af 

henholdsvis de fælles og nationale 

komponenter i de europæiske elektroniske 

systemer. Desuden bør 

anvendelsesområdet for tiltagene og 

Kommissionens og medlemsstaternes 

ansvar tydeligt defineres. 

(11) Tiltag til opbygning af IT-kapacitet 

vil optage en væsentlig del af programmets 

budget. De særlige bestemmelser bør 

derfor omfatte en beskrivelse af 

henholdsvis de fælles og nationale 

komponenter i de europæiske elektroniske 

systemer. Desuden bør 

anvendelsesområdet for tiltagene og 

Kommissionens og medlemsstaternes 

ansvar tydeligt defineres. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  58 

Hugues Bayet, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Den potentielle gennemførelse af 

en CO2-afgift gennem skattemæssige eller 

markedsbaserede instrumenter som 

foreslået af gruppen på højt plan 

vedrørende egne indtægter i rapporten om 

EU’s fremtidige finansiering bør tages i 

betragtning. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  59 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Denne forordning bør gennemføres 

ved hjælp af arbejdsprogrammer. I 

betragtning af den mellem- til langsigtede 

karakter af de mål, der forfølges, og på 

grundlag af de erfaringer, der gøres over 

tid, skal arbejdsprogrammerne kunne 

dække flere år. Overgangen fra årlige til 

flerårige arbejdsprogrammer vil mindske 

den administrative byrde for både 

Kommissionen og medlemsstaterne. 

13) Denne forordning bør gennemføres 

ved hjælp af arbejdsprogrammer. I 

betragtning af den mellem- til langsigtede 

karakter af de mål, der forfølges, og på 

grundlag af de erfaringer, der gøres over 

tid, skal arbejdsprogrammerne kunne 

dække flere år. Overgangen fra årlige til 

flerårige arbejdsprogrammer vil mindske 

den administrative byrde for både 

Kommissionen og medlemsstaterne, men 

den bør under ingen omstændigheder give 

anledning til tab af information og 

gennemsigtighed for skatteyderne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Sven Giegold 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Som anført i punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning23er der behov for at 

evaluere dette program på grundlag af 

oplysninger, der er tilvejebragt via 

specifikke overvågningskrav, samtidig med 

at overregulering og administrative byrder 

undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 

krav kan eventuelt omfatte målbare 

indikatorer, som kam tjene som grundlag 

for evaluering af programmets praktiske 

virkninger. 

15) Som anført i punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning23 er der behov for at 

evaluere dette program på grundlag af 

oplysninger, der er tilvejebragt via 

specifikke overvågningskrav, samtidig med 

at overregulering og administrative byrder 

undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 

krav kan eventuelt omfatte målbare 

indikatorer, som kam tjene som grundlag 

for evaluering af programmets praktiske 

virkninger. Kommissionen bør på 

grundlag af input fra medlemsstaterne 

hvert år udarbejde en årlig rapport, som 

indeholder en kortlægning af de 

resterende hindringer i medlemsstaterne 

med hensyn til gennemførelsen af 

programmets mål, jf. artikel 3, og de 

prioriterede tiltag i artikel 7, stk. 2, litra 

a), og fremsætte forslag til bedste praksis. 

Kommissionens årlige rapport 
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offentliggøres. Kommissionen bør 

desuden udarbejde en foreløbig og en 

endelig evaluering af programmet og gøre 

den tilgængelig for offentligheden på en 

særlig webside. 

_________________ _________________ 

23 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 

L 123 af 12.5.2016, s. 1). 

23 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 

L 123 af 12.5.2016, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  61 

Theodor Dumitru Stolojan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Som anført i punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning23er der behov for at 

evaluere dette program på grundlag af 

oplysninger, der er tilvejebragt via 

specifikke overvågningskrav, samtidig med 

at overregulering og administrative byrder 

undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 

krav kan eventuelt omfatte målbare 

indikatorer, som kam tjene som grundlag 

for evaluering af programmets praktiske 

virkninger. 

15) Som anført i punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning23 er der behov for at 

evaluere dette program på grundlag af 

oplysninger, der er tilvejebragt via 

specifikke overvågningskrav, samtidig med 

at overregulering og administrative byrder 

undgås, navnlig for medlemsstaterne, og 

der samtidig tages hensyn til Refit-

programmet. Disse krav kan eventuelt 

omfatte målbare indikatorer, som kam 

tjene som grundlag for evaluering af 

programmets praktiske virkninger. Der bør 

fremlægges årlige rapporter, der viser 

status quo, og som måler resultaterne af 

programmets effektivitet og kombinerer 

alle deltagernes indsats. 

_________________ _________________ 

23 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 

L 123 af 12.5.2016, s. 1). 

23 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 

L 123 af 12.5.2016, s. 1). 

Or. en 
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Ændringsforslag  62 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Som anført i punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning23er der behov for at 

evaluere dette program på grundlag af 

oplysninger, der er tilvejebragt via 

specifikke overvågningskrav, samtidig med 

at overregulering og administrative byrder 

undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 

krav kan eventuelt omfatte målbare 

indikatorer, som kam tjene som grundlag 

for evaluering af programmets praktiske 

virkninger. 

15) Som anført i punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning23 er der behov for at 

evaluere dette program på grundlag af 

oplysninger, der er tilvejebragt via 

specifikke overvågningskrav, samtidig med 

at overregulering og administrative byrder 

undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 

krav kan eventuelt omfatte målbare 

indikatorer, som kam tjene som grundlag 

for evaluering af programmets praktiske 

virkninger. Resultaterne af denne 

overvågning bør gøres til genstand for en 

årlig rapport, som deles med Europa-

Parlamentet og Rådet. 

_________________ _________________ 

23 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 

L 123 af 12.5.2016, s. 1). 

23 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 

L 123 af 12.5.2016, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Som anført i punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning23er der behov for at 

evaluere dette program på grundlag af 

oplysninger, der er tilvejebragt via 

specifikke overvågningskrav, samtidig med 

15) Som anført i punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning23 er der behov for at 

evaluere dette program på grundlag af 

oplysninger, der er tilvejebragt via 

specifikke overvågningskrav, samtidig med 
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at overregulering og administrative byrder 

undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 

krav kan eventuelt omfatte målbare 

indikatorer, som kam tjene som grundlag 

for evaluering af programmets praktiske 

virkninger. 

at overregulering og administrative byrder 

undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 

krav bør eventuelt omfatte målbare 

indikatorer og referencetal, som kam tjene 

som grundlag for evaluering af 

programmets praktiske virkninger. 

_________________ _________________ 

23 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 

L 123 af 12.5.2016, s. 1). 

23 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 

L 123 af 12.5.2016, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Kommissionen afholder hvert 

halve år et seminar med to repræsentanter 

for de støttemodtagende medlemsstater 

med henblik på at drøfte problemstillinger 

og foreslå mulige forbedringer i relation 

til programmets temaer, navnlig 

udveksling af oplysninger mellem 

skattemyndigheder. Deltagerne i 

seminaret er henholdsvis en repræsentant 

for skattemyndighedernes ledelse, en 

repræsentant for fagforeningerne for 

ansatte i skatteadministrationer og en 

repræsentant for Europa-Parlamentet og 

Rådet. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  65 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at kunne reagere 

hensigtsmæssigt på ændringer i de 

skattepolitiske prioriteter bør beføjelsen til 

at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde for så vidt angår 

listen over indikatorer til måling af, 

hvorvidt de specifikke mål er nået. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

(16) For at kunne reagere 

hensigtsmæssigt på ændringer i de 

skattepolitiske prioriteter bør beføjelsen til 

at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde for så vidt angår 

ændring af listen over indikatorer og 

tilføjelse af referencetal til måling af, 

hvorvidt de specifikke mål er nået. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Sven Giegold 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Finansieringsformerne og 

gennemførelsesmetoderne i denne 

forordning bør vælges ud fra deres evne til 

at opfylde tiltagenes specifikke mål og 

levere resultater, navnlig under 

hensyntagen til kontrolomkostningerne, 

den administrative byrde og den forventede 

risiko for manglende overholdelse. Dette 

bør omfatte overvejelser om anvendelse af 

faste beløb, faste takster og 

(19) Finansieringsformerne og 

gennemførelsesmetoderne i denne 

forordning bør vælges ud fra deres evne til 

at opfylde tiltagenes specifikke mål og 

levere resultater, navnlig under 

hensyntagen til kontrolomkostningerne, 

den administrative byrde og den forventede 

risiko for manglende overholdelse. Dette 

bør omfatte overvejelser om anvendelse af 

faste beløb, faste takster og 
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enhedsomkostninger som omhandlet i 

artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. 

enhedsomkostninger som omhandlet i 

artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. 

Dækningen af rejseudgifter bør være en 

prioritet, således at det sikres, at nationale 

eksperter deltager i fælles aktioner. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Sven Giegold 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 – nr. 1 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) alle andre former for skatter og 

afgifter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 

litra a), i Rådets direktiv 2010/24/EU33, for 

så vidt de er relevante for det indre marked 

og for det administrative samarbejde 

mellem medlemsstaterne 

e) alle andre former for skatter og 

afgifter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 

litra a), i Rådets direktiv 2010/24/EU33, 

herunder selskabsskat, for så vidt de er 

relevante for det indre marked og for det 

administrative samarbejde mellem 

medlemsstaterne 

_________________ _________________ 

33 Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 

2010 om gensidig bistand ved inddrivelse 

af fordringer i forbindelse med skatter, 

afgifter og andre foranstaltninger (EUT L 

84 af 31.3.2010, s. 1). 

33 Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 

2010 om gensidig bistand ved inddrivelse 

af fordringer i forbindelse med skatter, 

afgifter og andre foranstaltninger 

(EUT L 84 af 31.3.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Hugues Bayet, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmet har som generelt mål 

at støtte skattemyndigheder og beskatning 

for at forbedre det indre markeds funktion, 

fremme Unionens konkurrenceevne og 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser. 

1. Programmet har som generelt mål 

at støtte skattemyndigheder og beskatning 

for at forbedre det indre markeds funktion, 

fremme Unionens konkurrenceevne og 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser, 
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forbedre gennemførelsen af EU's 

skattedirektiver og udvekslingen af 

oplysninger mellem skattemyndigheder og 

forbedre opkrævningen af skatter og 

afgifter. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  69 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmet har som generelt mål 

at støtte skattemyndigheder og beskatning 

for at forbedre det indre markeds funktion, 

fremme Unionens konkurrenceevne og 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser. 

1. Programmet har som generelt mål 

at støtte skattemyndigheder og beskatning 

for at forbedre det indre markeds funktion, 

fremme Unionens konkurrenceevne og 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser. 

Programmet pålægger ikke 

medlemsstaterne væsentlige krav med 

hensyn til deres skattepolitik, som er en 

national kompetence. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmet har som generelt mål 

at støtte skattemyndigheder og beskatning 

for at forbedre det indre markeds funktion, 

fremme Unionens konkurrenceevne og 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser. 

1. Programmet har som generelt mål 

at støtte skattemyndigheder og beskatning 

for at forbedre det indre markeds funktion, 

fremme Unionens konkurrenceevne og 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser, 

navnlig ved at støtte medlemsstaterne i 

bekæmpelsen af skatteundgåelse, 

skatteunddragelse og skattesvig. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Programmet har som specifikt mål 

at støtte skattepolitik, skattesamarbejde og 

administrativ kapacitetsopbygning, 

herunder menneskelige kompetencer og 

udvikling og drift af de europæiske 

elektroniske systemer. 

2. Programmet har som specifikt mål 

at støtte skattepolitik, skattesamarbejde og 

administrativ kapacitetsopbygning, 

herunder menneskelige kompetencer og 

udvikling og drift af de europæiske 

elektroniske systemer samt den gradvise 

modernisering af rapporterings- og 

revisionsværktøjer, der skal anvendes 

ensartet på tværs af medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Programmet skal lette 

gennemførelsen af en europæisk finansiel 

efterretningsenhed (FIU) med ansvar for 

at koordinere, bistå og støtte 

medlemsstaternes finansielle 

efterretningsenheder. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  73 

Hugues Bayet, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Programmet bør hjælpe 

myndighederne med at installere sikkert 

software for at lette gennemførelsen af de 

forskellige direktiver om administrativt 

samarbejde på beskatningsområdet 

(Rådets direktiv 2014/107/EU - DAC 3; 

Rådets direktiv 2015/2376/EU - DAC 3; 

Rådets direktiv 2016/881 - DAC 4; Rådets 

direktiv 2016/2258/EU - DAC 5 Rådets 

direktiv 2018/822/EU - DAC 6. 

Skattemyndighederne bør også modtage 

finansiering for at sikre, at deres ansatte 

uddannes i denne sammenhæng. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  74 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2c. Kommissionen afholder hvert 

halve år et seminar med to repræsentanter 

for de støttemodtagende medlemsstater 

med henblik på at drøfte problemstillinger 

og foreslå mulige forbedringer i relation 

til programmets temaer, navnlig 

udveksling af oplysninger mellem 

skattemyndigheder. Deltagerne i 

seminaret er henholdsvis en repræsentant 

for skattemyndighedernes ledelse, en 

repræsentant for fagforeningerne for 

ansatte i skatteadministrationer og en 

repræsentant for Europa-Parlamentet og 

Rådet. Uafhængige eksperter kan, hvor 

det er hensigtsmæssigt, og med fuld 

gennemsigtighed opfordres til at deltage. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  75 

Martin Schirdewan 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 270 000 000 

EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 270 000 000 

EUR i faste priser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Thierry Cornillet, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 270 000 000 

EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 338 000 000 

EUR i løbende priser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Sven Giegold 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 270 000 000 

EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 320 000 000 

EUR i løbende priser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Roberts Zīle 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også dække udgifter til forberedelse, 

overvågning, kontrol, revision, evaluering 

og andre aktiviteter til forvaltning af 

programmet og evaluering af, om 

programmets mål opfyldes. Det kan 

desuden dække udgifter til undersøgelser, 

møder mellem eksperter og informations- 

og kommunikationstiltag, for så vidt som 

de vedrører målene for programmet, samt 

udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

programmet. 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også dække udgifter til forberedelse, 

overvågning, kontrol, revision, evaluering 

og andre aktiviteter til forvaltning af 

programmet og evaluering af, om 

programmets mål opfyldes. Det kan 

desuden dække udgifter til undersøgelser 

og andet relevant skriftligt materiale, 

møder mellem eksperter og informations- 

og kommunikationstiltag for så vidt som de 

vedrører målene for programmet, samt 

udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

programmet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) udviklingslande i 

overensstemmelse med principperne om 

sammenhæng i udviklingspolitikken og i 

overensstemmelse med de betingelser, der 

er fastsat i aftalerne mellem Unionen og 

disse lande; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  80 
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Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Under forudsætning af, at prioriterede 

tiltag er blevet finansieret, kan de mindst 

udviklede lande tilskyndes til at deltage på 

de betingelser, der er fastsat i en særlig 

aftale om deres deltagelse. I modsætning 

til bestemmelserne i stk. 1, litra c), skal 

deres deltagelse være gratis for dem og 

have fokus på at nå internationale 

skattemæssige mål, såsom automatisk 

udveksling af skatteoplysninger. Den 

særlige aftale skal garantere Unionens ret 

til at sikre en forsvarlig økonomisk 

forvaltning og beskytte sine finansielle 

interesser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) projektbaseret struktureret 

samarbejde 

(b) projektbaseret struktureret 

samarbejde, herunder fælles kontrol eller 

revision 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  82 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(b) projektbaseret struktureret 

samarbejde 

b) projektbaseret struktureret 

samarbejde, herunder inspektioner på 

stedet, hvor det er relevant 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) tiltag til opbygning af IT-kapacitet, 

navnlig udvikling og drift af europæiske 

elektroniske systemer 

c) tiltag til opbygning af IT-kapacitet, 

navnlig udvikling og drift af europæiske 

elektroniske systemer, såsom matrikel- og 

ejendomsregistre i åbent format; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) tiltag til opbygning af IT-kapacitet, 

navnlig udvikling og drift af europæiske 

elektroniske systemer 

(c) tiltag til opbygning af IT-kapacitet, 

navnlig udvikling og drift af europæiske 

elektroniske systemer, eller til etablering 

af fælles registre; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  85 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e - stk. 1 - nr. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(1) undersøgelser 1) undersøgelser og andet relevant 

skriftligt materiale 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e - stk. 1 - nr. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) ethvert andet tiltag, der er fastsat i 

de i artikel 13 omhandlede 

arbejdsprogrammer, og som er nødvendige 

for at opfylde eller støtte målene i artikel 3. 

4) ethvert andet relevant tiltag, der er 

fastsat i de i artikel 13 omhandlede 

arbejdsprogrammer, og som er nødvendige 

for at opfylde eller støtte målene i artikel 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra e - afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De mulige former for tiltag, jf. litra a), b) 

og d), findes i en ikkeudtømmende liste i 

bilag 1. 

De mulige former for relevante tiltag, jf. 

litra a), b) og d), findes i en 

ikkeudtømmende liste i bilag 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Sven Giegold 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De i stk. 1 omhandlede tiltag skal 

dække følgende ikkeudtømmende liste 

over prioriterede emner: 
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 a) fjernelse af smuthuller i den effektive 

gennemførelse af EU-direktivet om 

administrativt samarbejde (DAC) 

 b) effektiv informationsudveksling, 

herunder gruppeanmodninger, og 

udvikling af brugbare formater, hvor der 

tages hensyn til initiativer på 

internationalt plan1a; 

 c) fjernelse af hindringer for 

grænseoverskridende samarbejde; 

 d) etablering af registre af høj kvalitet 

over de reelle ejere af virksomheder, jord 

og fast ejendom, bankkonti, 

livsforsikringskontrakter og fuldstændig 

sammenkobling mellem disse registre; 

 e) bekæmpelse af grænseoverskridende 

momssvig; 

 f) inddrivelse af skatter, herunder skatter, 

der ikke er betalt i overensstemmelse med 

EU's direktiv om beskatning af indtægter 

fra opsparing (EUSTD); 

 g) gennemførelse af ensartede nationale 

IT-værktøjer med det formål at udvikle 

fælles grænseflader med henblik på 

sammenkobling af nationale IT-systemer; 

 _________________ 

 1a 

http://www.oecd.org/tax/transparency/glo

bal-forum-handbook-2016.pdf 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De i stk. 1 omhandlede tiltag skal 

ikke på forhånd være defineret yderligere 

ved hjælp af en liste over prioriterede 

emner: 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. For at sikre, at programmet 

udformes med henblik på effektivt at 

kunne bekæmpe svig, tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 17 med henblik på i givet fald 

at revidere og ajourføre listen over 

støtteberettigede foranstaltninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når det gavner gennemførelsen af 

tiltagene til gennemførelse af målene i 

artikel 3, kan repræsentanter for offentlige 

myndigheder, herunder fra tredjelande, der 

ikke er associeret til programmet i henhold 

til artikel 5, repræsentanter for 

internationale eller andre relevante 

organisationer, for erhvervsdrivende og 

organisationer, der repræsenterer 

erhvervsdrivende, og for civilsamfundet 

deltage i tiltagene under programmet som 

eksterne eksperter. 

1. Når det gavner gennemførelsen af 

tiltagene til gennemførelse af målene i 

artikel 3, kan repræsentanter for offentlige 

myndigheder, herunder fra tredjelande, der 

ikke er associeret til programmet i henhold 

til artikel 5, repræsentanter for 

internationale eller andre relevante 

organisationer, for erhvervsdrivende og 

organisationer, der repræsenterer 

erhvervsdrivende, og for civilsamfundet 

deltage i tiltagene under programmet som 

eksterne eksperter. Kommissionen 

vurderer bl.a. disse eksterne eksperters 

uafhængighed og sikrer, at der ikke er 

interessekonflikter med deres faglige 

ansvar. 

Or. en 
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Ændringsforslag  92 

Theodor Dumitru Stolojan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når det gavner gennemførelsen af 

tiltagene til gennemførelse af målene i 

artikel 3, kan repræsentanter for offentlige 

myndigheder, herunder fra tredjelande, der 

ikke er associeret til programmet i henhold 

til artikel 5, repræsentanter for 

internationale eller andre relevante 

organisationer, for erhvervsdrivende og 

organisationer, der repræsenterer 

erhvervsdrivende, og for civilsamfundet 
deltage i tiltagene under programmet som 

eksterne eksperter. 

1. Når det gavner gennemførelsen af 

tiltagene til gennemførelse af målene i 

artikel 3, kan repræsentanter for offentlige 

myndigheder, herunder fra tredjelande, der 

ikke er associeret til programmet i henhold 

til artikel 5, samt eksterne eksperter 

deltage i tiltagene under programmet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når det gavner gennemførelsen af 

tiltagene til gennemførelse af målene i 

artikel 3, kan repræsentanter for offentlige 

myndigheder, herunder fra tredjelande, der 

ikke er associeret til programmet i henhold 

til artikel 5, repræsentanter for 

internationale eller andre relevante 

organisationer, for erhvervsdrivende og 

organisationer, der repræsenterer 

erhvervsdrivende, og for civilsamfundet 

deltage i tiltagene under programmet som 

eksterne eksperter. 

1. Når det gavner gennemførelsen af 

tiltagene til gennemførelse af målene i 

artikel 3, kan repræsentanter for offentlige 

myndigheder, herunder fra tredjelande, der 

ikke er associeret til programmet i henhold 

til artikel 5, repræsentanter for 

internationale eller andre relevante 

organisationer og for civilsamfundet 

deltage i tiltagene under programmet som 

eksterne eksperter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  94 

Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når det gavner gennemførelsen af 

tiltagene til gennemførelse af målene i 

artikel 3, kan repræsentanter for offentlige 

myndigheder, herunder fra tredjelande, der 

ikke er associeret til programmet i henhold 

til artikel 5, repræsentanter for 

internationale eller andre relevante 

organisationer, for erhvervsdrivende og 

organisationer, der repræsenterer 

erhvervsdrivende, og for civilsamfundet 

deltage i tiltagene under programmet som 

eksterne eksperter. 

1. Når det gavner gennemførelsen af 

tiltagene til gennemførelse af målene i 

artikel 3, kan repræsentanter for offentlige 

myndigheder, herunder fra tredjelande, der 

ikke er associeret til programmet i henhold 

til artikel 5, og hvor det er relevant, 

repræsentanter for internationale eller 

andre relevante organisationer, for 

erhvervsdrivende og organisationer, der 

repræsenterer erhvervsdrivende, og for 

civilsamfundet deltage i tiltagene under 

programmet som eksterne eksperter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  95 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De eksterne eksperter udvælges af 

Kommissionen på baggrund af deres 

færdigheder, erfaring og viden med 

relevans for de specifikke tiltag, idet 

potentielle interessekonflikter undgås. 

3. De eksterne eksperter udvælges af 

Kommissionen på baggrund af deres 

færdigheder, erfaring og viden med 

relevans for de specifikke tiltag, idet 

potentielle interessekonflikter undgås. 

Udvælgelsesproceduren skal være 

gennemsigtig og forebygge enhver 

potentiel interessekonflikt. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  96 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De eksterne eksperter udvælges af 

Kommissionen på baggrund af deres 

færdigheder, erfaring og viden med 

relevans for de specifikke tiltag, idet 

potentielle interessekonflikter undgås. 

3. De eksterne eksperter udvælges af 

Kommissionen og de deltagende 

medlemsstater på baggrund af deres 

færdigheder, erfaring og viden med 

relevans for de specifikke tiltag, idet 

potentielle interessekonflikter undgås. 

Listen over eksterne eksperter skal være 

offentligt tilgængelig. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De eksterne eksperter udvælges af 

Kommissionen på baggrund af deres 

færdigheder, erfaring og viden med 

relevans for de specifikke tiltag, idet 

potentielle interessekonflikter undgås. 

3. De eksterne eksperter udvælges i 

konkurrencer af Kommissionen på 

baggrund af deres færdigheder, erfaring og 

viden med relevans for de specifikke tiltag 

samt deres evne til at bidrage til de 

specifikke tiltag, idet potentielle 

interessekonflikter undgås. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  98 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De eksterne eksperter udvælges af 

Kommissionen på baggrund af deres 

færdigheder, erfaring og viden med 

relevans for de specifikke tiltag, idet 

potentielle interessekonflikter undgås. 

3. De eksterne eksperter udvælges af 

Kommissionen efter en gennemsigtig 

procedure på baggrund af deres 

færdigheder, erfaring og viden med 

relevans for de specifikke tiltag, idet 

potentielle interessekonflikter undgås. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) samordning af nationalt anvendte 

foranstaltninger til bekæmpelse af svig 

gennem regulering af bedste praksis på 

EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  100 

Sven Giegold 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Senest den 31. marts hvert år 

forelægger medlemsstaterne 

Kommissionen årlige statusrapporter, der 

vedrører gennemførelsen af den i stk. 1 

omhandlede flerårige strategiske plan for 

beskatning, og som dækker perioden fra 

den 1. januar til den 31. december i det 

foregående år. Disse årlige rapporter 

udarbejdes i et forud fastsat format. 

4. Senest den 31. marts hvert år 

forelægger medlemsstaterne 

Kommissionen årlige statusrapporter, der 

vedrører gennemførelsen af den i stk. 1 

omhandlede flerårige strategiske plan for 

beskatning, og som dækker perioden fra 

den 1. januar til den 31. december i det 

foregående år. Disse årlige rapporter 

udarbejdes i et forud fastsat format. I de 

årlige statusrapporter aflægger 

medlemsstaterne rapport om hindringerne 

for gennemførelsen af programmets mål, 

jf. artikel 3, og de prioriterede tiltag i 

artikel 7, stk. 2, litra a), og fremsætter 

forslag til bedste praksis. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Sven Giegold 
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Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Senest den 31. oktober hvert år 

udarbejder og offentliggør Kommissionen 

på grundlag af de i stk. 4 omhandlede 

årlige rapporter en samlet rapport med en 

vurdering af de fremskridt, som 

medlemsstaterne og Kommissionen har 

gjort med hensyn til gennemførelsen af 

den i stk. 1 omhandlede plan. 

5. Senest den 31. oktober hvert år 

udarbejder og offentliggør Kommissionen 

på grundlag af de i stk. 4 omhandlede 

årlige rapporter fra medlemsstaterne en 

samlet rapport med en vurdering af de 

fremskridt, som medlemsstaterne har gjort 

med hensyn til gennemførelsen af de i 

artikel 3 nævnte programmål, og de 

prioriterede tiltag i artikel 7, stk. 2a. Med 

henblik på at vurdere de fremskridt, der er 

nået, inkluderer Kommissionen i sin 

samlede årlige rapport, som indeholder en 

kortlægning af de resterende hindringer i 

medlemsstaterne med hensyn til 

gennemførelsen af programmets mål, jf. 

artikel 3, og de prioriterede tiltag i artikel 

7, stk. 2, litra a), og fremsætter forslag til 

bedste praksis. 

Kommissionens samlede årlige rapporter 

danner grundlag for fremtidige flerårige 

arbejdsprogrammer, jf. artikel 13, og de 

evalueringsrapporter, der er omhandlet i 

artikel 15. 

Kommissionens konsoliderede årlige 

rapport offentliggøres på en særlig 

webside for Kommissionen. 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at strømline Kommissionens rapporteringsproces foreslår vi at droppe 

ændringsforslag 34 i udkastet til betænkning, hvor der foreslås en supplerende årlig rapport 

og i stedet integrere indholdet af ændringsforslag 34 i den årlige rapport, der er omhandlet i 

artikel 12, stk. 5. 

 

Ændringsforslag  102 

Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Senest den 31. oktober hvert år 

udarbejder og offentliggør Kommissionen 

på grundlag af de i stk. 4 omhandlede 

årlige rapporter en samlet rapport med en 

vurdering af de fremskridt, som 

medlemsstaterne og Kommissionen har 

gjort med hensyn til gennemførelsen af den 

i stk. 1 omhandlede plan. 

5. Senest den 31. oktober hvert år 

udarbejder Kommissionen på grundlag af 

de årlige rapporter, der er omhandlet i stk. 

4, en samlet rapport med en vurdering af de 

fremskridt, som medlemsstaterne 

(herunder kortlægning, oversigt over 

bedste praksis) og Kommissionen har gjort 

med hensyn til gennemførelsen af den i stk. 

1 omhandlede plan, samt de fremskridt, 

der er gjort med hensyn til at nå 

programmets mål, jf. artikel 3. Rapporten 

offentliggøres af Kommissionen på en 

særlig webside og danner grundlag for 

evalueringsrapporter og fremtidige 

flerårige arbejdsprogrammer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  103 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For at sikre en effektiv vurdering af 

programmets udvikling hen imod 

opfyldelsen af dets mål har Kommissionen 

i henhold til artikel 17 beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter for at ændre 

bilag 2 med henblik på at gennemgå eller 

supplere indikatorerne, hvis det anses for at 

være nødvendigt, og supplere denne 

forordning med bestemmelser for 

etablering af en ramme for overvågning og 

evaluering. 

2. For at sikre en effektiv vurdering af 

programmets udvikling hen imod 

opfyldelsen af dets mål har Kommissionen 

i henhold til artikel 17 beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter for at ændre 

bilag 2 med henblik på at gennemgå eller 

supplere indikatorerne og tilføje 

referencetal, hvis det anses for at være 

nødvendigt, og supplere denne forordning 

med bestemmelser for etablering af en 

ramme for overvågning og evaluering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  104 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Evalueringer gennemføres så 

betids, at resultaterne kan indgå i 

beslutningsprocessen. 

1. Evalueringer gennemføres så 

betids, at resultaterne kan indgå i 

beslutningsprocessen. Kommissionen 

offentliggør disse evalueringer og årlige 

rapport på et særligt websted. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  105 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Evalueringer gennemføres så 

betids, at resultaterne kan indgå i 

beslutningsprocessen. 

1. Evalueringer gennemføres så 

betids, at resultaterne kan indgå i 

beslutningsprocessen, og gøres offentligt 

tilgængelige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  106 

Thierry Cornillet, Nils Torvalds, Wolf Klinz, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 14, stk. 2, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. De i artikel 7, stk. 4a, og artikel 14, 

stk. 2, omhandlede delegationer af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 

af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  107 

Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen bistås af et udvalg 

benævnt "Udvalget for 

Fiscalisprogrammet". Dette udvalg er et 

udvalg som omhandlet i forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

1. Kommissionen bistås af en 

ekspertgruppe udvalg benævnt 

"Ekspertgruppen for Fiscalisprogrammet". 

Denne ekspertgruppe er en ekspertgruppe 
som omhandlet i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. 

Or. fr 

Begrundelse 

Hvis der ikke oprettes et Fiscalis-udvalg, og hvis de flerårige arbejdsprogrammer vedtages af 

Kommissionen ved delegerede forordninger, bør ekspertgruppen høres af Europa-

Kommissionen ved udarbejdelsen af disse delegerede forordninger. Der bør oprettes en type 

D-ekspertgruppe (nationale myndigheder), hvor alle medlemsstaternes skattemyndigheder er 

repræsenteret og inddraget. 

 

Ændringsforslag  108 

Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når der henvises til dette stykke, 

finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 

182/2011 anvendelse. 

udgår 

Or. fr 

Begrundelse 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 

generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens 

udøvelse af gennemførelsesbeføjelser. Denne henvisning er ikke længere gyldig i tilfælde af, 



PE629.505v01-00 40/41 AM\1166606DA.docx 

DA 

at delegerede retsakter foretrækkes frem for gennemførelsesretsakter for Fiscalis-

programmet. 

 

Ændringsforslag  109 

Roberts Zīle 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen gennemfører 

informations- og kommunikationstiltag 

vedrørende programmet, dets tiltag og 

resultater. De finansielle midler, der er 

afsat til programmet, skal også bidrage til 

den institutionelle formidling af EU's 

politiske prioriteter, for så vidt som de 

vedrører målene i artikel 3. 

2. Kommissionen gennemfører 

informations- og kommunikationstiltag 

vedrørende programmet, dets tiltag og 

resultater. De finansielle midler, der er 

afsat til programmet, skal også bidrage til 

den institutionelle formidling af EU's 

politiske prioriteter, for så vidt som de er 

proportionelle og berettigede og vedrører 

målene i artikel 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  110 

Hugues Bayet 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Midt i programmet offentliggør 

Kommissionen på sit websted en 

statusrapport for hvert projekt. Denne 

rapport skal indeholde programmets mål, 

de opnåede resultater og de mål, der skal 

nås. Disse rapporter vil danne grundlag 

for udarbejdelsen af fremtidige 

programmer. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  111 

Roberts Zīle 
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Forslag til forordning 

Bilag II – nr. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Videndeling og 

netværkssamarbejde: 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  112 

Sven Giegold 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – nr. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Yderligere indikatorer 

 1.Indtægter inkasseret i forbindelse med 

bekæmpelsen af skattesvig, 

skatteunddragelse og skatteundgåelse som 

led i fælles revisioner 

 2. Antal anmodninger om administrativt 

og retsligt samarbejde, der er fremsat, 

modtaget og besvaret for hver 

medlemsstat 

Or. en 

Begrundelse 

På grundlag af ændringsforslag 35 i udkastet til betænkning foreslår vi i punkt 2a (nyt) at 

præcisere, at indikatoren for inkasserede indtægter kun skal gælde for indtægter, der 

opkræves "som led i fælles revisioner". 

 


