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FORSLAG
Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
1. glæder sig over de seneste initiativer fra Kommissionen og opfordrer medlemsstaterne til
at tackle yderligere skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, fremme klare og
retfærdige skatteafgørelser, bekæmpe aggressiv skatteplanlægning og re-lancere det fælles
konsoliderede selskabsskattegrundlag, og understreger vigtigheden af at undgå enhver
stigning i de administrative byrder og omkostninger i forbindelse med overholdelse;
2. mener, at finanspolitikken og selskabsbeskatningen bør anvendes som et redskab til at
sætte skub i vækst, beskæftigelse og udvikling; mener, at Unionen igennem en mere
effektiv, gennemsigtig og retfærdig beskatning for alle virksomheder skal fremme et
attraktivt, konkurrencedygtigt og afbalanceret erhvervsklima, der ville gøre det nemmere
for virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, familievirksomheder og
selvstændige erhvervsdrivende at operere på tværs af grænserne inden for Unionen;
3. understreger, at skatterne skal betales, hvor overskud genereres eller værdi skabes, og
hvor de offentlige tjenester og infrastrukturer anvendes;
4. understreger vigtigheden af at sikre beskyttelse af personoplysninger, fortrolighed af
udvekslede informationer og friheden til at drive egen virksomhed; opfordrer til
udarbejdelse af løsninger, der skaber balance mellem åbenhed og fortrolighed;
5. foreslår forenkling af udnyttelsen af kredit fra skat betalt i et fremmed land, sammen med
deraf følgende automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne;
6. foreslår at overveje indførelsen af et midlertidigt EU-frizoneprogram til fremme af
udvikling af de områder i medlemsstaterne, der er hårdest ramt af krisen med henblik på at
give dem mulighed for at anvende skattelempelser på nye økonomiske enheder med
henblik på direkte skatter; mener, at Kommissionen bør gennemføre programmet og
fortsætte med at identificere indsatsområder samt betingelser for industriel
omstrukturering og vækstplaner, som der skal koordineres med, på grundlag af forslag fra
den pågældende medlemsstat.
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