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Ændringsforslag   1 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

1. glæder sig over de seneste initiativer fra 

Kommissionen og opfordrer 

medlemsstaterne til at tackle yderligere 

skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse og sætte en stopper for 

deres skattemæssige konkurrence i form 

af skattefordele til multinationale 

selskaber som middel til at tiltrække eller 

fastholde disse selskaber, eftersom denne 

praksis ud over at være urimelig og 

skadelig medfører voldsom 

markedsforvridning og straffer de øvrige 

virksomheder, navnlig SMV'erne; 

bifalder relanceringen af det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag og 

opfordrer indtrængende til fuld 

gennemførelse heraf og understreger 

vigtigheden af at undgå stigningen i de 

administrative byrder og omkostninger i 

forbindelse med overholdelse, som ville 

være en konsekvens af en ny forsinkelse 

og langvarig tidsubegrænset procedure i 

to trin; mener, at et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag er et afgørende 

skridt i retning af et europæiseret 

selskabsskattesystem; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   2 

Aldo Patriciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

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, der sigter mod 

at minimere aggressiv skatteplanlægning 

med det formål at undgå fænomener som 

dobbelt fradrag eller dobbelt 

ikkebeskatning, understreger 

nødvendigheden af en bindende 

opfølgning på Kommissionen forslag til et 

direktiv om det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag og af at indføre en 

generel regel om bekæmpelse af misbrug, 

der er fælles for samtlige medlemsstater, i 

direktivet, og understreger endelig 

vigtigheden af at undgå enhver stigning i 

de administrative og bureaukratiske 

byrder og omkostninger i forbindelse med 

overholdelse; 

Or. it 

 

Ændringsforslag   3 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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 

1. noterer sig 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 relancere 

det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag; fremhæver fortsat 

betydningen af at sikre en fuldt ud 

offentlig og gennemsigtig landeopdelt 
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forbindelse med overholdelse; rapportering fra multinationale selskaber 

og understreger samtidig vigtigheden af at 

undgå urimelige stigninger i de 

administrative byrder og omkostninger i 

forbindelse med overholdelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   4 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

1. glæder sig over de seneste initiativer fra 

Kommissionen og opfordrer 

medlemsstaterne til at tackle yderligere 

skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, fremme gennemsigtige og 

retfærdige skatteafgørelser, bekæmpe 

aggressiv skatteplanlægning; bifalder 

Kommissionens initiativ om at relancere 

det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag, der har til formål 

at mindske de administrative byrder og 

omkostninger i forbindelse med 

overholdelse for virksomheder og lukke 

smuthullerne mellem de nationale 

systemer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   5 

Roger Helmer, David Coburn 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. glæder sig over de seneste initiativer fra 

Kommissionen og opfordrer 

1. opfordrer medlemsstaterne til at tackle 

yderligere skattesvig, skatteunddragelse og 
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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; 

skatteundgåelse, fremme klare og 

retfærdige skatteafgørelser, bekæmpe 

aggressiv skatteplanlægning og 

understreger vigtigheden af at undgå 

enhver stigning i de administrative byrder 

og omkostninger i forbindelse med 

overholdelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   6 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

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 og bekæmpe 

aggressiv skatteplanlægning; understreger, 

at der inden revurdering af et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag bør 

foretages en grundig undersøgelse af de 

forskellige kriterier, hvorpå en sådan 

ordning eventuelt kan baseres, efterfulgt 

af en relevant konsekvensanalyse; 
understreger vigtigheden af at undgå 

enhver stigning i de administrative byrder 

og omkostninger i forbindelse med 

overholdelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   7 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

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 relancere 

det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag, og understreger 

vigtigheden af at undgå enhver stigning i 

de administrative byrder og omkostninger i 

forbindelse med overholdelse, men minder 

om, at medlemsstaterne bør have fuld 

frihed til at udforme skattefritagelser og -

lettelser til fordel for strategiske 

industrisektorer; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   8 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

1. noterer sig de seneste initiativer fra 

Kommissionen og opfordrer 

medlemsstaterne til at tackle yderligere 

skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, sørge for 

gennemsigtighed i deres skatteordninger, 

herunder skatteafgørelser, bekæmpe 

aggressiv skatteplanlægning og relancere 

det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag; 

Or. en 
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Ændringsforslag   9 

Krišjānis Kariņš 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

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; understreger, 

at relanceringen af det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag skal 

være grundigt evalueret med 

opretholdelse af nærhedsprincippet på 

skatteområdet i medlemsstaterne; 
understreger vigtigheden af at undgå 

enhver stigning i de administrative byrder 

og omkostninger i forbindelse med 

overholdelse for medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   10 

Lefteris Christoforou, Neoklis Sylikiotis, Eleni Theocharous, Costas Mavrides, Demetris 

Papadakis 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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 

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 

understreger vigtigheden af at undgå 
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selskabsskattegrundlag, og understreger 

vigtigheden af at undgå enhver stigning i 

de administrative byrder og omkostninger i 

forbindelse med overholdelse; 

enhver stigning i de administrative byrder 

og omkostninger i forbindelse med 

overholdelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   11 

Evžen Tošenovský 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

1. noterer sig 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 

understreger vigtigheden af at undgå 

enhver stigning i de administrative byrder 

og omkostninger i forbindelse med 

overholdelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   12 

Jens Geier 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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 

1. glæder sig over de seneste initiativer fra 

Kommissionen og opfordrer 

medlemsstaterne til at tackle yderligere 

skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, fremme automatisk og 

obligatorisk udveksling af oplysninger om 
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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; 

skatteafgørelser, bekæmpe aggressiv 

skatteplanlægning og relancere det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag, og 

understreger vigtigheden af at undgå 

enhver stigning i de administrative byrder 

og omkostninger i forbindelse med 

overholdelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   13 

Pavel Telička 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

1. glæder sig over de seneste initiativer fra 

Kommissionen og opfordrer 

medlemsstaterne til at øge indsatsen for at 

tackle skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, fremme gennemsigtige og 

retfærdige skatteafgørelser, bekæmpe 

aggressiv skatteplanlægning og relancere 

en gradvis etablering i to trin af det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag; 

understreger vigtigheden af at undgå 

unødvendig stigning i de administrative 

byrder og omkostninger i forbindelse med 

overholdelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   14 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. glæder sig over de seneste initiativer fra 

Kommissionen og opfordrer 

1. glæder sig over de seneste initiativer fra 

Kommissionen og opfordrer 
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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; 

medlemsstaterne til at aktivt at bekæmpe 

skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, fremme klare og 

retfærdige skatteafgørelser, bekæmpe 

aggressiv skatteplanlægning og relancere 

det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag, og understreger 

vigtigheden af at undgå enhver stigning i 

de administrative byrder og omkostninger i 

forbindelse med overholdelse; 

Or. es 

 

Ændringsforslag   15 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 1a. beklager nogle medlemsstaters 

manglende samarbejde om udveksling af 

skatterelaterede oplysninger med de 

øvrige medlemsstater i relation til skat, 

der skal betales og/eller er betalt i deres 

område af statsborgere eller virksomheder 

med hjemsted i de øvrige medlemsstater; 

mener, at Kommissionen skal prioritere 

indsatsen for at fremme det gensidige 

samarbejde i denne sammenhæng; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   16 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 1a. anerkender Kommissionens strategi 

med etablering af et forenklet 
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selskabsskattegrundlag (minus 

konsolidering) som et første skridt, og at 

Kommissionen vil inkludere en 

foranstaltning med grænseoverskridende 

lettelser, indtil konsolideringen kan 

reintroduceres på et senere tidspunkt; 

påpeger, at denne foranstaltning ikke er 

den optimale erstatning for konsolidering, 

og at det vil være tidskrævende at 

gennemføre denne nye ordning fuldt ud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   17 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 1a. mener, at der også bør foreslås en 

harmonisering af selskabsskattesatserne, 

således at det fælles konsoliderede 

skattegrundlag ikke fremskynder 

virksomhedsudflytningen og den 

skattemæssige underbudskonkurrence 

bringes til ophør i Europa; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   18 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 1b. minder om, at der ikke træffes nogen 

væsentlige beslutninger på rådsplan om 

selskabsbeskatning trods den seneste 

udvikling og behovet for at fremme EU-

integrationen på mange relaterede 
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områder, f.eks. det indre marked, 

økonomisk og skattemæssig styring og 

bankunionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   19 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

2. mener, at finanspolitikken og 

selskabsbeskatningen bør anvendes som et 

redskab til at sætte skub i vækst, 

beskæftigelse og udvikling igennem 

sikring af en mere ligelig fordeling af 

indtægter og støtte til offentlige budgetter; 

mener at Unionen skal udvikle et mere 

gennemsigtigt og retfærdigt skattesystem, 

også for mikrovirksomheder, små og 

mellemstore virksomheder og kooperative 

virksomheder i forhold til større 

virksomheder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   20 

Roger Helmer, David Coburn 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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, 

2. mener, at finanspolitikken og 

selskabsbeskatningen bør anvendes som et 

redskab til at sætte skub i vækst, 

beskæftigelse og udvikling; 



 

PE564.915v01-00 14/48 AM\1067925DA.doc 

DA 

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; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   21 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

2. mener, at finanspolitikken og 

selskabsbeskatningen kan spille en vigtig 

rolle med hensyn til at fremme bæredygtig 

vækst, permanent beskæftigelse og 

bæredygtig udvikling; mener derfor, at 

man skal anvende enhver form for positiv 

skattemæssig forskelsbehandling for at 

støtte uddannelse, innovation, cirkulær 

økonomi, energieffektivitet og forskning 

og udvikling og samtidig undgå den 

eksisterende negative praksis i forbindelse 

med innovationsbokse; 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; 

Or. en 
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Ændringsforslag   22 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

2. mener, at finanspolitikken og 

selskabsbeskatningen bør anvendes som et 

redskab til at sætte skub i vækst og 

beskæftigelse og styrke Europas 

internationale konkurrenceevne; mener, 

at Unionen igennem en mere effektiv, 

gennemsigtig og retfærdig beskatning for 

alle virksomheder skal fremme et 

attraktivt, konkurrencedygtigt og stabilt 

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 samt for 

innovative virksomheder at ekspandere og 

for Unionen at tiltrække yderligere 

udenlandsk investering; mener, at 

Kommissionen bør fremme 

konkurrencedygtige, forenklede og 

neutrale skattesystemer med færre 

undtagelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   23 

Jens Geier 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

2. mener, at finanspolitikken og 

selskabsbeskatningen bør anvendes som et 

redskab til at sætte skub i vækst, 

2. mener, at finanspolitikken og 

selskabsbeskatningen bør anvendes som et 

redskab til at sætte skub i vækst, 
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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; 

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 

(SMV'er), familievirksomheder og 

selvstændige erhvervsdrivende at operere 

på tværs af grænserne inden for Unionen; 

understreger i denne sammenhæng, at 

multinationale selskaber kan udnytte 

instrumenter til aggressiv 

skatteplanlægning, der ikke er til 

rådighed for SMV'erne, som derfor 

berøres i særlig grad; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   24 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

2. mener, at finanspolitikken og 

selskabsbeskatningen bør anvendes som et 

redskab til at sætte skub i vækst, 

beskæftigelse og udvikling; mener, at det 

er nødvendigt at retsforfølge skattesvig, 

skatteunddragelse og skatteundgåelse i 
Unionen for at sikre en mere effektiv, 

gennemsigtig og retfærdig beskatning for 

alle virksomheder, og Unionen skal 

fremme et attraktivt, konkurrencedygtigt, 

retfærdigt, gennemsigtigt 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; 
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Or. es 

 

Ændringsforslag   25 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

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, selvstændige 

erhvervsdrivende og liberale erhverv at 

operere på tværs af grænserne inden for 

Unionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   26 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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 

2. mener, at finanspolitikken og 

selskabsbeskatningen bør anvendes som et 

redskab til at sætte skub i vækst, 

beskæftigelse og udvikling; mener, at 

medlemsstaterne igennem en mere 

effektiv, gennemsigtig og retfærdig 

beskatning for alle virksomheder skal 

fremme et attraktivt, konkurrencedygtigt 
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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; 

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; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   27 

Pavel Telička 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

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, 

væsentlig mindre undvigelsespræget og 

mere gennemsigtig og retfærdig beskatning 

for alle virksomheder skal fremme et 

attraktivt, konkurrencedygtigt og stabilt 

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; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   28 

Krišjānis Kariņš 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

2. mener, at finanspolitikken og 2. mener, at finanspolitikken og 
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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; 

selskabsbeskatningen bør anvendes som et 

redskab til at sætte skub i vækst, 

beskæftigelse og investering; 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; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   29 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2a. gentager sit synspunkt om, at 

multinationale selskaber i alle sektorer 

skal medtage en lang række aggregerede 

oplysninger i deres årsregnskab for hver 

enkelt medlemsstat eller tredjeland, hvor 

de har hjemsted, herunder overskud eller 

tab før skat, beskatning af overskud eller 

tab, antal medarbejdere, aktiver, 

skatteafgørelser fra skattemyndighederne 

osv. (landeopdelt rapportering); 

understreger betydningen af at gøre disse 

oplysninger let tilgængelige for 

offentligheden, eventuelt i form af et 

centralt EU-register; opfordrer 

Kommissionen til at træffe eventuelle 

nødvendige foranstaltninger til opnåelse 

af dette mål; 

Or. en 
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Ændringsforslag   30 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2a. fastslår, at Kommissionen bør 

koordinere fastlæggelsen af fælles regler 

for at eliminere de multinationale 

selskabers nuværende skattemæssige 

fordele (f.eks. skatteafgørelser, 

skatteaftaler osv.), hvor de favoriseres i 

urimelig grad i forhold til SMV'er, som 

har begrænsede eller ingen muligheder 

for at opnå skræddersyede skattefordele; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   31 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 2b. anmoder Kommissionen om at udvikle 

initiativer til forbedret identifikation af 

skattely og anvende strenge sanktioner 

over for europæiske virksomheder, der 

benytter sig af skattely for at undgå 

skatteansvar over for medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   32 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; mener, at 

situationen med dobbelt ikkebeskatning 

eller meget lav beskatning bør undgås, og 

at skattepligtige indtægter bør 

markedsbeskattes mindst én gang; mener, 

at dette princip bør gælde for hele EU 

gennem et fælles EU-

selskabsskattesystem, hvis man skal løse 

problemet med kompleksitet i den 

nuværende globaliserede økonomi og 

inden for det europæiske indre marked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   33 

Jens Geier 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; forventer en 

erklæring fra Rådet om at følge disse 

principper i den nationale 

skattelovgivning; påpeger, at navnlig 

multinationale selskaber udnytter de 

nationale skattesystemers 

overkompleksitet og forskelle til 

aggressive skatteplanlægningsformål; 

opfordrer derfor indtrængende til at øge 

gennemsigtigheden ved at indføre 

omfattende landeopdelt rapportering og 

gøre oplysningerne tilgængelige for 

offentligheden; 

Or. en 
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Ændringsforslag   34 

Adam Gierek 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; 

3. understreger, at alle skatter, herunder 

udbytteskat, skal betales i de lande, hvor 

den reelle merværdi skabes, og hvor de 

offentlige tjenester og infrastrukturer 

anvendes, proportionalt med denne værdi, 

og ikke kun der, hvor virksomheden er 

registreret, medmindre den er registreret i 

det land, hvor alle dens aktiviteter finder 

sted; 

Or. pl 

Ændringsforslag   35 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis 

Sylikiotis 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; understreger i 

denne sammenhæng behovet for klare, 

gennemsigtige og ensartede regler om 

beregning af overskud og værdiskabelse 

med det formål at undgå selskabernes "ad 

hoc" overførsel af beskatningshensyn, 

navnlig ved hjælp af immaterielle aktiver; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   36 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; mener, at 

automatisk udveksling af bankdata og 

skatteoplysninger mellem 

medlemsstaterne er et vigtigt led i denne 

foranstaltning; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   37 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; 

3. understreger, at skatterne skal betales i 

det land, hvor overskud genereres; 

Or. es 

 

Ændringsforslag   38 

Krišjānis Kariņš 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor økonomisk aktivitet forekommer eller 

værdi skabes, og hvor de offentlige 

tjenester og infrastrukturer anvendes; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   39 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor der tilføjes værdi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   40 

Kaja Kallas, Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes, og hvor de offentlige tjenester og 

infrastrukturer anvendes; 

3. understreger, at skatterne skal betales, 

hvor overskud genereres eller værdi 

skabes; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   41 

Anne Sander 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. beklager, at de nationale lovgivninger 

og international ret på skatteområdet ikke 
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er tilpasset den digitale revolution; støtter 

i den henseende OECD's arbejde om 

BEPS-initiativet (Base Erosion and Profit 

Shifting) og opfordrer Kommissionen til 

at fremme en harmoniseret definition af 

e-virksomheders faste driftssted for bedre 

at kunne vurdere det overskud, der 

genereres i et bestemt geografisk område, 

og sikre et tilsvarende skattemæssigt 

bidrag; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   42 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. mener, at grundlæggende 

selskabsstyringsprincipper om 

gennemsigtighed og ansvarlighed vil 

bidrage til en stærk og stabil økonomi ved 

at reducere markedsvotalitet og fremme 

tilliden til virksomheder; opfordrer til 

offentlig landeopdelt rapportering om 

store virksomheder i alle sektorer for at 

øge gennemsigtigheden, hvad angår deres 

aktiviteter, navnlig med hensyn til 

overskud, betalt skat af overskud og 

modtagne tilskud; mener, at obligatorisk 

rapportering på dette område er en vigtig 

bestanddel af selskabernes sociale ansvar 

over for aktionærer og samfund; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   43 

Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 
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Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. erkender, at smuthullerne og 

uoverensstemmelserne mellem 28 

nationale skattesystemer udnyttes af nogle 

virksomheder til at foretage aggressiv 

skatteplanlægning og urimelige former 

for skattepraksis, som udhuler 

medlemsstaternes indtægter og 

underminerer en retfærdig byrdefordeling 

og lige konkurrence for virksomhederne, 

navnlig SMV'er, familievirksomheder, 

selvstændige erhvervsdrivende og liberale 

erhverv; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   44 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. mener, at det indre marked i Europa 

har brug for en mere gennemsigtig, 

sammenhængende og gradvist 

harmoniseret skatteramme for at fungere 

effektivt; understreger, at de europæiske 

SMV'er i den nuværende situation kan 

risikere ulige konkurrence sammenlignet 

med multinationale selskaber, der 

kunstigt kan udforme deres struktur med 

det formål at nedsætte skatteprocenten; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   45 

Jens Geier 

 

Udkast til udtalelse 
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Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. påpeger, at digitalisering også er en 

udfordring for de nationale 

skattesystemer og grænseoverskridende 

aktiviteter; fremhæver i denne 

sammenhæng behovet for ensartet 

anvendelse af generelle principper for 

selskabsbeskatning frem for en særlig 

skatteordning for digitale virksomheder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   46 

Pavel Telička 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. kræver, at de eventuelle foreslåede 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

selskabsskatundtagelse belønner de 

virksomheder, der ikke foretager nogen 

former for skatteunddragelsespraksis, og 

som frivilligt offentliggør deres 

rapporteringer for hvert enkelt land; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   47 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. anmoder Kommissionen om at 

udarbejde en fælles europæisk definition 

af skattely baseret på kriterierne fra 
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OECD, og at der udarbejdes en sortliste 

over de skatteunddragende virksomheder 

og deres rådgivere; 

Or. es 

 

Ændringsforslag   48 

Lefteris Christoforou, Neoklis Sylikiotis, Eleni Theocharous, Costas Mavrides, Demetris 

Papadakis 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. mener, at der bør tages hensyn til de 

enkelte medlemsstaters suveræne 

rettigheder og forskellene i økonomiske 

og kommercielle sektorer og 

erhvervssektorer med hensyn til 

påvirkning af vækst og udvikling samt 

den sociale samhørighed inden for de 

pågældende medlemsstater og EU 

generelt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   49 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. støtter princippet om gennemsigtighed 

og automatisk udveksling af oplysninger i 

skatteafgørelser mellem 

skattemyndighederne; bemærker, at dette 

kan øge tilliden blandt medlemsstaterne, 

specifikt med etablering af automatisk 

udveksling af oplysninger i henhold til 

samme regler, forpligtelser og rettigheder 

for alle medlemsstater; 
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 (Denne ændring gælder indtil punkt 4.) 

Or. en 

 

Ændringsforslag   50 

Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3b. mener, at skatteafgørelser er af 

afgørende betydning for at garantere 

retlig sikkerhed og et erhvervsvenligt 

klima for skatteyderne, deres daglige 

arbejde og deres investeringsstrategi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   51 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

4. støtter den brede gennemførelse af 

landeopdelt rapportering fra 

multinationale selskaber, herunder med 

hensyn til de vigtigste skatteoplysninger, 

genereret overskud og modtagne tilskud; 
understreger vigtigheden af at sikre 

opfyldelse af målsætningen om 

skattegennemsigtighed samt beskyttelse af 

personoplysninger, fortrolighed af 

udvekslede informationer og friheden til at 

drive egen virksomhed; understreger 

behovet for at sikre, at SMV'er under 

ingen omstændigheder risikerer en 

forøgelse af deres administrative byrde; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   52 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

4. understreger vigtigheden af at sikre 

beskyttelse af personoplysninger, 

fortrolighed af udvekslede informationer 

og friheden til at drive egen virksomhed i 

fuld overensstemmelse med principperne 

om offentlig interesse; opfordrer som følge 

deraf til udarbejdelse af løsninger, der 

skaber balance mellem åbenhed og 

fortrolighed, navnlig vedrørende 

automatisk, umiddelbar og udtømmende 

udveksling af alle relevante 

skatteoplysninger mellem 

medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   53 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

4. understreger vigtigheden af at sikre 

beskyttelse af personoplysninger og 

samtidig sikre åbenhed i relation til 

selskabsbeskatning; 

Or. en 
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Ændringsforslag   54 

Aldo Patriciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

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, såsom oprettelsen af et 

certificeret system til dataindsamling, -

håndtering og -beskyttelse;  

Or. it 

 

Ændringsforslag   55 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

4. understreger behovet for at sikre 

beskyttelse af personoplysninger og 

fortrolighed af udvekslede informationer; 

opfordrer til udarbejdelse af løsninger, der 

skaber balance mellem åbenhed og 

fortrolighed; 

Or. es 

Ændringsforslag   56 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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; 

4. understreger vigtigheden af at sikre 

beskyttelse af personoplysninger, 

fortrolighed af udvekslede informationer, 

handelshemmeligheder og friheden til at 

drive egen virksomhed; opfordrer til 

udarbejdelse af løsninger, der skaber 

balance mellem åbenhed og fortrolighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   57 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4a. understreger, at EU-initiativer ikke 

bør medføre en stigning i de 

administrative byrder og omkostninger i 

forbindelse med opfyldelse; mener, at alle 

forslag bør føre til større retlig sikkerhed, 

åbenhed, enkelhed og hurtig ekspedition i 

relation til den administrative proces; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   58 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. foreslår forenkling af udnyttelsen af 

kredit fra skat betalt i et fremmed land, 

sammen med deraf følgende automatisk 

udveksling af oplysninger mellem 

skattemyndighederne; 

5. minder om, at der på trods af den ydede 

indsats stadig er tilfælde af 

dobbeltbeskatning, som skal løses, 

tilskynder til nemmere, hurtigere og mere 

gennemsigtige løsninger, navnlig for 

SMV'er, selvstændige erhvervsdrivende 
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og liberale erhverv, og håber i denne 

forbindelse på en forenklet godtgørelse af 
skat, der er betalt i udlandet, ved hjælp af 

automatisk udveksling af oplysninger 

mellem de skattemyndigheder, der er 

involveret i beskatningen; 

Or. it 

Ændringsforslag   59 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. foreslår forenkling af udnyttelsen af 

kredit fra skat betalt i et fremmed land, 

sammen med deraf følgende automatisk 

udveksling af oplysninger mellem 

skattemyndighederne; 

5. foreslår klarlæggelse af udnyttelsen af 

kredit fra skat betalt i et fremmed land og 

understreger behovet for automatisk 

udveksling af oplysninger mellem 

skattemyndighederne; fremhæver 

kompleksiteten af bilaterale og 

multilaterale skattetraktater, som ofte er 

udformet således, at der er smuthuller, 

som muliggør skatteunddragelse i 

forbindelse med nationale 

skatteordninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   60 

Krišjānis Kariņš 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. foreslår forenkling af udnyttelsen af 

kredit fra skat betalt i et fremmed land, 

sammen med deraf følgende automatisk 

udveksling af oplysninger mellem 

skattemyndighederne; 

5. foreslår forenkling af udnyttelsen af 

kredit fra skat betalt i et fremmed land, 

sammen med deraf følgende automatisk 

udveksling af oplysninger mellem 

skattemyndighederne, hvor der udveksles 

oplysninger mellem medlemsstaterne og 

de kompetente myndigheder i en form for 
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centralt EU-register, som de kompetente 

myndigheder har adgang til; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   61 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. foreslår forenkling af udnyttelsen af 

kredit fra skat betalt i et fremmed land, 

sammen med deraf følgende automatisk 

udveksling af oplysninger mellem 

skattemyndighederne; 

5. foreslår forenkling af udnyttelsen af 

kredit fra skat betalt i et fremmed land, 

sammen med deraf følgende automatisk 

udveksling af oplysninger mellem 

skattemyndighederne og offentliggørelse 

heraf; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   62 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. opfordrer til effektiv harmoniseret 

beskatning af renter efter fradrag i 

Europa og en hurtigst mulig gennemgang 

af Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 

2003 om en fælles ordning for beskatning 

af renter og royalties, der betales mellem 

associerede selskaber i forskellige 

medlemsstater
1 a

 vedrørende kildeskat; 

 ___________ 

 1 a
 EUT L 157 af 26.6.2003, s. 49. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   63 

Krišjānis Kariņš 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. understreger betydningen af stærk 

skattesuverænitet og opfordrer til 

opretholdelse af beskatning som nationalt 

kompetenceområde i hver enkelt 

medlemsstat, som det er fastsat i 

traktaten; opfordrer ikke desto mindre til 

mere omfattende udveksling af 

oplysninger om skatteanliggender mellem 

de kompetente myndigheder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   64 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. mener, at Kommissionen og 

medlemsstaterne i højere grad bør 

anvende elektroniske løsninger i 

skatterelaterede procedurer for at 

mindske de administrative byrder og 

forenkle grænseoverskridende 

procedurer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   65 

Jens Geier 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 6 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   66 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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 

udgår 
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pågældende medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   67 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   68 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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 

udgår 
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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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   69 

Kaja Kallas, Pavel Telička, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   70 

Evžen Tošenovský 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   71 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

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. 

6. foreslår Kommissionen at vurdere de 

forskellige særlige økonomiske zoner i 

Europa, der anvendes til at fremme vækst 

og økonomisk genopretning i afgrænsede 
områder, der er hårdt ramt af krisen, eller 

som har høj arbejdsløshed, eller til at 

fremme virksomhedsetablering; opfordrer 

i denne sammenhæng til udveksling af 

bedste praksis mellem 

skattemyndighederne; opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde 

retningslinjer for at fremme en mere 

koordineret tilgang til de bedste 

skattefradragsordninger, som kan 

anvendes på europæisk plan, for at undgå 

at forøge ubalancerne og i stedet støtte de 

mere ugunstigt stillede områder; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   72 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis 

Sylikiotis 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6a. fordømmer involveringen af finans- 

og konsulentvirksomheder i udviklingen 

af aggressiv skatteplanlægning i EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   73 

Pavel Telička 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6a. kræver, at adgangen til oplysninger 

om den(de) ultimative begunstigede 

ejer(e) af virksomheder i EU i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) nr. 2015/849 af 20. maj 2015 om 

forebyggende foranstaltninger mod 

anvendelse af det finansielle system til 

hvidvask af penge eller finansiering af 

terrorisme
1 a

 også omfatter oplysninger 

om virksomheders globale effektive 

selskabsskatteprocent på grundlag af 

årsregnskaber, der er udarbejdet og 

offentliggjort i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 

2013/34/EU af 26. juni 2013 om 

årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 

og tilhørende beretninger for visse 

virksomhedsformer
1 b

, og at adgangen til 

disse oplysninger er direkte, i elektronisk 
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form, uden unødvendige formaliteter og 

på et sprog, der er let forståeligt for de 

relevante offentlige myndigheder; 

 ___________ 

 1 a
 EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73. 

 1 b
 EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   74 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6a. opfordrer Kommissionen til grundigt 

at vurdere virkningerne af de eksisterende 

"skattefri zoner" i EU; anmoder 

Kommissionen om at vurdere, om 

anvendelsen af skattefradrag for SMV'er 

for at fremme beskæftigelse og vækst i 

visse ugunstigt stillede regioner er i tråd 

med EU-målene om større åbenhed om 

skatteforhold og tackling af 

skatteunddragelse; understreger, at 

politikker, der er udarbejdet med henblik 

på at skabe skattefordele for ugunstigt 

stillede regioner, ikke må underminere det 

eksisterende EU-retsgrundlag for regional 

støtte; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   75 

Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 a (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6a. understreger, at opnåelse af en 

finanspolitisk union er en forudsætning 

for at opnå økonomisk stabilitet i Unionen 

på lang sigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   76 

Kaja Kallas, Philippe De Backer 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6a. mener, at initiativer til mere effektiv 

selskabsbeskatning bør omfatte forslag til 

forbedring af erhvervsklimaet for 

virksomhedsetablering, f.eks. 

skattelettelser for investorer, der 

geninvesterer kapitalgevinster i små 

europæiske virksomheder forbundet med 

større risici eller klarlagte skatteregler for 

aktieoptioner; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   77 

Anne Sander 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6a. bemærker, at det er i 

grænseregionerne, den europæiske 

skattekonkurrence på 

selskabsskatteområdet mærkes tydeligst; 

støtter det luxembourgske formandskabs 

forslag om at overveje oprettelsen af et nyt 

juridisk redskab i stil med den europæiske 
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gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) 

til fremme af den økonomiske udvikling i 

grænseområderne; opfordrer 

Kommissionen til i den forbindelse at 

foreslå retlige ad hoc-ordninger med 

henblik på forenkling og konvergens i 

skattepolitikkerne i disse områder; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   78 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6a. erkender, at de udfordringer, der er 

opstået som følge af digitalisering af 

økonomien, har skabt grundlag for en 

stærkere skattekonkurrence og kan 

medføre eventuelt skadelige 

skatteordninger; erkender samtidig 

betydningen af at garantere 

etableringsfrihed for virksomheder, 

investeringsfrihed og fremme af den 

digitale sektor i Europa; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   79 

Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6a. er overbevist om, at bekæmpelse af 

skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse bør foregå inden for en 

bredere international sammenhæng og i 

tråd med OECD's henstillinger for at 
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sikre lige konkurrence globalt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   80 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6b. understreger i afventning af fuld 

gennemførelse af et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag behovet for at 

støtte indsatsen fra Det Særlige Udvalg 

om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre 

Foranstaltninger af Lignende Art eller 

med Lignende Virkning, der undersøger 

misbrug af patentbokse, 

postkassevirksomheder og andre 

skattemanipuleringsformer med det 

formål at undgå eller minimere betaling 

af skat, eftersom skatteundgåelse i sidste 

ende vil resultere i større offentlige gæld 

og/eller stigende skatter for SMV'er og 

borgere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   81 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6b. bemærker, at nedgangen i 

selskabsskatteindtægter er en af de 

vigtigste faktorer i den offentlige 

gældskrise og den strukturelle nedgang i 

tilgængelige offentlige midler i mange 
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medlemsstater; understreger, at den 

industrielle udvikling ikke må være 

baseret på aggressiv skattedumping, men 

skal være baseret på den strukturelle 

transformation af økonomien gennem 

offentlige investeringer og planlægning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   82 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6b. erkender i denne sammenhæng 

manglen på en europæisk definition af 

permanent etablering og økonomisk 

substans; tilskynder til en europæisk 

løsning, eftersom enkeltstående 

foranstaltninger på nationalt plan ikke vil 

løse problemet og derimod kan forøge 

kompleksiteten og uoverensstemmelserne 

blandt de europæiske lande; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   83 

Pavel Telička 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6b. opfordrer til fastlæggelse af en 

bestemmelse om, at offentlige enheder, 

herunder EU, medlemsstaterne og 

virksomheder, der er ejet af 

medlemsstaterne, ikke kan udbetale 

offentlige midler til virksomheder, der 

ikke har offentliggjort deres ultimative 
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begunstigede ejer(e), globale effektive 

selskabsskatteprocent og landeopdelte 

rapportering; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   84 

Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6b. opfordrer Kommissionen til at oprette 

et harmoniseret skattesystem i alle 

medlemsstaterne og i Unionen generelt til 

bekæmpelse af ulige konkurrence og 

fremme af konkurrenceevnen for EU's 

virksomheder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   85 

Anne Sander 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6b. anmoder Kommissionen om at foreslå 

harmoniserede kriterier for at fritage 

virksomhedernes investeringer i FoU for 

beskatning med henblik på at nå det 

europæiske mål om at bruge 3 % af BNP 

på forskning i 2020; 

Or. fr 

Ændringsforslag   86 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 6 c (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6c. opfordrer Kommissionen til ikke at 

undlade at anvende artikel 116 i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, som danner det 

nødvendige retsgrundlag for Parlamentet 

og Rådet, til at handle efter den 

almindelige lovgivningsprocedure for at 

eliminere de former for praksis, der 

resulterer i konkurrenceforvridning på 

det indre marked, f.eks. skattemæssig 

konkurrence, som medlemsstaterne 

skaber som følge af uigennemsigtige og 

uretfærdige skatteafgørelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   87 

Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 c (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6c. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til snarest muligt at 

forelægge et lovgivningsforslag om 

indførelse af et fælles 

selskabsskattegrundlag for at fremme 

erhvervsklimaet og bekæmpe 

skatteundgåelse i EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   88 

Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 d (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6d. opfordrer Kommissionen til at 

forhandle skatteaftaler med tredjelande 

på EU's vegne for at have en 

sammenhængende og fælles holdning til 

tackling af skatteunddragelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   89 

Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 e (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6e. opfordrer Kommissionen til at 

fremsætte et forslag om fastsættelse af 

kriterier til definition af "skattely" i EU; 

understreger, at manglen på en fælles 

definition forvrider EU's indre marked og 

skaber retlig usikkerhed; 

Or. en 

 


