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Ændringsforslag  542 

Evelyn Regner, Hugues Bayet, Sergio Gaetano Cofferati 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at visse 

skattejurisdiktioner aktivt bidrager til 

udformningen af aggressive 

skattepolitikker på vegne af multinationale 

selskaber, som derved undgår beskatning; 

der henviser til, at selskabsskatten i visse 

jurisdiktioner svarer til eller ligger tæt på 

nul procent; der henviser til, at 

kompleksiteten af forskellige 

skattesystemer skaber en mangel på 

gennemsigtighed, som samlet set er 

skadelig; 

F. der henviser til, at visse 

skattejurisdiktioner inden for og uden for 

EU aktivt bidrager til udformningen af 

aggressive skattepolitikker på vegne af 

multinationale selskaber, som derved 

undgår beskatning; der henviser til, at 

selskabsskatten i visse jurisdiktioner inden 

for og uden for EU svarer til eller ligger 

tæt på nul procent; der henviser til, at 

kompleksiteten af forskellige 

skattesystemer skaber en mangel på 

gennemsigtighed, som samlet set er 

skadelig; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  543 

Evelyn Regner, Hugues Bayet, Sergio Gaetano Cofferati 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at visse særlige 

skattejurisdiktioner ikke er villige til at 

reformere deres skattesystemer på trods af 

de igangværende globale initiativer, og på 

trods af at nogle af dem har været 

involveret i OECD's arbejde; 

H. der henviser til, at visse særlige 

skattejurisdiktioner inden for og uden for 

EU ikke er villige til at reformere deres 

skattesystemer på trods af de igangværende 

globale initiativer, og på trods af at nogle 

af dem har været involveret i OECD's 

arbejde; 

Or. en 
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Ændringsforslag  544 

Evelyn Regner, Hugues Bayet, Sergio Gaetano Cofferati 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at forelægge et forslag til 

et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (FKSSG), som ville 

sikre en samlet løsning på de skadelige 

skattepraksisser inden for Unionen; mener, 

at en konsolidering af FKSSG er af 

afgørende betydning, som bliver mere og 

mere presserende; opfordrer 

medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed 

om dette spørgsmål og til hurtigt at 

gennemføre den; 

3. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at forelægge et forslag til 

et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (FKSSG), som ville 

sikre en samlet løsning på de skadelige 

skattepraksisser inden for Unionen; mener, 

at en konsolidering af FKSSG er af 

afgørende betydning, som bliver mere og 

mere presserende; opfordrer 

medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed 

om dette spørgsmål og til hurtigt at 

gennemføre den; understreger 

nødvendigheden af at indføre en 

minimumsbeskatningssats; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  545 

Evelyn Regner, Hugues Bayet, Sergio Gaetano Cofferati 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. understreger kraftigt, at det arbejde, 

der udføres af whistleblowere, er af helt 

afgørende betydning for at afsløre 

skandaler vedrørende skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, og at det derfor er 

nødvendigt at sikre retlig beskyttelse af 

whistleblowere i hele EU; bemærker, at 

Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol og 

Europarådet har påbegyndt arbejdet med 

dette spørgsmål; mener, at domstolene og 

medlemsstaterne bør sikre beskyttelsen af 

lovlige forretningshemmeligheder, 

samtidig med at de på ingen måde hindrer, 

10. understreger kraftigt, at det arbejde, 

der udføres af whistleblowere, er af helt 

afgørende betydning for at afsløre 

skandaler vedrørende skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, og at det derfor er 

nødvendigt at sikre retlig beskyttelse af 

whistleblowere i hele EU; bemærker, at 

Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol og 

Europarådet har påbegyndt arbejdet med 

dette spørgsmål; mener, at domstolene og 

medlemsstaterne bør sikre beskyttelsen af 

lovlige forretningshemmeligheder, 

samtidig med at de på ingen måde hindrer, 
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hæmmer eller kvæler whistlebloweres og 

journalisters kapacitet til at dokumentere 

og afsløre ulovlige, uretmæssige og 

skadelige praksisser i de tilfælde, hvor 

dette klart og i overvældende grad er i 

offentlighedens interesse; beklager, at 

Kommissionen ikke har planer om en 

prompte reaktion i denne henseende; 

hæmmer eller kvæler whistlebloweres og 

journalisters kapacitet til at dokumentere 

og afsløre ulovlige, uretmæssige, uetiske, 

umoralske, upassende og skadelige 

praksisser i de tilfælde, hvor dette klart og i 

overvældende grad er i offentlighedens 

interesse; beklager, at Kommissionen ikke 

har planer om en prompte reaktion i denne 

henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  546 

Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Hugues Bayet 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. gentager den afgørende rolle, som 

whistleblowere spiller med hensyn til at 

afsløre fejl og ulovlige og uretmæssige 

praksisser; mener, at sådanne afsløringer, 

som kaster lys over omfanget af 

skatteunddragelse og skatteundgåelse, helt 

klart er i offentlighedens interesse, således 

som det blev demonstreret i forbindelse 

med den nylige læk vedrørende Panama-

papirerne; 

28. gentager den afgørende rolle, som 

whistleblowere spiller med hensyn til at 

afsløre embedsmisbrug, uretmæssige, 

uetiske, umoralske, upassende eller 

ulovlige praksisser; mener, at sådanne 

afsløringer, som f.eks. dem der kaster lys 

over omfanget af skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, helt klart er i 

offentlighedens interesse, således som det 

blev demonstreret i forbindelse med 

Luxleak og den nylige læk vedrørende 

Panama-papirerne; anerkender, at 

whistleblowere ofte sætter deres eget job, 

deres egen karriere og deres frihed på 

spil; understreger derfor behovet for, at 

EU-lovgivningen yder en passende 

beskyttelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  547 

Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Hugues Bayet 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. bemærker, at Kommissionen 

begrænser sin reaktion til at overvåge 

udviklingen på Unionens forskellige 

kompetenceområder uden at planlægge 

konkrete skridt til at løse problemet; 

bemærker, at dette lave ambitionsniveau 

kan bringe offentliggørelsen af nye 

afsløringer i fare, hvilket potentielt kan 

føre til, at de europæiske 

skattemyndigheder mister legitime 

skattegrundlag; beklager, at Kommissionen 

ikke har givet et tilfredsstillende svar på de 

krav, der er anført i punkt 144 og 145 i 

Parlamentets beslutning af 25. november 

2015; 

29. bemærker, at Kommissionen 

begrænser sin reaktion til at overvåge 

udviklingen på Unionens forskellige 

kompetenceområder uden at planlægge 

konkrete skridt til at løse problemet; 

bemærker, at dette lave ambitionsniveau 

kan bringe offentliggørelsen af nye 

afsløringer i fare, hvilket potentielt kan 

føre til, at de europæiske 

skattemyndigheder mister legitime 

skattegrundlag; beklager dybt, at 

Kommissionen ikke har givet et 

tilfredsstillende svar på de krav, der er 

anført i punkt 144 og 145 i Parlamentets 

beslutning af 25. november 2015; anmoder 

navnlig om, at der udarbejdes en klar 

retlig ramme for beskyttelse af 

whistleblowere og ligesindede inden 

udgangen af juni 2016; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  548 

Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Hugues Bayet 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til snarest muligt at foreslå 

en klar retlig ramme, som skal sikre 

effektiv beskyttelse af whistleblowere, 

journalister og andre personer, som er 

knyttet til den pågældende presse, som har 

støttet og fremmet dem; opfordrer 

medlemsstaterne til at revidere deres 

nuværende lovgivning med henblik på at 

undgå retsforfølgning i sådanne tilfælde; 

30. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til straks at foreslå en klar 

retlig ramme, som skal sikre effektiv 

beskyttelse af whistleblowere, journalister 

og andre personer, som er knyttet til den 

pågældende presse, som har støttet og 

fremmet dem; opfordrer medlemsstaterne 

til at revidere deres nuværende lovgivning 

med henblik på at undgå retsforfølgning af 

personer i sager, hvor uretmæssige, 

uetiske, umoralske, upassende eller 

ulovlige praksisser afsløres; 

Or. en 
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