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Amendement  3 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat een consortium van 

journalisten, het Internationaal Consortium 

van onderzoeksjournalisten (ICIJ), dat 

onderzoek heeft gedaan naar fiscale rulings 

en andere schadelijke praktijken in 

Luxemburg (Luxleaks), in november 2014 

onthulde dat bijna 340 multinationale 

bedrijven geheime afspraken hadden 

gemaakt met Luxemburg die veel van die 

bedrijven in staat stelden hun mondiale 

belastingafdrachten tot een minimum te 

beperken in het nadeel van het publiek 

belang van de Unie, terwijl zij weinig tot 

geen economische activiteit in Luxemburg 

creëerden; 

A. overwegende dat een consortium van 

journalisten, het Internationaal Consortium 

van onderzoeksjournalisten (ICIJ), dat 

onderzoek heeft gedaan naar fiscale rulings 

en andere schadelijke praktijken in 

Luxemburg (Luxleaks), in november 2014 

onthulde dat bijna 340 multinationale 

bedrijven geheime afspraken hadden 

gemaakt met Luxemburg, toen Jean-

Claude Juncker daar in functie was, die 

veel van die bedrijven in staat stelden hun 

mondiale belastingafdrachten tot een 

minimum te beperken in het nadeel van het 

publiek belang van de Unie, terwijl zij 

weinig tot geen economische activiteit in 

Luxemburg creëerden; 

Or. en 
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Amendement  4 

Bernard Monot 
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Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. verzoekt de Commissie niet na te laten 

gebruik te maken van artikel 116 van het 

VWEU, dat het Parlement en de Raad de 

nodige rechtsgrond biedt om volgens de 

gewone wetgevingsprocedure op te treden 

voor een stopzetting van praktijken die 

leiden tot een verstoring van de 

mededinging op de gemeenschappelijke 

markt, bijvoorbeeld de fiscale 

concurrentie die de lidstaten bedrijven 

door middel van niet-transparante en 

oneerlijke fiscale rulings; 

28. verzoekt de Commissie na te laten 

gebruik te maken van artikel 116 van het 

VWEU, dat het Parlement en de Raad de 

nodige rechtsgrond biedt om volgens de 

gewone wetgevingsprocedure op te treden 

voor een stopzetting van praktijken die 

leiden tot een verstoring van de 

mededinging op de gemeenschappelijke 

markt, aangezien dat de soevereiniteit van 

de lidstaten ernstig zou aantasten; 

Or. en 

 

 


