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9.12.2015 A8-0349/5 

Amendement  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-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 C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de Luxemburgse 

autoriteiten dit soort 

belastingovereenkomsten nooit hebben 

betwist of daar iets tegen hebben gedaan, 

en dat de huidige voorzitter van de 

Europese Commissie, Jean-Claude 

Juncker, jarenlang aan het hoofd van de 

regering van het Groothertogdom heeft 

gestaan; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-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 E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat het Duitse 

magazine Der Spiegel nieuwe feiten aan 

het licht heeft gebracht waaruit duidelijk 

blijkt welke rol de Belgische, de 

Luxemburgse en de Nederlandse regering 

hebben gespeeld bij het jarenlang 

tegenhouden van pogingen van de Groep 

gedragscode om de schadelijke 

belastingregelingen van de Benelux-

landen te wijzigen; overwegende dat 

sommige lidstaten geen toegang tot deze 

documenten wilden geven; overwegende 

dat Jean-Claude Juncker in die periode 

premier van Luxemburg was en Jeroen 

Dijsselbloem, huidig voorzitter van de 

Eurogroep, destijds Nederlands minister 

van Financiën was; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-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 I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat de Europese Unie 

grote stappen in de richting van 

economische integratie heeft gezet, zoals 

de economische en monetaire unie en de 

bankenunie, en dat coördinatie op 

Unieniveau van het belastingbeleid, 

binnen de grenzen van het Verdrag, een 

onontbeerlijk onderdeel van het Europese 

integratieproces vormt; 

Schrappen 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – kopje A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Aanbeveling A4. De automatische 

uitwisseling van informatie over fiscale 

rulings moet worden uitgebreid naar alle 

fiscale rulings en tot op zekere hoogte 

openbaar worden gemaakt 

Aanbeveling A4. De automatische 

uitwisseling van informatie over fiscale 

rulings moet worden uitgebreid naar alle 

fiscale rulings en openbaar worden 

gemaakt 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – Aanbeveling A4 – streepje 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– ervoor te zorgen dat de Commissie een 

belangrijke en betekenisvolle rol speelt bij 

de verplichte uitwisseling van informatie 

over fiscale rulings en de totstandbrenging 

van een veilig, centraal register met alle 

fiscale rulings die in de Unie zijn 

afgesloten, dat toegankelijk is voor de 

lidstaten en de Commissie; 

– ervoor te zorgen dat de Commissie een 

belangrijke en betekenisvolle rol speelt bij 

de verplichte uitwisseling van informatie 

over fiscale rulings en de totstandbrenging 

van een openbaar centraal register met alle 

fiscale rulings die in de Unie zijn 

afgesloten, dat gratis openbaar 

toegankelijk is op internet; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – Aanbeveling C3 – streepje 1 – nieuw punt na punt 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 o in de ernstigste gevallen, intrekking van 

de bedrijfsvergunning. 

Or. en 

 

 


