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Ændringsforslag  11 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik 

2015/2010(INL) 

Forslag til beslutning 

Bilag I – punkt 7 – led 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – oprette en europæisk fælles fond for 

whistleblowere, der finansieres af 

inddrevne penge, for at sikre, at 

whistleblowere modtager et passende 

finansielt bidrag for deres afsløring af 

hemmeligheder i offentlighedens 

interesse. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Ændringsforslag  12 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik 

2015/2010(INL) 

Forslag til beslutning 

Bilag I – underoverskrift 7 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Henstilling A8: Nye regler for 

virksomheder, der leverer 

skatterådgivning 

Europa-Parlamentet opfordrer 

Kommissionen til at fremsætte et 

lovgivningsmæssigt forslag med henblik 

på at: 

• udforme en obligatorisk europæisk etisk 

adfærdskodeks, der skulle gælde for alle 

virksomheder, der leverer 

skatterådgivning inden for det indre 

marked for at forhindre aggressiv 

skatteplanlægningspraksis 

• vedtage en klar definition af 

interessekonflikter og holdbare politikker 

til at forhindre aktører, der trues af 

sådanne interessekonflikter, i at være 

aktive medlemmer af noget ekspert- eller 

rådgivningsorgan 

• kræve af virksomheder, der for 

øjeblikket både udfører revision og 

funktioner i forbindelse med overholdelse 

af skattebestemmelserne, at adskille disse 

funktioner gennem obligatorisk opdeling i 

særskilte virksomheder 

• indføre konkrete sanktioner for de 

enkelte rådgivere og rådgivningsfirmaer, 

der ikke overholder reglerne i den nye 

adfærdskodeks, der kunne række fra 
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bøder og efterbetaling af mistet 

skatteindtægter til tilbagekaldelse af 

tilladelsen til at udøve aktiviteter på det 

indre marked; Kommissionen bør for alle 

ovennævnte foranstaltninger gøre det 

klart, hvilke sanktioner der vil blive pålagt 

medlemsstater og virksomheder for 

manglende overholdelse 

• indføre bestemmelser, der kræver, at 

skatteplanlægningsstrategier drøftes og 

godkendes af virksomhedens aktionærer; 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Ændringsforslag  13 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik 

2015/2010(INL) 

Forslag til beslutning 

Bilag I – punkt 8 – afsnit 1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Kommissionen bør afholde sig fra at 

opsplitte de fælles og de konsoliderede 

dele af det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag (FKSSG) og skal 

inden juni 2016 forelægge et fælles 

lovgivningsforslag til et obligatorisk 

fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (FKSSG) i 

Unionen; 

Or. en 

 

 


