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9.12.2015 A8-0349/11 

Amendement  11 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-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 I – paragraaf 7 – streepje 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  - de opzet van een gemeenschappelijk 

Europees klokkenluidersfonds, 

gefinancierd met teruggevorderd geld, om 

te waarborgen dat klokkenluiders 

toereikende financiële ondersteuning 

ontvangen wanneer zij in het openbaar 

belang geheimen onthullen. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Amendement  12 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-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 I – kopje 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  Aanbeveling A8. Nieuwe regels voor 

bedrijven die fiscaal advies verstrekken 

Het Parlement verzoekt de Commissie met 

een wetgevingsvoorstel te komen om: 

• een verplichte Europese gedragscode op 

te stellen voor alle fiscaal advies 

verstrekkende bedrijven die op de interne 

markt actief zijn, teneinde praktijken van 

agressieve fiscale planning te voorkomen; 

• een duidelijke definitie van 

belangenconflicten vast te stellen, evenals 

een strikt beleid om te voorkomen dat 

actoren die risico lopen op dergelijke 

belangenconflicten actief lid zijn van een 

deskundig of adviserend orgaan; 

• bedrijven die momenteel zowel 

controletaken als taken op het gebied van 

belastingnaleving vervullen te verplichten 

deze taken te scheiden door een verplichte 

gescheiden onderbrenging in 

afzonderlijke ondernemingen; 

• concrete sancties op te leggen aan 

individuele adviseurs en adviesbedrijven 

die zich niet aan de regels van de nieuwe 

gedragscode houden, variërend van boetes 

en terugbetaling van misgelopen 

belastinginkomsten tot intrekking van de 

vergunning om op de interne markt te 
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mogen opereren. De Commissie dient met 

betrekking tot alle bovenstaande 

maatregelen duidelijk te maken welke 

sancties zullen worden opgelegd aan 

lidstaten of bedrijven die zich niet aan de 

regels houden; 

• voorschriften in te voeren die het 

verplicht stellen dat fiscale 

planningstrategieën worden besproken 

met en goedgekeurd door de 

aandeelhouders van ondernemingen; 

 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Amendement  13 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-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 I – paragraaf 8 – alinea 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  De Commissie moet ervan afzien het 

gemeenschappelijke en het 

geconsolideerde deel van de 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB) te 

splitsen en zij moet uiterlijk in juni 2016 

met één wetgevingsvoorstel komen voor 

een verplichte gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag voor 

de vennootschapsbelasting (CCCTB) in de 

Unie; 

Or. en 

 

 


