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9.12.2015 A8-0349/11 

Ändringsförslag  11 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga I – punkt 7 – strecksats 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – Inrätta en gemensam europeisk fond för 

visselblåsare, som ska finansieras med 

återkrävda belopp, för att säkerställa att 

visselblåsarna får ett tillräckligt 

ekonomiskt stöd för sina avslöjanden i 

allmänhetens intresse. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Ändringsförslag  12 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga I – underrubrik 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Rekommendation A8. Nya bestämmelser 

för företag som tillhandahåller 

skatterådgivning 

 Parlamentet uppmanar kommissionen att 

lägga fram ett lagstiftningsförslag för 

följande ändamål: 

 Att utarbeta en obligatorisk europeisk 

etisk uppförandekod som ska tillämpas på 

alla företag som tillhandahåller 

skatterådgivning på den inre marknaden i 

syfte att förebygga aggressiv 

skatteplanering. 

 Att anta en tydlig definition av 

intressekonflikt och kraftfulla åtgärder 

för att förhindra att aktörer, som riskerar 

att hamna i sådana intressekonflikter, blir 

aktiva medlemmar i något expertorgan 

eller rådgivande organ. 

 Att kräva att företag som för närvarande 

ansvarar för både revision och 

skatteförpliktelser separerar dessa 

funktioner genom en obligatorisk 

separering i två skilda företag. 

 Att utfärda konkreta påföljder mot de 

enskilda rådgivare och rådgivande företag 

som inte efterlever bestämmelserna i den 

nya uppförandekoden, vilka kan variera 

från böter och återbetalning av förlorade 

skatteintäkter till återkallande av tillstånd 
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att driva verksamhet på den inre 

marknaden. För samtliga ovanstående 

åtgärder ska kommissionen klargöra vilka 

påföljder som kommer att tillämpas på 

medlemsstater eller företag som inte 

efterlever bestämmelserna. 

 Att införa bestämmelser för att kräva att 

skatteplaneringsstrategier ska diskuteras 

och godkännas av företagens 

aktieinnehavare. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Ändringsförslag  13 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga I – punkt 8 – stycke 1 (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Kommissionen bör avhålla sig från att 

splittra den gemensamma och den 

konsoliderade delen av den gemensamma 

konsoliderade bolagsskattebasen och ska 

senast i juni 2016 lägga fram ett enda 

lagstiftningsförslag om en obligatorisk 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas i 

unionen. 

Or. en 

 

 


