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9.12.2015 A8-0349/14 

Ändringsförslag  14 

Luděk Niedermayer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Skäl AR – led i 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

i) Ökad transparens när det gäller de stora 

multinationella företagens verksamhet, 

särskilt när det gäller vinster, betald 

vinstskatt, erhållna subventioner, 

skatteåterbäring, antal anställda och 

tillgångar är avgörande för att se till att 

skatteförvaltningarna tar itu med BEPS på 

ett effektivt sätt. Det krävs rätt balans 

mellan transparens, skyddet av 

personuppgifter och kommersiell 

känslighet, och man måste även beakta 

effekterna för mindre företag. En viktig del 

av denna transparens är landsspecifik 

rapportering. Alla unionens förslag om 

landsspecifik rapportering bör i första hand 

bygga på OECD:s mall. Unionen kan gå 

längre än OECD:s riktlinjer och göra en 

sådan landsspecifik rapportering 

obligatorisk och offentlig, och 

Europaparlamentet röstade för en helt 

offentlig landsspecifik rapportering i sina 

ändringsförslag som antogs den 8 juli 

2015
3
 avseende förslaget till ändring av 

direktivet om aktieägares rättigheter. 

Europeiska kommissionen genomförde ett 

samråd i denna fråga mellan den 

17 juni och den 9 september 2015 i syfte 

att utforska olika alternativ för införande 

av landsspecifik rapportering
4
. Av dem 

som offentliggjorde sina svar i detta 

samråd uppgav 88 procent att de var för att 

företagen ska offentliggöra skatterelaterad 

i) Ökad transparens när det gäller de stora 

multinationella företagens verksamhet, 

särskilt när det gäller vinster, betald 

vinstskatt, erhållna subventioner, 

skatteåterbäring, antal anställda och 

tillgångar är avgörande för att se till att 

skatteförvaltningarna tar itu med BEPS på 

ett effektivt sätt. Det krävs rätt balans 

mellan transparens, skyddet av 

personuppgifter och kommersiell 

känslighet, och man måste även beakta 

effekterna för mindre företag. En viktig del 

av denna transparens är landsspecifik 

rapportering. Kraven på transparens bör 

utformas och genomföras så att de inte 

leder till att europeiska företag utsätts för 

konkurrensnackdelar. Alla unionens 

förslag om landsspecifik rapportering bör i 

första hand bygga på OECD:s mall. 

Unionen kan gå längre än OECD:s 

riktlinjer och göra en sådan landsspecifik 

rapportering obligatorisk, och 

Europaparlamentet röstade för en helt 

offentlig landsspecifik rapportering i sina 

ändringsförslag till förhandlingsmandatet 

som antogs den 8 juli 2015
3
 avseende 

förslaget till ändring av direktivet om 

aktieägares rättigheter. Europeiska 

kommissionen genomförde ett samråd i 

denna fråga mellan den 17 juni och den 

9 september 2015 i syfte att utforska olika 

alternativ för införande av landsspecifik 
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information. rapportering
4
. Av dem som offentliggjorde 

sina svar i detta samråd uppgav 88 procent 

att de var för att företagen ska offentliggöra 

skatterelaterad information. Små och 

medelstora företag och midcap-företag 

som inte är multinationella företag ska 

undantas från en sådan skyldighet. 

__________________ __________________ 

3
 Antagna texter från sammanträdet den 8 juli 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

3
 Antagna texter från sammanträdet den 8 juli 2015, 

P8_TA(2015)0257. 
4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Ändringsförslag  15 

Luděk Niedermayer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – rekommendation A1 – inledningen 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Europaparlamentet uppmanar återigen 

Europeiska kommissionen att vidta alla 

åtgärder som krävs för att senast under 

första kvartalet 2016 införa omfattande och 

offentlig landsspecifik rapportering för alla 

multinationella företag inom alla sektorer.  

Europaparlamentet uppmanar återigen 

Europeiska kommissionen att vidta alla 

åtgärder som krävs för att senast under 

första kvartalet 2016 införa omfattande och 

offentlig landsspecifik rapportering för alla 

multinationella företag inom alla sektorer 

och betonar på nytt att små och 

medelstora företag och midcap-företag 

som inte är multinationella företag bör 

undantas från en sådan skyldighet. 

Or. en 



 

AM\1081258SV.doc  PE573.386v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.12.2015 A8-0349/16 

Ändringsförslag  16 

Luděk Niedermayer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – rekommendation A1 – ny punktsats efter punktsats 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 o de effekter som de utökade kraven på 

transparens får för de europeiska 

företagens konkurrensställning i 

förhållande till konkurrenter från 

tredjeländer. 

Or. en 

 

 


