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9.12.2015 A8-0349/17 

Ändringsförslag  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Under TAXE-utskottets undersökningar 

avslöjades att denna metod med 

skattebeslut inte bara har använts i 

Luxemburg utan är utbredd i hela unionen. 

Skattebeslut kan användas lagligt för att 

skapa nödvändig rättssäkerhet för företag 

och minska den finansiella risken för 

hederliga företag men ger också möjlighet 

till missbruk och skatteundandragande och 

skulle, genom att skapa rättssäkerhet 

endast för vissa utvalda aktörer, kunna leda 

till en viss grad av ojämlikhet mellan 

företag som beviljats skattebeslut och 

företag som inte beviljats några sådana. 

E. Under TAXE-utskottets undersökningar 

avslöjades att denna metod med 

skattebeslut inte bara har använts i 

Luxemburg utan är utbredd i hela unionen. 

Trots att TAXE-utskottet konstaterat att 

omfattande överträdelser av 

unionslagstiftningen har ägt rum på 

områdena för utbyte av information om 

skattefrågor, skattemässigt statligt stöd 

och principen om uppriktigt och lojalt 

samarbete, kunde utskottet ändå inte fullt 

ut lösa frågan om politiskt ansvar på 

grund av bristande samarbete från 

kommissionens, rådets och 

medlemsstaternas sida. Skattebeslut kan 

användas lagligt för att skapa nödvändig 

rättssäkerhet för företag och minska den 

finansiella risken för hederliga företag men 

ger också möjlighet till missbruk och 

skatteundandragande och skulle, genom att 

skapa rättssäkerhet endast för vissa utvalda 

aktörer, kunna leda till en viss grad av 

ojämlikhet mellan företag som beviljats 

skattebeslut och företag som inte beviljats 

några sådana. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Ändringsförslag  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Med vissa berömvärda undantag har de 

nationella politiska ledarna inte gjort 

tillräckligt för att åtgärda problemet med 

skatteundandragande inom ramen för 

bolagsbeskattning. 

H. Med vissa berömvärda undantag har de 

nationella politiska ledarna inte gjort 

tillräckligt för att åtgärda problemet med 

skatteundandragande inom ramen för 

bolagsbeskattning. Vissa medlemsstater 

såsom Luxemburg, som leddes av 

kommissionens nuvarande ordförande 

Jean-Claude Juncker, och 

Nederländerna, med Eurogruppens 

ordförande Jeroen Dijsselbloem som 

finansminister, har i enlighet med vad 

som nyligen avslöjats av stora 

medieföretag aktivt hindrat arbetet i rådet 

med att bekämpa skadlig skattepraxis, 

såsom patentboxordningar. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Ändringsförslag  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – rekommendation A3 – punktsats 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Dessa underrättelser från 

medlemsstaterna ska innehålla analyser av 

spridningseffekten med avseende på de nya 

skatteåtgärdernas väsentliga inverkan på 

andra medlemsstater och 

utvecklingsländer, och analyserna ska 

fungera som stöd för 

uppförandekodgruppens arbete med att 

upptäcka skadliga skattemetoder. 

 

Dessa underrättelser från 

medlemsstaterna ska innehålla analyser av 

spridningseffekten med avseende på de nya 

skatteåtgärdernas väsentliga inverkan på 

andra medlemsstater och 

utvecklingsländer, och analyserna ska 

fungera som stöd för 

uppförandekodgruppens arbete med att 

upptäcka skadliga skattemetoder. Dessa 

analyser bör offentliggöras så att aktörer 

från de statliga, icke-statliga och 

akademiska sektorerna ska kunna göra en 

internationell jämförelse, baserad på alla 

tillgängliga uppgifter, av skattesystem och 

deras gränsöverskridande inverkan. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Ändringsförslag  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – rekommendation A7 – punktsats 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Sådant skydd bör vara förenligt med det 

övergripande rättsliga systemet och gälla 

mot orättfärdiga åtal, ekonomiska 

sanktioner och diskriminering. 

Sådant skydd bör vara förenligt med det 

övergripande rättsliga systemet och gälla 

mot orättfärdiga åtal, ekonomiska 

sanktioner och diskriminering. Skyddet av 

visselblåsare bör inte urholkas genom en 

vag eller alltför bred definition av 

affärshemligheter, eftersom företag eller 

institut därmed godtyckligt skulle kunna 

tysta visselblåsare genom att hänvisa till 

det påstådda skyddet av sådana 

hemligheter. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Ändringsförslag  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – rekommendation B3 – inledningen 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta att ge 

medlemsstaterna vägledning om hur 

patentboxordningar ska införas i enlighet 

med den ”ändrade nexusstrategin”, för att 

säkerställa att de inte är skadliga.  

Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta att ge 

medlemsstaterna vägledning om ordningar 

med skatteförmåner såsom patentboxar.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Ändringsförslag  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – rekommendation B3 – punktsats 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Denna vägledning bör klargöra att 

förmånsordningar, t.ex. patentboxar, måste 

baseras på den ”ändrade nexusstrategin” 

i enlighet med OECD:s BEPS-åtgärd 5, 

vilket innebär att det måste finnas ett 

direkt samband mellan skatteförmånen 

och den underliggande forsknings- och 

utvecklingsverksamheten.  

Denna vägledning bör klargöra att 

förmånsordningar, t.ex. patentboxar, bör 

fasas ut eftersom kostnaderna för 

forskning och utveckling enligt TAXE-

utskottet redan idag kan dras av i 

beskattningen inom de nationella 

skattesystemen, även utan patentboxar. 

Enligt kommissionens studie om 

incitament för forskning och utveckling 

verkar det mer sannolikt att patentboxar 

omlokaliserar företagets vinster än att de 

stimulerar innovation
1 

och svårigheten att 

bedöma exakt hur mycket särskild 

forskning bidrar till företagens vinster gör 

att sådana ordningar direkt leder till 

BEPS-verksamhet. 

 _________ 


1 

A study on R&D Tax incentives, 

Taxation papers, arbetsdokument 

nr 52-2014, Europeiska kommissionen.

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Ändringsförslag  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – rekommendation C3 – inledningen 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett förslag till 

en katalog över motåtgärder som unionen 

och medlemsstaterna, i egenskap av 

aktieägare till och finansiärer av offentliga 

organ, banker och stödprogram, bör vidta 

mot företag som använder sig av 

skatteparadis för att bedriva aggressiv 

skatteplanering och därför inte följer 

unionens standarder för god förvaltning i 

skattefrågor. 

Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett förslag till 

en katalog över motåtgärder som unionen 

och medlemsstaterna, i egenskap av 

aktieägare till och finansiärer av offentliga 

organ, banker och stödprogram, bör vidta 

mot företag som använder sig av, ger råd 

om eller underlättar användningen av 
skatteparadis för att bedriva aggressiv 

skatteplanering och därför inte följer 

unionens standarder för god förvaltning i 

skattefrågor. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Ändringsförslag  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen  

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – rekommendation C3 – punktsats 2 – punktsats 8 (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  o i fall med upprepad användning eller 

främjande av skatteparadis, utfärda böter 

och dra in tillstånd att bedriva 

verksamhet, särskilt för 

rådgivningsföretag och finansiella 

tjänsteleverantörer. 

Or. en 

 

 


