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28.6.2017 A8-0227/71 

Amendement  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Ontwijking van 

vennootschapsbelasting is de afgelopen 

jaren een almaar grotere uitdaging 

geworden en vormt in de Unie en 

wereldwijd een grote reden tot 

bezorgdheid. De Europese Raad erkende in 

zijn conclusies van 18 december 2014 dat 

de inspanningen voor de bestrijding van 

belastingontwijking dringend moeten 

worden opgevoerd, zowel wereldwijd als 

op EU-niveau. De Commissie heeft in haar 

mededelingen "Het werkprogramma van de 

Commissie voor 2016. Tijd voor 

verandering"16 en "Het werkprogramma 

van de Commissie voor 2015. Een nieuwe 

start"17 de noodzaak om over te stappen op 

een systeem waarin het land waar winst 

wordt gemaakt, ook het land is waar 

belasting wordt geheven, als prioriteit 

aangeduid. Een nieuwe start" de noodzaak 

om over te stappen op een systeem waarin 

het land waar winst wordt gemaakt, ook 

het land is waar belasting wordt geheven, 

als prioriteit aangeduid. De Commissie 

heeft ook de noodzaak om tegemoet te 

komen aan de roep vanuit de samenleving 

(1) Ontwijking van 

vennootschapsbelasting stond in de 

afgelopen jaren, met name na de 

onthullingen rond verscheidene 

belastingschandalen, op de agenda en 

heeft sterke en gerechtvaardigde eisen 

uitgelokt dat regeringen, zowel nationaal 

en in het kader van internationale 

samenwerking, praktische en 

doeltreffende maatregelen nemen om dit 

fenomeen aan banden te leggen. De 

Europese Raad erkende in zijn conclusies 

van 18 december 2014 dat de inspanningen 

voor de bestrijding van belastingontwijking 

dringend moeten worden opgevoerd, zowel 

wereldwijd als op EU-niveau. De 

Commissie heeft in haar mededelingen 

"Het werkprogramma van de Commissie 

voor 2016. Tijd voor verandering"16 en 

"Het werkprogramma van de Commissie 

voor 2015. Een nieuwe start"17 de 

noodzaak om over te stappen op een 

systeem waarin het land waar winst wordt 

gemaakt, ook het land is waar belasting 

wordt geheven, als prioriteit aangeduid. 

Een nieuwe start" de noodzaak om over te 
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om rechtvaardigheid en fiscale 

transparantie als een prioriteit aangegeven. 

stappen op een systeem waarin het land 

waar winst wordt gemaakt, ook het land is 

waar belasting wordt geheven, als prioriteit 

aangeduid. De Commissie heeft ook de 

noodzaak om tegemoet te komen aan de 

roep vanuit de samenleving om 

rechtvaardigheid en fiscale transparantie 

als een prioriteit aangegeven. Ondanks alle 

uitgedrukte voornemens moet er dringend 

actie worden ondernomen. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final van 27 oktober 

2015. 

16 COM(2015) 610 final van 27 oktober 

2015. 

17 COM(2014) 910 final van 16 december 

2014. 

17 COM(2014) 910 final van 16 december 

2014. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/72 

Amendement  72 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 

Sylikiotis, Katerina Konecna 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het publiek moet alle activiteiten 

van een groep nauwlettend kunnen volgen 

als die groep vestigingen heeft in de Unie. 

Voor groepen die alleen via 

dochterondernemingen of bijkantoren 

activiteiten in de Unie uitoefenen, moeten 

de dochterondernemingen en bijkantoren 

het verslag van de uiteindelijke 

moederonderneming publiceren en 

toegankelijk maken. Omwille van de 

evenredigheid en doeltreffendheid moet 

de verplichting om het verslag te 

publiceren en toegankelijk te maken 

beperkt blijven tot middelgrote of grote in 

de Unie gevestigde dochterondernemingen 

of in een lidstaat opgerichte bijkantoren 

van een vergelijkbare grootte. Het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

2013/34/EU moet daarom 

dienovereenkomstig worden uitgebreid tot 

bijkantoren die in een lidstaat zijn 

opgericht door een onderneming die buiten 

de Unie is gevestigd. 

(6) Het publiek moet alle activiteiten 

van een groep nauwlettend kunnen volgen 

als die groep vestigingen heeft in lidstaten 

van de Unie. Voor groepen die alleen via 

dochterondernemingen of bijkantoren 

activiteiten in de lidstaten van de Unie 

uitoefenen, moeten de 

dochterondernemingen en bijkantoren ook 

een verslag publiceren en toegankelijk 

maken. De verplichting om het verslag te 

publiceren en toegankelijk te maken, moet 

ook gelden voor alle in de lidstaten 

gevestigde dochterondernemingen of alle 

in een lidstaat opgerichte bijkantoren. Het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

2013/34/EU moet daarom 

dienovereenkomstig worden uitgebreid tot 

bijkantoren die in een lidstaat zijn 

opgericht door een onderneming die buiten 

de Unie is gevestigd en die een 

geconsolideerde netto-omzet van meer 

dan 40 000 000 EUR realiseert. 

Or. en 



 

AM\1129664NL.docx  PE605.551v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

28.6.2017 A8-0227/73 

Amendement  73 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om te zorgen voor een mate van 

detail waardoor burgers beter kunnen 

beoordelen hoe multinationale 

ondernemingen in elke lidstaat tot de 

welvaart bijdragen, moet de informatie per 

lidstaat worden uitgesplitst. Bovendien 

moet de informatie over de activiteiten 

van multinationale ondernemingen ook 

sterk in detail worden weergegeven voor 

bepaalde fiscale rechtsgebieden die een 

specifieke uitdaging vormen. Voor de 

activiteiten in alle andere derde landen 

moet de informatie in geaggregeerde 

cijfers worden weergegeven. 

(9) Om te zorgen voor een mate van 

detail waardoor burgers beter kunnen 

beoordelen hoe multinationale 

ondernemingen in elke lidstaat tot de 

welvaart bijdragen, moet de informatie op 

niet-geaggregeerde basis per rechtsgebied 

worden uitgesplitst, ongeacht of de 

activiteiten al dan niet in een lidstaat 

plaatsvinden. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/74 

Amendement  74 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Katerina Konecna 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om vast te stellen voor welke 

fiscale rechtsgebieden sterk in detail moet 

worden getreden, moet overeenkomstig 

artikel 290 VWEU de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen aan de 

Commissie worden overgedragen met 

betrekking tot het opstellen van een 

gemeenschappelijke Unielijst met die 

fiscale rechtsgebieden. Die lijst moet 

worden opgesteld op basis van een aantal 

criteria, die zijn vastgesteld op basis van 

bijlage 1 bij de mededeling van de 

Commissie aan het Europees Parlement 

en de Raad over een externe strategie voor 

effectieve belastingheffing (COM(2016) 

24 final). Het is van bijzonder belang dat 

de Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende raadpleging 

overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau, en dat deze 

raadplegingen worden uitgevoerd 

overeenkomstig de beginselen die zijn 

vastgelegd in het interinstitutioneel 

akkoord over beter wetgeven, zoals 

goedgekeurd door het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie en 

Schrappen 
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waarvan de formele ondertekening wordt 

verwacht. Om met name te zorgen voor 

gelijke deelname aan de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen ontvangen 

het Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde moment als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie 

die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen. 

 

 

Or. en
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28.6.2017 A8-0227/75 

Amendement  75 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 ter – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten schrijven voor dat onder hun 

nationale recht vallende uiteindelijke 

moederondernemingen met een 

geconsolideerde netto-omzet van meer 

dan 750 000 000 EUR en onder hun 

nationale recht vallende ondernemingen 

die geen verbonden ondernemingen zijn en 

een netto-omzet van meer dan 750 000 

000 EUR realiseren, jaarlijks een verslag 

met informatie over de winstbelasting 

moeten opstellen en publiceren. 

De lidstaten schrijven voor dat onder hun 

nationale recht vallende uiteindelijke 

moederondernemingen van grote groepen, 

als gedefinieerd in artikel 3, lid 7, en 

onder hun nationale recht vallende grote 

ondernemingen, als gedefinieerd in artikel 

3, lid 4, die geen verbonden 

ondernemingen zijn, jaarlijks een verslag 

met informatie over de winstbelasting 

moeten opstellen en publiceren. 

Or. en 

 

 


