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NL In verscheidenheid verenigd NL

20.3.2019 A8-0170/44

Amendement 44
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 355

Ontwerpresolutie Amendement

355. is van mening dat de Unie in haar 
voortrekkersrol ook het goede voorbeeld 
moet geven, en verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat intermediairs die 
agressieve belastingplanning en 
belastingontwijking bevorderen in verband 
met deze aangelegenheden geen sturende 
of adviserende rol mogen spelen naar de 
beleidsvormende instellingen van de Unie 
toe;

355. is van mening dat de Unie in haar 
voortrekkersrol ook het goede voorbeeld 
moet geven, en verzoekt de Commissie en 
de lidstaten ervoor te zorgen dat 
intermediairs die agressieve 
belastingplanning en belastingontwijking 
bevorderen in verband met deze 
aangelegenheden in geen geval, in 
betaalde noch onbetaalde hoedanigheid, 
een rol mogen spelen door 
beleidsvormende instellingen van de Unie 
van sturing of advies te voorzien;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/45

Amendement 45
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 370

Ontwerpresolutie Amendement

370. is ingenomen met het voorstel voor 
een richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad inzake de bescherming van 
personen die inbreuken op het Unierecht 
melden, en dringt erop aan de 
internationale onderhandelingen snel af 
te ronden; verzoekt met klem ervoor te 
zorgen dat de definitieve tekst evenwichtig 
is en buitensporige administratieve lasten 
voor kmo's te vermijden;

370. is ingenomen met het resultaat van 
de interinstitutionele onderhandelingen 
tussen het Europees Parlement en de Raad 
inzake de bescherming van personen die 
inbreuken op het Unierecht melden, en 
roept de lidstaten op de nieuwe normen zo 
spoedig mogelijk vast te stellen om 
klokkenluiders te beschermen door middel 
van maatregelen zoals duidelijke 
rapportagekanalen, vertrouwelijkheid, 
rechtsbescherming en sancties voor 
degenen die proberen klokkenluiders te 
vervolgen;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/46

Amendement 46
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 377 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 377 bis. verzoekt de Commissie zo 
spoedig mogelijk een financiële 
steunregeling voor 
onderzoeksjournalistiek op te zetten, 
eventueel door de invoering van een 
permanent en specifiek daarvoor bestemd 
begrotingsonderdeel voor de 
ondersteuning van onafhankelijke 
kwaliteitsmedia en onafhankelijke 
onderzoeksjournalistiek in het nieuwe 
meerjarig financieel kader;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/47

Amendement 47
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 380

Ontwerpresolutie Amendement

380. moedigt de Slowaakse autoriteiten 
aan hun onderzoek naar de moorden op 
Ján Kuciak en Martina Kušnírová voort 
te zetten, en de daders en echte 
aanstichters van de moorden te 
identificeren; verzoekt de Slowaakse 
autoriteiten een diepgaand onderzoek in te 
stellen naar gevallen van grootschalige 
belastingontduiking, btw-fraude en 
witwaspraktijken die aan het licht zijn 
gebracht door het onderzoek van Ján 
Kuciak;

380. verwelkomt de aanklacht die de 
Slowaakse autoriteiten hebben ingediend 
tegen de vermeende aanstichter van de 
moorden op Ján Kuciak en Martina 
Kušnírová en de vermeende daders van de 
moorden; moedigt de Slowaakse 
autoriteiten aan hun onderzoek naar de 
moorden voort te zetten en ervoor te 
zorgen dat alle aspecten van de zaak 
volledig worden onderzocht, met inbegrip 
van eventuele politieke verbanden met de 
misdaden; verzoekt de Slowaakse 
autoriteiten een diepgaand onderzoek in te 
stellen naar gevallen van grootschalige 
belastingontduiking, btw-fraude en 
witwaspraktijken die aan het licht zijn 
gebracht door het onderzoek van Ján 
Kuciak;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Amendement 48
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 387

Ontwerpresolutie Amendement

387. herinnert eraan dat belastingen 
onverminderd een nationale bevoegdheid 
zijn en dat het Europees Parlement in deze 
aangelegenheden over een zeer beperkte 
bevoegdheid beschikt;

387. betreurt dat het Europees 
Parlement op fiscaal gebied slechts een 
beperkte bevoegdheid heeft, en dat het op 
dit gebied meestal alleen wordt 
geraadpleegd en geen medewetgever is; 
herinnert er echter aan dat het 
belastingbeleid in overeenstemming moet 
zijn met de EU-Verdragen en 
-bevoegdheden en dat de Commissie, om 
eerlijke concurrentie te waarborgen, de 
bevoegdheid heeft om aan lidstaten 
sancties op te leggen voor het verlenen 
van illegale fiscale staatssteun in de vorm 
van directe belastingen, zoals onlangs 
bekrachtigd werd door het Hof van 
Justitie van de Europese Unie1 bis;
_____________
1 bis 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf

Or. en

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
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20.3.2019 A8-0170/49

Amendement 49
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 407

Ontwerpresolutie Amendement

407. roept de Commissie nogmaals op, 
zo nodig, gebruik te maken van de in 
artikel 116 VWEU vastgelegde procedure 
die het mogelijk maakt de 
unanimiteitsvereiste te wijzigen ingeval de 
Commissie vaststelt dat een dispariteit 
tussen de wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten de 
mededingingsvoorwaarden op de interne 
markt verstoort;

407. roept de Commissie nogmaals op, 
zo nodig, gebruik te maken van de in 
artikel 116 VWEU vastgelegde procedure 
die het mogelijk maakt de 
unanimiteitsvereiste te wijzigen ingeval de 
Commissie vaststelt dat een dispariteit 
tussen de wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten de 
mededingingsvoorwaarden op de interne 
markt verstoort; herhaalt zijn standpunt 
dat deze procedure ook kan worden 
toegepast op de gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting in de EU;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Amendement 50
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 410

Ontwerpresolutie Amendement

410. is van mening dat de 
werkzaamheden van de TAXE-, TAX2-, 
PANA- en TAX3-commissies in de 
komende parlementaire zittingsperiode 
moeten worden voortgezet in een 
permanente structuur binnen het Parlement, 
bijvoorbeeld een subcommissie van de 
Commissie economische en monetaire 
zaken (ECON), teneinde 
commissieoverschrijdende participatie te 
bevorderen;

410. is van mening dat de 
werkzaamheden van de TAXE-, TAX2-, 
PANA- en TAX3-commissies in de 
komende parlementaire zittingsperiode 
moeten worden voortgezet in een 
permanente structuur binnen het Parlement, 
bijvoorbeeld in de vorm van een 
subcommissie van de Commissie 
economische en monetaire zaken (ECON), 
om commissieoverschrijdende participatie 
mogelijk te maken;

Or. en


