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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. overwegende dat de totale kosten van 
belastingontduiking in de Unie groter zijn 
dan alle volksgezondheidsbudgetten bij 
elkaar en dat alle schulden in de Unie in 
niet meer dan 8,8 jaar zouden kunnen 
worden afgelost als er een eind aan de 
belastingontduiking werd gemaakt*;

1. overwegende dat volgens ramingen van 
de Commissie circa 1 triljoen euro per 
jaar in de EU verloren gaat door 
belastingontduiking en -ontwijking; 
onderstreept dat de totale kosten van 
belastingontduiking in de Unie groter zijn 
dan alle volksgezondheidsbudgetten bij 
elkaar en dat alle schulden in de Unie in 
niet meer dan 8,8 jaar zouden kunnen 
worden afgelost als er een eind aan de 
belastingontduiking werd gemaakt1;

Or. en

Amendement 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. overwegende dat de totale kosten van 
belastingontduiking in de Unie groter zijn 
dan alle volksgezondheidsbudgetten bij 
elkaar en dat alle schulden in de Unie in 
niet meer dan 8,8 jaar zouden kunnen 
worden afgelost als er een eind aan de 
belastingontduiking werd gemaakt*;

1. overwegende dat de totale kosten van 
belastingontduiking en -ontwijking in de 
Unie groter zijn dan alle 
volksgezondheidsbudgetten bij elkaar en 
dat alle schulden in de Unie in niet meer 
dan 8,8 jaar zouden kunnen worden 
afgelost als er een eind aan de 
belastingontduiking en –ontwijking werd 
gemaakt2;

Or. en
                                               
1 Closing the European Tax Gap, een verslag voor de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en 
Democraten in het Europees Parlement opgesteld door Richard Murphy FCA, directeur Tax Research UK.
2 Closing the European Tax Gap, een verslag voor de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en 
Democraten in het Europees Parlement opgesteld door Richard Murphy FCA, directeur Tax Research UK.
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Amendement 3
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat met een transparant 
en eenvoudig belastingstelsel de 
bureaucratische en administratieve 
hinderpalen kunnen worden weggewerkt 
en aldus de kosten van de belastinginning 
kunnen worden verlaagd;

Or. de

Amendement 4
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat door de afschaffing 
van belastingvoordelen ruimte ontstaat 
voor omvangrijke hervormingen in de 
richting van eenvoudige, duidelijke en 
rechtvaardige belastingstelsels;

Or. de

Amendement 5
Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de definitie van 
"belastingparadijs" de lading niet meer 
goed dekt en dat de (semi)legale wegen om 
belastingbetaling te vermijden of 
verminderen in de lidstaten steeds meer 
worden bewandeld: alleen al met 
transacties via 
"brievenbusmaatschappijen " in en via 
Nederland is naar schatting 8000 miljard 
euro per jaar gemoeid;

2. wijst erop dat de definitie van 
"belastingparadijs" de lading niet meer 
goed dekt en dat de (semi)legale wegen om 
belastingbetaling te vermijden of 
verminderen in de lidstaten steeds meer 
worden bewandeld;

Or. en

Amendement 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de definitie van
"belastingparadijs" de lading niet meer 
goed dekt en dat de (semi)legale wegen om 
belastingbetaling te vermijden of 
verminderen in de lidstaten steeds meer 
worden bewandeld: alleen al met 
transacties via "brievenbusmaatschappijen
" in en via Nederland is naar schatting 
8000 miljard euro per jaar gemoeid;

2. wijst erop dat de definitie van
"belastingparadijs" de lading niet meer 
goed dekt en dat de (semi)legale wegen om 
belastingbetaling te vermijden of 
verminderen in de lidstaten steeds meer 
worden bewandeld: alleen al met 
transacties via "brievenbusmaatschappijen" 
in en via Nederland is naar schatting 8000
miljard euro per jaar gemoeid, 
niettegenstaande het feit dat het 
Nederlands parlement onlangs een motie1

heeft aangenomen waarin de kwalificatie 
van Nederland als "belastingparadijs" 
wordt verworpen;

Or. en

Amendement 7
Marta Andreasen
                                               
1 Motie-Van Vliet nr. 35 (25087).
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de definitie van 
"belastingparadijs" de lading niet meer 
goed dekt en dat de (semi)legale wegen 
om belastingbetaling te vermijden of 
verminderen in de lidstaten steeds meer 
worden bewandeld: alleen al met 
transacties via "brievenbusmaatschappijen 
" in en via Nederland is naar schatting
8000 miljard euro per jaar gemoeid;

2. wijst erop dat legale wegen om 
belastingbetaling te vermijden of 
verminderen in de lidstaten steeds meer 
worden bewandeld en een rechtstreeks en 
doelbewust nagestreefd gevolg zijn van de 
werking van de interne markt: alleen al 
met transacties via 
"brievenbusmaatschappijen " in en via 
Nederland is naar wordt beweerd 8000 
miljard euro per jaar gemoeid;

Or. en

Amendement 8
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beklemtoont dat grootschalige 
belastingontduiking door grote bedrijven 
fnuikend is voor de belastingmoraal van 
kleine bedrijven en zelfs particulieren 
omdat belastingontduiking kennelijk de 
geaccepteerde norm is; 

3. beklemtoont dat grootschalige 
belastingontduiking door grote bedrijven 
fnuikend is voor de belastingmoraal van 
kleine bedrijven en zelfs particulieren 
omdat belastingontduiking kennelijk de 
geaccepteerde norm is; benadrukt dat 
belastingontwijking en belastingfraude in 
de hand worden gewerkt door complexe, 
niet-transparante belastingstelsels en dat 
onoverzichtelijke belastingwetgevingen 
bedrijven en particulieren de mogelijkheid 
bieden de belastingwetten flexibel uit te 
leggen waardoor zij de eigen fiscale last 
kunnen verminderen ten koste van 
anderen;

Or. de
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Amendement 9
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beklemtoont dat grootschalige 
belastingontduiking door grote bedrijven 
fnuikend is voor de belastingmoraal van 
kleine bedrijven en zelfs particulieren 
omdat belastingontduiking kennelijk de 
geaccepteerde norm is;

3. beklemtoont dat grootschalige 
belastingontduiking door grote bedrijven 
fnuikend is voor de belastingmoraal van 
kleine bedrijven en zelfs particulieren 
omdat belastingontduiking kennelijk de 
geaccepteerde norm is, en dat onder 
andere deze belastingontduiking ervoor 
verantwoordelijk is dat extra belastingen 
worden ingevoerd voor particulieren en 
bedrijven;

Or. en

Amendement 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beklemtoont dat grootschalige 
belastingontduiking door grote bedrijven 
fnuikend is voor de belastingmoraal van 
kleine bedrijven en zelfs particulieren 
omdat belastingontduiking kennelijk de 
geaccepteerde norm is;

3. beklemtoont dat grootschalige 
belastingontduiking en -ontwijking door 
grote bedrijven fnuikend is voor de 
belastingmoraal van kleine bedrijven en 
zelfs particulieren omdat 
belastingontduiking en -ontwijking 
kennelijk de geaccepteerde norm is;

Or. en

Amendement 11
Marta Andreasen

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beklemtoont dat grootschalige 
belastingontduiking door grote bedrijven 
fnuikend is voor de belastingmoraal van
kleine bedrijven en zelfs particulieren
omdat belastingontduiking kennelijk de 
geaccepteerde norm is;

3. merkt op dat belastingontwijking door 
grote bedrijven funest kan zijn voor de 
belastingmoraal van kmo’s en 
particulieren, die minder goed in staat zijn 
te profiteren van de beschikbare 
faciliteiten, en ertoe kan bijdragen dat 
belastingontduiking een aanvaardbare 
optie wordt voor kmo’s en particulieren;

Or. en

Amendement 12
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat ondernemingen die 
belastingontduiking als bedrijfsstrategie 
toepassen (veelal kleinere en flexibelere 
bedrijven) een oneerlijk 
concurrentievoordeel verkrijgen ten 
opzichte van ondernemingen die op de 
buitenwereld zijn gericht en soortgelijke 
praktijken niet kunnen toepassen, en 
zodoende het concurrentievermogen van 
de lidstaten ondermijnen;

Or. en

Amendement 13
Monica Luisa Macovei

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. moet tot zijn spijt constateren dat de 
enorme bedragen die de tabaksindustrie 
aan de Unie heeft betaald niet voor 
fraudebestrijding zijn gebruikt maar voor 
90 % door de lidstaten zijn ingepikt en aan 
de ontvangstzijde van hun begroting zijn
geboekt;

4. moet tot zijn spijt constateren dat van de 
enorme bedragen die de tabaksindustrie 
aan de Unie heeft betaald slechts 9,7%
voor fraudebestrijding wordt gebruikt 
terwijl de overige 90,3% door de lidstaten 
wordt ingepikt en aan de ontvangstzijde 
van hun begroting wordt geboekt zonder 
dat het op een duidelijke manier wordt 
toegewezen aan programma’s en 
activiteiten in verband met 
fraudebestrijding;

Or. en

Amendement 14
Marta Andreasen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. moet tot zijn spijt constateren dat de 
enorme bedragen die de tabaksindustrie 
aan de Unie heeft betaald niet voor 
fraudebestrijding zijn gebruikt maar voor 
90 % door de lidstaten zijn ingepikt en 
aan de ontvangstzijde van hun begroting 
zijn geboekt;

4. merkt op dat de bedragen die de 
tabaksindustrie aan de Unie heeft betaald 
volkomen terecht grotendeels zijn 
terugbetaald aan de lidstaten, waar zij 
hadden kunnen bijdragen aan het 
terugdringen van het tekort;

Or. en

Amendement 15
Marta Andreasen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat btw-ontduiking 
rechtstreeks gevolgen heeft voor de 
economie van de lidstaten en de begroting 
van de EU; wijst op de volgende uitspraak 
van de Rekenkamer: "Btw-ontwijking 
schaadt de financiële belangen van de 
lidstaten. Het heeft gevolgen voor de EU-
begroting doordat de eigen middelen btw 
afnemen. Dit verlies wordt gecompenseerd 
door de eigen middelen bni, waardoor de 
bijdragen van de afzonderlijke lidstaten aan 
de EU-begroting uit balans worden 
gebracht. Belastingfraude ondermijnt het 
functioneren van de interne markt en staat 
eerlijke mededinging in de weg*;

5. merkt echter op dat, gezien btw een 
"eigen middel" is, btw-ontduiking wel 
degelijk rechtstreeks gevolgen heeft voor 
de economie van de lidstaten en de 
begroting van de EU; wijst op de volgende 
uitspraak van de Rekenkamer: "Btw-
ontwijking schaadt de financiële belangen 
van de lidstaten. Het heeft gevolgen voor 
de EU-begroting doordat de eigen 
middelen btw afnemen. Dit verlies wordt 
gecompenseerd door de eigen middelen 
bni, waardoor de bijdragen van de 
afzonderlijke lidstaten aan de EU-
begroting uit balans worden gebracht.
Belastingfraude ondermijnt het 
functioneren van de interne markt en staat 
eerlijke mededinging in de weg1;

Or. en

Amendement 16
Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de wijze waarop de btw 
geïnd wordt sinds de invoering van de btw 
niet is veranderd; beklemtoont dat de 
inningsmethode achterhaald is vanwege de 
vele technologische en economische 
veranderingen die zich hebben voorgedaan, 
en dat er daardoor ontvangsten uit 
douanerechten, btw en accijnzen verloren 
gaan;

7. wijst erop dat de wijze waarop de btw 
geïnd wordt sinds de invoering van de btw 
niet is veranderd; beklemtoont dat de 
inningsmethode achterhaald is vanwege de 
vele technologische en economische 
veranderingen die zich hebben voorgedaan, 
en dat er daardoor ontvangsten uit btw 
verloren gaan;

Or. en

                                               
1 Speciaal verslag nr. 13/2011 van de Rekenkamer, blz. 11, par. 5.
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Amendement 17
Marta Andreasen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de wijze waarop de btw 
geïnd wordt sinds de invoering van de btw 
niet is veranderd; beklemtoont dat de 
inningsmethode achterhaald is vanwege de 
vele technologische en economische 
veranderingen die zich hebben voorgedaan, 
en dat er daardoor ontvangsten uit 
douanerechten, btw en accijnzen verloren 
gaan;

7. wijst erop dat de wijze waarop de btw 
geïnd wordt sinds de invoering van de btw 
grotendeels onveranderd is gebleven; 
merkt op dat de inningsmethode 
achterhaald is vanwege de vele 
technologische en economische 
veranderingen die zich hebben voorgedaan, 
en dat er daardoor ontvangsten uit 
douanerechten, btw en accijnzen verloren 
gaan; is van mening dat er andere 
mogelijkheden moeten worden verkend 
die lagere nalevingskosten met zich 
meebrengen en eerlijker zijn;

Or. en

Amendement 18
Monica Luisa Macovei

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat tekortkomingen in 
de grensoverschrijdende samenwerking 
tussen de belastingautoriteiten van de 
lidstaten de juiste tenuitvoerlegging van 
het btw-regelgevingskader van de EU 
verzwakken, fraude en georganiseerde 
misdaad in de hand werken, en tot 
aanzienlijke verliezen leiden, zoals de 
verliezen die zijn geleden als gevolg van 
de uiteenlopende toepassing van 
douaneregeling 42; betreurt het gebrek 
aan consistentie bij de verwerking van 
btw-identificatienummers op 
douaneniveau; is van mening dat een 
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Europees belastingidentificatienummer 
voor meer transparantie en 
eenvormigheid zou zorgen bij het beheer 
van douaneregeling 42; roept de 
Commissie derhalve dringend op zo 
spoedig mogelijk te beginnen aan haar 
effectbeoordeling voor deze kwestie;

Or. en

Amendement 19
Marta Andreasen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat de Raad nog geen besluit 
heeft genomen ten aanzien van twee 
belangrijke initiatieven ter bestrijding van 
btw-fraude, te weten het voorstel voor een 
richtlijn van de raad tot wijziging van 
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde wat betreft 
een snellereactiemechanisme tegen btw-
fraude (COM(2012)0428) en het voorstel 
voor een richtlijn van de Raad tot wijziging 
van richtlijn 2006/112/EG wat betreft een 
facultatieve en tijdelijke toepassing van de 
verleggingsregeling voor leveringen van 
bepaalde fraudegevoelige goederen en 
diensten (COM(2009)0511);

8. merkt op dat de Raad nog geen besluit 
heeft genomen ten aanzien van twee 
belangrijke initiatieven ter bestrijding van 
btw-fraude, te weten het voorstel voor een 
richtlijn van de raad tot wijziging van 
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde wat betreft 
een snellereactiemechanisme tegen btw-
fraude (COM(2012)0428) en het voorstel 
voor een richtlijn van de Raad tot wijziging 
van richtlijn 2006/112/EG wat betreft een 
facultatieve en tijdelijke toepassing van de 
verleggingsregeling voor leveringen van 
bepaalde fraudegevoelige goederen en 
diensten (COM(2009)0511);

Or. en

Amendement 20
Marta Andreasen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. beklemtoont dat een correcte uitvoering 
van het douanerechtenstelsel rechtstreekse 
gevolgen voor de btw-berekening heeft; is 
ernstig verontrust over het feit dat de 
douanecontrole in de EU niet goed werkt, 
met aanzienlijke derving van btw-
inkomsten als gevolg*; acht het 
onaanvaardbaar dat de fiscus in de meeste 
lidstaten geen directe toegang tot de 
douanegegevens heeft en dat 
geautomatiseerde kruiscontrole met 
belastinggegevens dus niet mogelijk is;
wijst erop dat de georganiseerde misdaad 
heel goed weet waar de zwakke punten in 
het huidige systeem zitten;

9. merkt op dat een correcte uitvoering van 
het douanerechtenstelsel rechtstreekse 
gevolgen voor de btw-berekening heeft; is 
bezorgd over het feit dat de douanecontrole 
in de EU mogelijk niet goed werkt, met 
aanzienlijke derving van btw-inkomsten als 
gevolg1; acht het onaanvaardbaar dat de 
fiscus in de meeste lidstaten geen directe 
toegang tot de douanegegevens heeft en dat 
geautomatiseerde kruiscontrole met 
belastinggegevens dus niet mogelijk is; 
wijst erop dat de georganiseerde misdaad 
heel goed weet waar de zwakke punten in 
het huidige systeem zitten;

Or. en

Amendement 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is het eens met de bevindingen van 
de OESO in haar verslag "Addressing 
Base Erosion and Profit Shifting" 
("Aanpak van grondslaguitholling en 
winstverschuiving")2 betreffende de 
noodzaak om de interpretatie van het 
begrip permanente vestiging als de 
primaire belastinggrondslag te herzien; is 
van oordeel dat, als algemeen beginsel, 
belasting moet worden geheven waar de 
inkomen genererende economische 

                                               
1 De Rekenkamer meldt in speciaal verslag nr. 13/2011 dat de toepassing van douaneregeling 42 alleen al in 
2009 goed was voor geëxtrapoleerde verliezen van ca. 2 200 miljoen euro in de zeven door haar 
gecontroleerde lidstaten, hetgeen neerkwam op 29% van het theoretisch maximaal te innen btw-bedrag in die 
zeven lidstaten uit hoofde van douaneregeling 42 in 2009.
2 OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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activiteiten plaatsvinden (beginsel van de 
“bron van rijkdom");

Or. en

Amendement 22
Monica Luisa Macovei

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. dringt in dit opzicht aan op de 
noodzaak om het rechtskader van de 
Europese Unie voor de inbeslagneming en 
confiscatie van activa te versterken, ook in 
gevallen zonder veroordeling, en in 
overeenstemming met het “volg het geld”-
principe via de inbeslagneming van 
eigendommen waarvan is vastgesteld dat 
zij de opbrengst zijn van misdaad of het 
middel om misdaad te begaan 
overeenkomstig civielrechtelijke criteria;

Or. en

Amendement 23
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst erop dat, rekening houdend 
met verslag 2011 van OLAF en het daarin 
opgenomen overzicht van de vorderingen 
bij de rechtsvervolging in gevallen tussen 
2006 en 2011, waaruit blijkt dat in meer 
dan de helft van de gevallen een 
gerechtelijke uitspraak hangende is, 
speciale aandacht moet worden besteed 
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aan zaken met betrekking tot fraude op 
douanegebied, één van gebieden met de 
hoogste niveaus van structurele corruptie 
in Europa1; 

Or. en

Amendement 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. ondersteunt de oproep van de 
OESO en de G20 tot een wereldwijd en 
alomvattend actieplan op basis van een 
diepgaande analyse van de vastgestelde 
praktijken van grondslaguitholling en 
winstverschuiving, teneinde concrete 
oplossingen te bieden om internationale 
normen op een lijn te brengen met het 
huidige wereldwijde handelsklimaat;

Or. en

Amendement 25
Monica Luisa Macovei

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. benadrukt dat onafhankelijke 
onderzoeksjournalistiek dient te worden 
aangemoedigd, daar deze een essentiële 
rol speelt bij het blootleggen van 

                                               
1 Thematisch document over gebieden van structurele corruptie in het openbaar bestuur van de lidstaten en 
maatregelen om het negatieve effect daarvan voor de EU tegen te gaan (Thematic Paper on Areas of systemic 
corruption in the public administration of the Member States and measures in order to counter its negative 
effect for the EU), Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen, november 2012.
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fraudeconstructies, corruptie en 
georganiseerde misdaad;

Or. en

Amendement 26
Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. beklemtoont dat e-overheid ertoe kan 
bijdragen dat de transparantie toeneemt en 
fraude en corruptie bestreden worden, 
waardoor overheidsgeld beter wordt 
beschermd; onderstreept dat Europa 
achterloopt op zijn industriële partners, 
onder meer als gevolg van een gebrek aan 
systeeminteroperabiliteit*; beklemtoont dat 
Europa vaart moet zetten achter de 
invoering van geavanceerde vormen van e-
overheid, waardoor de transparantie van de 
overheidsfinanciën kan toenemen;

11. beklemtoont dat e-overheid ertoe kan 
bijdragen dat de transparantie toeneemt en 
fraude en corruptie bestreden worden, 
waardoor overheidsgeld beter wordt 
beschermd; onderstreept de noodzaak van 
wetgeving die voortdurende innovatie 
mogelijk maakt; onderstreept dat Europa 
achterloopt op zijn industriële partners, 
onder meer als gevolg van een gebrek aan 
systeeminteroperabiliteit1; beklemtoont dat 
Europa vaart moet zetten achter de 
invoering van geavanceerde vormen van e-
overheid, waardoor de transparantie van de 
overheidsfinanciën kan toenemen;

Or. en

Amendement 27
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. beklemtoont dat e-overheid ertoe kan 
bijdragen dat de transparantie toeneemt en 
fraude en corruptie bestreden worden, 

11. beklemtoont dat e-overheid ertoe kan 
bijdragen dat de transparantie toeneemt en 
fraude en corruptie bestreden worden, 
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waardoor overheidsgeld beter wordt 
beschermd; onderstreept dat Europa 
achterloopt op zijn industriële partners, 
onder meer als gevolg van een gebrek aan 
systeeminteroperabiliteit*; beklemtoont dat 
Europa vaart moet zetten achter de 
invoering van geavanceerde vormen van e-
overheid, waardoor de transparantie van de 
overheidsfinanciën kan toenemen;

waardoor overheidsgeld beter wordt 
beschermd; onderstreept dat Europa 
achterloopt op zijn industriële partners, 
onder meer als gevolg van een gebrek aan 
systeeminteroperabiliteit1; beklemtoont dat 
Europa vaart moet zetten achter de 
invoering van geavanceerde vormen van e-
overheid, waardoor de transparantie van de 
overheidsfinanciën kan toenemen, en de 
totstandbrenging van een real-time 
verbinding tussen handelstransacties en 
belastingautoriteiten moet aanmoedigen 
om belastingontduiking te bestrijden;

Or. en

Amendement 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. roept de Commissie op in het 
bijzonder het probleem van hybride 
mismatchen tussen de verschillende 
belastingstelsels van de lidstaten aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

12 ter. verzoekt de lidstaten dringend zich 
te onthouden van het sluiten van 
bilaterale belastingovereenkomsten met 
derde landen en spoort de Commissie aan 
haar inspanningen voor het sluiten van 
belastingovereenkomsten tussen de EU 
als geheel en derde landen voort te zetten; 
verzoekt de Commissie tevens te 
onderzoeken of bestaande bilaterale 
belastingovereenkomsten tussen lidstaten 
en derde landen belastingontwijking door 
bedrijven uit andere lidstaten in de hand 
werken, en met het oog op de aanpak van 
dit probleem voorstellen in te dienen voor 
onder meer ook een herziening van die 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 quater. stelt voor dat in afwachting 
hiervan de tekst van bilaterale 
belastingovereenkomsten, alvorens deze 
worden ondertekend of definitief worden 
gesloten, aan de Commissie wordt 
voorgelegd en dat de Commissie binnen 
een maand een openbaar en met redenen 
omkleed standpunt terzake formuleert;

Or. en

Amendement 31
Cornelis de Jong, Bart Staes



AM\927988NL.doc 19/20 PE506.067v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 quinquies. wijst andermaal op het 
belang van rapportage per land door 
bedrijven die grensoverschrijdende 
activiteiten uitoefenen, en benadrukt dat 
dit ook geldt voor financiële instellingen;

Or. en

Amendement 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 sexies. spoort de Commissie en de 
Raad aan te bespreken hoe de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen 
betreffende de heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting verder kan 
worden ontwikkeld, onder andere met het 
oog op het aanpakken van 
belastingontwijking, en het Europees 
Parlement regelmatig te informeren over 
deze besprekingen en de conclusies 
daarvan;

Or. en

Amendement 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

12 septies. vraagt de Commissie 
voorstellen in te dienen op grond waarvan 
bedrijven die schuldig zijn bevonden aan 
belastingontduiking kunnen worden 
uitgesloten van Europese aanbestedingen 
en Europese subsidies; 

Or. en

Amendement 34
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 octies. dringt er bij de Commissie op 
aan dat zij een voorstel indient om het 
mogelijk te maken onderhandelingen te 
openen over bilaterale overeenkomsten 
met landen buiten de EU die erop zijn 
gericht een doeltreffend, verplicht stelsel 
van administratieve samenwerking op het 
gebied van de btw in te voeren;

Or. lt


