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Ändringsförslag 1
Monica Luisa Macovei

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Europaparlamentet påpekar att den totala 
kostnaden för skatteundandragande i EU är 
högre än det totala beloppet för 
sjukvårdsbudgetarna i unionen, och att alla 
EU:s underskott skulle kunna täckas på 
endast 8,8 år om skatteundandragandet 
kunde stoppas*.

Europaparlamentet påpekar att EU förlorar 
cirka 1 miljard euro varje år genom 
skatteundandragande och skatteflykt, 
enligt kommissionens uppskattning.
Parlamentet understryker att den totala 
kostnaden för skatteundandragande i EU är 
högre än det totala beloppet för 
sjukvårdsbudgetarna i unionen, och att alla 
EU:s underskott skulle kunna täckas på 
endast 8,8 år om skatteundandragandet 
kunde stoppas1.

Or. en

Ändringsförslag 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Europaparlamentet påpekar att den totala 
kostnaden för skatteundandragande i EU är 
högre än det totala beloppet för 
sjukvårdsbudgetarna i unionen, och att alla 
EU:s underskott skulle kunna täckas på 
endast 8,8 år om skatteundandragandet 
kunde stoppas*.

Europaparlamentet påpekar att den totala 
kostnaden för skatteundandragande och 
skatteflykt i EU är högre än det totala 
beloppet för sjukvårdsbudgetarna i 
unionen, och att alla EU:s underskott skulle 
kunna täckas på endast 8,8 år om 
skatteundandragandet och skatteflykten 
kunde stoppas2.

Or. en

                                               
1 Closing the European Tax Gap, rapport från Richard Murphy, FCA, direktör, Tax Research UK, till Gruppen
Progressiva alliansen socialister och demokrater i Europaparlamentet.
2 Closing the European Tax Gap, rapport från Richard Murphy, FCA, direktör, Tax Research UK, till Gruppen 
Progressiva alliansen socialister och demokrater i Europaparlamentet.
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Ändringsförslag 3
Michael Theurer

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att ett 
transparent och okomplicerat 
skattesystem kan undanröja byråkratiska 
och administrativa hinder och därmed 
minska kostnaderna för skatteuppbörden.

Or. de

Ändringsförslag 4
Michael Theurer

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet noterar att 
avskaffandet av skatteprivilegier skapar 
utrymme för omfattande reformer som 
leder till ett okomplicerat, begripligt och 
rättvist skattesystem.

Or. de

Ändringsförslag 5
Jan Mulder

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
definitionen av skatteparadis inte längre är 

2. Europaparlamentet noterar att 
definitionen av skatteparadis inte längre är 
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aktuell och att delvis lagliga sätt att 
undvika eller minska sina 
skatteskyldigheter blir allt vanligare i 
medlemsstaterna. Till exempel uppskattas 
enbart överföringarna genom 
brevlådebolag i och via Nederländerna till 
8 000 miljarder euro per år.

aktuell och att delvis lagliga sätt att 
undvika eller minska sina 
skatteskyldigheter blir allt vanligare i 
medlemsstaterna. 

Or. en

Ändringsförslag 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
definitionen av skatteparadis inte längre är 
aktuell och att delvis lagliga sätt att 
undvika eller minska sina 
skatteskyldigheter blir allt vanligare i 
medlemsstaterna. Till exempel uppskattas 
enbart överföringarna genom 
brevlådebolag i och via Nederländerna till 
8 000 miljarder euro per år.

2. Europaparlamentet noterar att 
definitionen av skatteparadis inte längre är 
aktuell och att delvis lagliga sätt att 
undvika eller minska sina 
skatteskyldigheter blir allt vanligare i 
medlemsstaterna. Till exempel uppskattas 
enbart överföringarna genom 
brevlådebolag i och via Nederländerna till 
8 000 miljarder euro per år, men ändå har 
det nederländska parlamentet nyligen 
antagit en resolution1 i vilken de fördömer 
att landet likställs med ett skatteparadis.

Or. en

Ändringsförslag 7
Marta Andreasen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 2. Europaparlamentet noterar att lagliga 

                                               
1 resolution Van Vliet nr 35 (25087).
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definitionen av skatteparadis inte längre 
är aktuell och att delvis lagliga sätt att 
undvika eller minska sina 
skatteskyldigheter blir allt vanligare i 
medlemsstaterna. Till exempel uppskattas
enbart överföringarna genom 
brevlådebolag i och via Nederländerna till 
8 000 miljarder euro per år.

sätt att undvika eller minska sina 
skatteskyldigheter blir allt vanligare i 
medlemsstaterna som en direkt och 
avsiktlig konsekvens av den inre 
marknadens funktion. Till exempel 
hävdas det att enbart överföringarna 
genom brevlådebolag i och via 
Nederländerna uppgår till 8 000 miljarder 
euro per år.

Or. en

Ändringsförslag 8
Michael Theurer

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att de stora 
bolagens massiva skatteundandragande har 
förödande konsekvenser för de mindre 
företagens och även för privatpersoners 
skattedisciplin, eftersom det får 
skatteundandragandet att framstå som en 
accepterad norm. 

3. Europaparlamentet betonar att de stora 
bolagens massiva skatteundandragande har 
förödande konsekvenser för de mindre 
företagens och även för privatpersoners 
skattedisciplin, eftersom det får 
skatteundandragandet att framstå som en 
accepterad norm. Parlamentet betonar att 
skatteundandragande och skattebedrägeri 
underlättas av komplexa och icke 
transparenta skattesystem och att otydlig 
skattelagstiftning, genom en flexibel 
tolkning av skattelagarna, ger företag och 
privatpersoner möjlighet att minska sin 
skattebörda på andras bekostnad.

Or. de

Ändringsförslag 9
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att de stora 3. Europaparlamentet betonar att de stora 
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bolagens massiva skatteundandragande har 
förödande konsekvenser för de mindre 
företagens och även för privatpersoners 
skattedisciplin, eftersom det får 
skatteundandragandet att framstå som en 
accepterad norm.

bolagens massiva skatteundandragande har 
förödande konsekvenser för de mindre 
företagens och även för privatpersoners 
skattedisciplin, eftersom det får 
skatteundandragandet att framstå som en 
accepterad norm, och att det bland annat 
är på grund av detta 
skatteundandragande som en ytterligare 
skattebörda påförs privatpersoner och 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att de stora 
bolagens massiva skatteundandragande har 
förödande konsekvenser för de mindre 
företagens och även för privatpersoners 
skattedisciplin, eftersom det får 
skatteundandragandet att framstå som en 
accepterad norm.

3. Europaparlamentet betonar att de stora 
bolagens massiva skatteundandragande och 
skatteflykt har förödande konsekvenser för 
de mindre företagens och även för 
privatpersoners skattedisciplin, eftersom 
det får skatteundandragandet och 
skatteflykten att framstå som en accepterad 
norm.

Or. en

Ändringsförslag 11
Marta Andreasen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att de stora 
bolagens massiva skatteundandragande 
har förödande konsekvenser för de mindre
företagens och även för privatpersoners 

3. Europaparlamentet konstaterar att de 
stora bolagens skatteflykt kan få skadliga
konsekvenser för de små och medelstora
företagens och privatpersoners 
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skattedisciplin, eftersom det får 
skatteundandragandet att framstå som en 
accepterad norm.

skattedisciplin, vilka i lägre grad kan 
utnyttja de mekanismer som finns, och 
kan bidra till att göra 
skatteundandragande till en acceptabel 
möjlighet för små och medelstora företag 
och privatpersoner.

Or. en

Ändringsförslag 12
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att företag 
som utnyttjar skatteundandragande som 
en affärsstrategi (ofta mindre och mer 
flexibla företag) får en orättvis 
konkurrensfördel jämfört med 
exportinriktade företag som inte kan 
tillämpa liknande praxis, och äventyrar 
följaktligen även medlemsstaternas 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 13
Monica Luisa Macovei

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar att de stora 
belopp som betalades till unionen på 
grundval av överenskommelsen med de 
främsta tobaksbolagen inte användes till 
åtgärder för att bekämpa bedrägeri, utan 
att medlemsstaterna ”konfiskerade” 
90 procent som de lade till som inkomster 

4. Europaparlamentet beklagar att endast 
9,7 procent av de stora belopp som 
betalades till unionen på grundval av 
överenskommelsen med de främsta 
tobaksbolagen användes till åtgärder för att 
bekämpa bedrägeri, medan återstående 
90,3 procent lades till som inkomster i 
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i sina respektive budgetar. medlemsstaternas respektive budgetar 
utan att klar och tydligt anslås till 
program och åtgärder kopplade till 
kampen mot bedrägerier.

Or. en

Ändringsförslag 14
Marta Andreasen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar att de stora
belopp som betalades till unionen på 
grundval av överenskommelsen med de 
främsta tobaksbolagen inte användes till 
åtgärder för att bekämpa bedrägeri, utan 
att medlemsstaterna ”konfiskerade” 
90 procent som de lade till som inkomster 
i sina respektive budgetar.

4. Europaparlamentet noterar att de belopp 
som betalades till unionen på grundval av 
överenskommelsen med de främsta 
tobaksbolagen i hög grad, och med rätta, 
återfördes till medlemsstaterna, där de i 
viss mån kan bidra till att minska 
underskotten.

Or. en

Ändringsförslag 15
Marta Andreasen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att 
undandragandet av mervärdesskatt direkt 
påverkar både medlemsstaternas 
ekonomier och EU:s budget, och påminner 
om revisionsrättens påpekande: 
”Undandragande av mervärdesskatt 
påverkar medlemsstaternas finansiella 
intressen. Det får effekter för EU:s budget 
eftersom det leder till lägre momsbaserade 
egna medel. Denna förlust kompenseras av 

5. Europaparlamentet konstaterar dock att 
eftersom mervärdesskatten ingår i de egna 
medlen påverkar undandragandet av 
mervärdesskatt direkt både 
medlemsstaternas ekonomier och EU:s 
budget, och påminner om revisionsrättens 
påpekande: ”Undandragande av 
mervärdesskatt påverkar medlemsstaternas 
finansiella intressen. Det får effekter för 
EU:s budget eftersom det leder till lägre 
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de egna medel som baseras på 
bruttonationalinkomsterna, vilket 
snedvrider enskilda medlemsstaters bidrag 
till EU:s budget. Skattebedrägerier 
undergräver dessutom den inre marknadens 
funktion och förhindrar lojal konkurrens*.

momsbaserade egna medel. Denna förlust 
kompenseras av de egna medel som 
baseras på bruttonationalinkomsterna, 
vilket snedvrider enskilda medlemsstaters 
bidrag till EU:s budget. Skattebedrägerier 
undergräver dessutom den inre marknadens 
funktion och förhindrar lojal konkurrens1.

Or. en

Ändringsförslag 16
Jan Mulder

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att metoden 
för uppbörd har varit oförändrad ända 
sedan mervärdesskatten infördes.
Parlamentet betonar att uppbördsmetoden 
är föråldrad med tanke på de många 
förändringarna på det tekniska och 
ekonomiska planet och att det därför leder 
till avsevärda förluster i tullavgifter,
mervärdesskatt och punktskatter.

7. Europaparlamentet påpekar att metoden 
för uppbörd har varit oförändrad ända 
sedan mervärdesskatten infördes.
Parlamentet betonar att uppbördsmetoden 
är föråldrad med tanke på de många 
förändringarna på det tekniska och 
ekonomiska planet och att det därför leder 
till avsevärda förluster i mervärdesskatt.

Or. en

Ändringsförslag 17
Marta Andreasen

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att metoden 
för uppbörd har varit oförändrad ända 
sedan mervärdesskatten infördes. 
Parlamentet betonar att uppbördsmetoden 

7. Europaparlamentet påpekar att metoden 
för uppbörd i stort sett har varit oförändrad 
ända sedan mervärdesskatten infördes.
Parlamentet noterar att metoden är 

                                               
1 Revisionsrättens särskilda rapport nr 13/2011, s. 11, punkt 5.
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är föråldrad med tanke på de många 
förändringarna på det tekniska och 
ekonomiska planet och att det därför leder 
till avsevärda förluster i tullavgifter, 
mervärdesskatt och punktskatter.

föråldrad med tanke på de många 
förändringarna på det tekniska och 
ekonomiska planet. Parlamentet anser att 
andra möjligheter med lägre 
tillämpningskostnader och större rättvisa 
bör undersökas.

Or. en

Ändringsförslag 18
Monica Luisa Macovei

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet betonar att 
bristerna i det gränsöverskridande 
samarbetet mellan medlemsstaternas 
skattemyndigheter försvagar det korrekta 
genomförandet av EU:s 
mervärdesskatteregler, främjar 
bedrägerier och organiserad brottslighet 
och leder till avsevärda förluster, vilket till 
exempel konstaterats till följd av den 
heterogena tillämpningen av 
tullförfarande 42. Parlamentet beklagar 
bristen på konsekvens i behandlingen av 
momsregistreringsnumren på tullområdet.
Parlamentet anser att ett europeiskt 
momsregistreringsnummer skulle göra 
hanteringen av tullförfarande 42 mer 
transparent och enhetlig. Parlamentet 
uppmanar därför bestämt kommissionen 
att så snart som möjligt inleda sin 
konsekvensbedömning av denna fråga.

Or. en

Ändringsförslag 19
Marta Andreasen

Förslag till yttrande
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Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet beklagar att två 
viktiga initiativ för att bekämpa 
mervärdesskattebedrägeri fortfarande är 
blockerade i rådet, nämligen förslaget till 
rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt vad gäller en 
mekanism för snabba insatser mot 
mervärdesskattebedrägeri 
(COM(2012)0428) och förslaget till rådets 
direktiv om ändring av direktiv 
2006/112/EG beträffande frivillig och 
tillfällig tillämpning av förfarandet för 
omvänd betalningsskyldighet på leveranser 
av vissa varor och tjänster som är känsliga 
för bedrägeri (COM(2009)0511).

8. Europaparlamentet noterar att två 
viktiga initiativ för att bekämpa 
mervärdesskattebedrägeri fortfarande är 
blockerade i rådet, nämligen förslaget till 
rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt vad gäller en 
mekanism för snabba insatser mot 
mervärdesskattebedrägeri 
(COM(2012)0428) och förslaget till rådets 
direktiv om ändring av direktiv 
2006/112/EG beträffande frivillig och 
tillfällig tillämpning av förfarandet för 
omvänd betalningsskyldighet på leveranser 
av vissa varor och tjänster som är känsliga 
för bedrägeri (COM(2009)0511).

Or. en

Ändringsförslag 20
Marta Andreasen

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att en 
korrekt tillämpning av tullsystemet direkt 
påverkar beräkningen av mervärdesskatten.
Parlamentet är djupt bekymrat över att 
tullkontrollerna i EU inte fungerar på ett 
riktigt sätt, vilket orsakar avsevärda 
momsförluster*. Parlamentet anser att det 
är oacceptabelt att skattemyndigheterna i 
de flesta medlemsstaterna inte har direkt 
tillgång till tullinformation och att 
automatiska korskontroller med 

9. Europaparlamentet noterar att en 
korrekt tillämpning av tullsystemet direkt 
påverkar beräkningen av mervärdesskatten.
Parlamentet är oroat över att 
tullkontrollerna i EU kanske inte fungerar 
på ett riktigt sätt, vilket orsakar avsevärda 
momsförluster1. Parlamentet anser att det 
är oacceptabelt att skattemyndigheterna i 
de flesta medlemsstaterna inte har direkt 
tillgång till tullinformation och att 
automatiska korskontroller med 

                                               
1 Revisionsrätten fann i sin särskilda rapport nr 13/2011 att enbart efter tillämpningen av tullförfarande 42 under 
2009 uppgick de extrapolerade förlusterna till cirka 2 200 miljoner euro i de sju medlemsstaterna som 
granskades av revisionsrätten, vilket motsvarar 29 procent av den mervärdesskatt som teoretiskt hade kunnat tas 
ut på det beskattningsbara värdet av all import som utfördes enligt tullförfarande 42 under 2009 i dessa länder.
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skatteinformation därför är omöjliga.
Parlamentet påpekar att den organiserade 
brottligheten är väl medveten om 
svagheterna i det nuvarande systemet.

skatteinformation därför är omöjliga.
Parlamentet påpekar att den organiserade 
brottligheten är väl medveten om 
svagheterna i det nuvarande systemet.

Or. en

Ändringsförslag 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet instämmer i de 
slutsatser som OECD drog i sin rapport 
om urholkning av skattebasen och 
förflyttning av vinster1 avseende behovet 
av att omtolka begreppet fast driftställe 
som primär skattebas. Parlamentet anser 
att beskattningen generellt sett bör göras 
på den plats där den ekonomiska 
verksamhet som genererar inkomsterna 
utfördes (principen om inkomsternas 
ursprung).

Or. en

Ändringsförslag 22
Monica Luisa Macovei

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet insisterar i detta 
avseende på behovet av att stärka 
Europeiska unionens rättsliga ram på 
området för beslag och förverkande av 

                                               
1 OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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tillgångar, även i fall utan föregående 
fällande dom, och i enlighet med 
principen ”följ pengarna”, via beslag av 
egendom där det har fastsällts att det 
handlar om vinst från eller medel för att 
begå ett brott enligt civilrättsliga kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 23
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet påpekar att mot 
bakgrund av Olafs rapport för 2011 och 
dess överblick över framstegen i samband 
med rättsliga åtgärder som inletts mellan 
2006–2011, enligt vilken mer än hälften 
av åtgärderna avvaktar rättsligt beslut, 
bör särskild uppmärksamhet fästas vid 
fall som rör tullbedrägeri, vilket är ett av 
de områden med störst systematisk 
korruption i Europa1. 

Or. en

Ändringsförslag 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet stöder OECD:s 
och G20:s krav på en global och 

                                               
1 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, särskilda utskottet för frågor om organiserad 
brottslighet, korruption och penningtvätt, november 2012.
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heltäckande handlingsplan baserad på en 
ingående analys av kartlagd praxis när 
det gäller urholkning av skattebasen och 
förflyttning av vinster, i syfte att ta fram 
konkreta lösningar för att kunna anpassa 
internationella standarder till den 
nuvarande globala affärsmiljön.

Or. en

Ändringsförslag 25
Monica Luisa Macovei

Förslag till yttrande
Punkt 10b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet understryker att 
oberoende undersökande journalistik bör 
uppmuntras, eftersom den är avgörande 
för att avslöja korruption och organiserad 
brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 26
Jan Mulder

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet framhåller e-
förvaltningens möjligheter att öka insynen 
och bekämpa bedrägerier och korruption, 
och därmed skydda offentliga medel. 
Parlamentet understryker att Europa släpar 
efter sina industriella partners, bland annat 
på grund av bristande samverkan mellan 
systemen*. Parlamentet betonar att Europa 
måste trappa upp sina insatser för att införa 

11. Europaparlamentet framhåller e-
förvaltningens möjligheter att öka insynen 
och bekämpa bedrägerier och korruption, 
och därmed skydda offentliga medel. 
Parlamentet betonar behovet av 
lagstiftning som möjliggör kontinuerlig 
innovation. Parlamentet understryker att 
Europa släpar efter sina industriella 
partners, bland annat på grund av bristande 
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nästa generations e-förvaltning, vilket 
skulle säkra ökad insyn i de offentliga 
finanserna.

samverkan mellan systemen1. Parlamentet 
betonar att Europa måste trappa upp sina 
insatser för att införa nästa generations e-
förvaltning, vilket skulle säkra ökad insyn i 
de offentliga finanserna.

Or. en

Ändringsförslag 27
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet framhåller e-
förvaltningens möjligheter att öka insynen 
och bekämpa bedrägerier och korruption, 
och därmed skydda offentliga medel. 
Parlamentet understryker att Europa släpar 
efter sina industriella partners, bland annat 
på grund av bristande samverkan mellan 
systemen*. Parlamentet betonar att Europa 
måste trappa upp sina insatser för att införa 
nästa generations e-förvaltning, vilket 
skulle säkra ökad insyn i de offentliga 
finanserna.

11. Europaparlamentet framhåller e-
förvaltningens möjligheter att öka insynen 
och bekämpa bedrägerier och korruption, 
och därmed skydda offentliga medel. 
Parlamentet understryker att Europa släpar 
efter sina industriella partners, bland annat 
på grund av bristande samverkan mellan
systemen2. Parlamentet betonar att Europa 
måste trappa upp sina insatser för att införa 
nästa generations e-förvaltning, vilket 
skulle säkra ökad insyn i de offentliga 
finanserna och främja en koppling i 
realtid mellan affärstransaktionerna och 
skattemyndigheterna i syfte att bekämpa 
skatteundandragande.

Or. en

Ändringsförslag 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 12a (ny)

                                               
1 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén: En digital agenda för Europa (COM(2010)0245).
2 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén: En digital agenda för Europa (COM(2010)0245).
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att särskilt behandla 
problemet med bristande 
överensstämmelse när det gäller 
hybridenheter (hybrid mismatches) 
mellan olika skattesystem i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 12b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet uppmanar 
bestämt medlemsstaterna att inte ingå 
bilaterala skatteavtal med tredjeländer 
och uppmuntrar kommissionen att 
fortsätta sina insatser för att ingå 
skatteavtal mellan EU som helhet och 
tredjeländer. Parlamentet uppmanar 
vidare kommissionen att undersöka 
huruvida befintliga bilaterala skatteavtal 
mellan medlemsstaterna och tredjeländer 
främjar skatteflykt bland företag från 
andra medlemsstater och att lägga fram 
förslag, även om översyn av sådana avtal, 
för att behandla detta problem.

Or. en

Ändringsförslag 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 12c (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

12c. Europaparlamentet föreslår under 
tiden att innan ett bilateralt skatteavtal 
undertecknas eller slutgiltigt ingås ska 
texten föreläggas kommissionen, som 
inom en månad ska avge ett offentligt och 
motiverat yttrande.

Or. en

Ändringsförslag 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 12d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12d. Europaparlamentet upprepar vikten 
av att företag som bedriver 
gränsöverskridande verksamhet lämnar 
landsbaserad information, och 
understryker att detta även gäller för 
finansinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 12e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att diskutera hur 
tillnärmningen av lagstiftningen om 
bolagsskattebasen kan ökas, bland annat i 
syfte att bekämpa skatteflykt, och att 
regelbundet informera 
Europaparlamentet om dessa diskussioner 
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och de slutsatser som nås.

Or. en

Ändringsförslag 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 12f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12f. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag i 
syfte att hindra företag som har gjort sig 
skyldiga till skatteundandragande att 
delta i upphandlingar i EU och erhålla 
EU-bidrag. 

Or. en

Ändringsförslag 34
Zigmantas Balčytis

Förslag till yttrande
Punkt 12g (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12g. Europaparlamentet uppmanar 
bestämt kommissionen att lägga fram 
förslag i syfte att möjliggöra inledandet av 
förhandlingar om bilaterala avtal med 
länder utanför EU i syfte att inrätta ett 
effektivt och obligatoriskt administrativt 
samarbetssystem på 
mervärdesskatteområdet.

Or. lt


