
 

AM\1079097DA.doc  PE571.047v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.11.2015 A8-0317/3 

Ændringsforslag  3 

Bernard Monot 
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Betænkning A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ab. der henviser til, at 

kommissionsformand Juncker – som 

Luxembourgs mangeårige 

premierminister og finansminister – 

spillede en fremtrædende rolle i denne 

skandale ved at udvikle disse skadelige 

praksisser til fordel for sit eget land, 

samtidig med at andre medlemsstater 

afskæres fra betydelige finanspolitiske 

ressourcer, til trods for den forpligtelse til 

loyalt samarbejde, som påhviler dem i 

henhold til traktaterne; der henviser til, at 

han under sin høring den 17. september 

2015 også undgik en reel drøftelse af sit 

ansvar og således forhindrede 

Parlamentet i at få et afgørende 

vidneudsagn og TAXE-udvalgets 

mulighed for at opfylde sit mandat på 

behørig vis; 

Or. en 
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Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at indførelsen af EU’s 

indre marked har været til stor gavn for 

de nationale økonomier ved at gøre dem 

mere konkurrencedygtige og attraktive i 

en globaliseret økonomi, og at 

skattemæssig konvergens mellem 

medlemsstaterne i sidste instans vil have 

samme virkning; 

udgår 

Or. en 



 

AM\1079097DA.doc  PE571.047v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

18.11.2015 A8-0317/5 

Ændringsforslag  5 

Bernard Monot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 107 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

107. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge betingelserne for på længere 

sigt at oprette et EU-dækkende 

clearingcentral-system, hvorigennem tax 

rulings systematisk vil blive gennemgået 

af Kommissionen med henblik på at øge 

systemets pålidelighed, sammenhæng, 

ensartethed og gennemsigtighed og 

kontrollere, om sådanne rulings har 

skadelige virkninger for andre 

medlemsstater; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 132 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

132. konstaterer, at de nuværende 

statsstøtteregler søger at modarbejde 

konkurrencebegrænsende praksis ved at 

inddrive værdien af de uretmæssige 

fordele, som selskaber har opnået; 

opfordrer Kommissionen til at vurdere 

muligheden for at ændre de eksisterende 

regler med henblik på at gøre det muligt at 

returnere de beløb, der er inddrevet som 

følge af en overtrædelse af EU’s 

statsstøtteregler, til de medlemsstater, der 

er ramt af en udhuling af deres 

skattegrundlag, frem for til den 

medlemsstat, der har ydet den ulovlige 

skatterelaterede støtte, som det nu er 

tilfældet, eller at overføre beløbet til EU-

budgettet; opfordrer Kommissionen til at 

ændre de eksisterende regler for at sikre, at 

de relevante lande og selskaber i tilfælde af 

brud på statsstøttereglerne kan idømmes 

sanktioner; 

132. konstaterer, at de nuværende 

statsstøtteregler søger at modarbejde 

konkurrencebegrænsende praksis ved at 

inddrive værdien af de uretmæssige 

fordele, som selskaber har opnået; 

opfordrer Kommissionen til at vurdere 

muligheden for at ændre de eksisterende 

regler med henblik på at gøre det muligt at 

returnere de beløb, der er inddrevet som 

følge af en overtrædelse af EU’s 

statsstøtteregler, til de medlemsstater, der 

er ramt af en udhuling af deres 

skattegrundlag, frem for til den 

medlemsstat, der har ydet den ulovlige 

skatterelaterede støtte, som det nu er 

tilfældet; opfordrer Kommissionen til at 

ændre de eksisterende regler for at sikre, at 

de relevante lande og selskaber i tilfælde af 

brud på statsstøttereglerne kan idømmes 

sanktioner; 

Or. en 
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Punkt 149 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

149. understreger især behovet for at sikre, 

at udgående finansielle strømme beskattes 

mindst én gang, f.eks. ved at indføre en 

kildeskat eller tilsvarende foranstaltninger, 

for at forhindre, at overskud forlader EU 

uden at være blevet beskattet, og opfordrer 

Kommissionen til at forelægge et forslag til 

retsakt herom, for eksempel i form af en 

revision af moder- og 

datterselskabsdirektivet samt rente- og 

royaltydirektivet; insisterer på, at der 

indføres et system, som sikrer, at der et 

bekræftelsesdokument skal forelægges for 

de nationale skattemyndigheder og 

fremsendes til Kommissionen som 

attestering for operationen, hvorved man 

beskytter det indre marked og opretholder 

forbindelsen mellem det sted, hvor 

overskuddet og den økonomiske værdi 

skabes, og det sted, hvor de beskattes; 

understreger, at et sådant system bør 

udformes omhyggeligt med henblik på at 

undgå dobbeltbeskatning og tvister; 

anmoder Kommissionen om, at den ud 

over at støtte OECD's promovering af en 

multilateral tilgang til skattespørgsmål, 

der sigter mod at strømline internationale 

skatteordninger og sikre, at fortjeneste 

beskattes på det sted, hvor værdien 

skabes, også styrker EU’s rolle på den 

149. understreger især behovet for at sikre, 

at udgående finansielle strømme beskattes 

mindst én gang, f.eks. ved at indføre en 

kildeskat eller tilsvarende foranstaltninger, 

for at forhindre, at overskud forlader EU 

uden at være blevet beskattet, og opfordrer 

Kommissionen til at forelægge et forslag til 

retsakt herom, for eksempel i form af en 

revision af moder- og 

datterselskabsdirektivet samt rente- og 

royaltydirektivet; insisterer på, at der 

indføres et system, som sikrer, at der et 

bekræftelsesdokument skal forelægges for 

de nationale skattemyndigheder og 

fremsendes til Kommissionen som 

attestering for operationen, hvorved man 

beskytter det indre marked og opretholder 

forbindelsen mellem det sted, hvor 

overskuddet og den økonomiske værdi 

skabes, og det sted, hvor de beskattes; 

understreger, at et sådant system bør 

udformes omhyggeligt med henblik på at 

undgå dobbeltbeskatning og tvister og 

tackle praksissen med ”treaty shopping”; 

opfordrer i mellemtiden medlemsstaterne 

til øjeblikkeligt at indsætte 

antimisbrugsklausuler i deres 

skatteoverenskomster i overensstemmelse 

med BEPS-forslagene; 



 

AM\1079097DA.doc  PE571.047v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

internationale scene ved at tale med én 

stemme og arbejder for udvikling af en 

fælles EU-ramme for bilaterale 

overenskomster på skatteområdet og en 

gradvis erstatning af det meget store antal 

individuelle bilaterale 

skatteoverenskomster med 

overenskomster mellem EU og 

tredjelandsjurisdiktioner; understreger, at 

dette ville være den hurtigste måde at 

tackle praksissen med ”treaty shopping” 

på; opfordrer i mellemtiden 

medlemsstaterne til øjeblikkeligt at 

indsætte antimisbrugsklausuler i deres 

skatteoverenskomster i overensstemmelse 

med BEPS-forslagene; 

Or. en 
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Punkt 170 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

170. understreger endelig, at kravet om 

enstemmighed i Rådet, der giver hver 

enkelt medlemsstat vetoret, mindsker 

incitamentet til at bevæge sig fra status 

quo mod en mere samarbejdsorienteret 

løsning; opfordrer Kommissionen til ikke 

at holde sig tilbage fra, når det er 

relevant, at anvende artikel 116 i TEUF, 

som fastsætter følgende: "Finder 

Kommissionen, at bestående forskelle i 

medlemsstaternes ved lov eller 

administrativt fastsatte bestemmelser 

forvansker konkurrencevilkårene inden for 

det indre marked og derved fremkalder en 

fordrejning, som bør fjernes, holder den 

samråd med de pågældende medlemsstater 

herom. Fører dette samråd ikke til en 

aftale, som fjerner den pågældende 

fordrejning, udsteder Europa-Parlamentet 

og Rådet efter den almindelige 

lovgivningsprocedure de dertil nødvendige 

direktiver [...]”; 

170. understreger endelig, at kravet om 

enstemmighed i Rådet, da det giver hver 

medlemsstat en vetoret i skattespørgsmål, 

er et nødvendigt element i deres 

suverænitet; opfordrer Kommissionen til 

under alle omstændigheder, men navnlig 

på skatteområdet, at undlade at anvende 

artikel 116 i TEUF, som fastsætter 

følgende: "Finder Kommissionen, at 

bestående forskelle i medlemsstaternes ved 

lov eller administrativt fastsatte 

bestemmelser forvansker 

konkurrencevilkårene inden for det indre 

marked og derved fremkalder en 

fordrejning, som bør fjernes, holder den 

samråd med de pågældende medlemsstater 

herom. Fører dette samråd ikke til en 

aftale, som fjerner den pågældende 

fordrejning, udsteder Europa-Parlamentet 

og Rådet efter den almindelige 

lovgivningsprocedure de dertil nødvendige 

direktiver [...]”; 

Or. en 

 

 


