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18.11.2015 A8-0317/3 

Amendement  3 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect 

2015/2066(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A ter. overwegende dat voorzitter Juncker 

een opvallende rol heeft gespeeld in dit 

schandaal, aangezien hij jarenlang eerste 

minister en minister van Financiën van 

Luxemburg is geweest en deze schadelijke 

praktijken in het belang van zijn eigen 

land heeft ontwikkeld, en zo andere 

lidstaten grote belastinginkomsten heeft 

doen derven, ondanks de verplichting van 

loyale samenwerking die krachtens de 

Verdragen voor alle lidstaten geldt; 

overwegende dat hij tijdens de hoorzitting 

van 17 september 2015 ook een echt debat 

over zijn verantwoordelijkheid heeft 

vermeden, waardoor het Parlement een 

essentieel getuigenis is ontzegd en de 

TAXE-commissie haar mandaat niet naar 

behoren heeft kunnen uitvoeren; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Amendement  4 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect 

2015/2066(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat de totstandbrenging 

van de Europese interne markt bijzonder 

gunstig is gebleken voor de nationale 

economieën, aangezien de interne markt 

hen concurrerender en aantrekkelijker 

maakt in een gemondialiseerde economie, 

en overwegende dat fiscale convergentie 

tussen de lidstaten op termijn hetzelfde 

effect zal hebben; 

Schrappen 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Amendement  5 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect 

2015/2066(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 107 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

107. verzoekt de Commissie te 

onderzoeken onder welke voorwaarden op 

langere termijn een EU-breed 

clearingsysteem kan worden opgezet, aan 

de hand waarvan de Commissie fiscale 

rulingpraktijken stelselmatig zou screenen 

teneinde de zekerheid, consistentie, 

eenvormigheid en transparantie van het 

systeem te vergroten en te controleren of 

deze rulings schadelijke gevolgen voor 

andere lidstaten hebben; 

Schrappen 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Amendement  6 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect 

2015/2066(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 132 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

132. neemt er nota van dat de huidige 

regels inzake toezicht op staatssteun 

beogen concurrentieverstorende praktijken 

tegen te gaan door onterecht aan bedrijven 

toegekende voordelen terug te vorderen; 

verzoekt de Commissie na te gaan of het 

mogelijk is de bestaande regels te 

veranderen, opdat de na een inbreuk op de 

EU-staatsteunregels teruggevorderde 

bedragen kunnen worden uitgekeerd aan de 

lidstaten die het slachtoffer zijn geweest 

van een uitholling van hun 

belastinggrondslag of naar de EU-

begroting kunnen gaan, en niet naar de 

lidstaat die de illegale 

belastinggerelateerde steun heeft 

toegekend, zoals thans het geval is; 

verzoekt de Commissie de bestaande regels 

te veranderen om ervoor te zorgen dat er 

bij een inbreuk op de staatssteunregels 

sancties kunnen worden opgelegd aan de 

betrokken landen en bedrijven; 

132. neemt er nota van dat de huidige 

regels inzake toezicht op staatssteun 

beogen concurrentieverstorende praktijken 

tegen te gaan door onterecht aan bedrijven 

toegekende voordelen terug te vorderen; 

verzoekt de Commissie na te gaan of het 

mogelijk is de bestaande regels te 

veranderen, opdat de na een inbreuk op de 

EU-staatsteunregels teruggevorderde 

bedragen kunnen worden uitgekeerd aan de 

lidstaten die het slachtoffer zijn geweest 

van een uitholling van hun 

belastinggrondslag, en niet naar de lidstaat 

die de illegale belastinggerelateerde steun 

heeft toegekend, zoals thans het geval is; 

verzoekt de Commissie de bestaande regels 

te veranderen om ervoor te zorgen dat er 

bij een inbreuk op de staatssteunregels 

sancties kunnen worden opgelegd aan de 

betrokken landen en bedrijven; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Amendement  7 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect 

2015/2066(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 149 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

149. onderstreept met name dat ervoor 

moet worden gezorgd dat uitgaande 

financiële stromen ten minste één keer 

worden belast, bv. door een bronbelasting 

of gelijkwaardige maatregelen, om te 

voorkomen dat winsten de EU onbelast 

verlaten, en vraagt de Commissie daartoe 

een wetgevingsvoorstel in te dienen, bv. 

door een herziening van de moeder-

dochterrichtlijn en de richtlijn interest en 

royalty's; dringt erop aan een systeem in te 

voeren om ervoor te zorgen dat ter 

bevestiging een document bij de nationale 

belastingautoriteiten moet worden 

ingediend en aan de Commissie moet 

worden meegedeeld waarmee deze operatie 

wordt aangetoond, zodat de interne markt 

wordt beschermd en de band wordt 

gehandhaafd tussen de plaats waar de 

winsten worden gemaakt en de 

economische waarde wordt gegenereerd en 

de plaats waar deze worden belast; 

benadrukt dat een dergelijk systeem 

zorgvuldig moet worden ontworpen 

teneinde dubbele belastingheffing en 

geschillen te voorkomen; vraagt de 

Commissie steun te betuigen voor de door 

de OESO gepromote multilaterale aanpak 

van belastingkwesties – die beoogt 

internationale belastingafspraken te 

stroomlijnen en ervoor te zorgen dat 

149. onderstreept met name dat ervoor 

moet worden gezorgd dat uitgaande 

financiële stromen ten minste één keer 

worden belast, bv. door een bronbelasting 

of gelijkwaardige maatregelen, om te 

voorkomen dat winsten de EU onbelast 

verlaten, en vraagt de Commissie daartoe 

een wetgevingsvoorstel in te dienen, bv. 

door een herziening van de moeder-

dochterrichtlijn en de richtlijn interest en 

royalty's; dringt erop aan een systeem in te 

voeren om ervoor te zorgen dat ter 

bevestiging een document bij de nationale 

belastingautoriteiten moet worden 

ingediend en aan de Commissie moet 

worden meegedeeld waarmee deze operatie 

wordt aangetoond, zodat de interne markt 

wordt beschermd en de band wordt 

gehandhaafd tussen de plaats waar de 

winsten worden gemaakt en de 

economische waarde wordt gegenereerd en 

de plaats waar deze worden belast; 

benadrukt dat een dergelijk systeem 

zorgvuldig moet worden ontworpen 

teneinde dubbele belastingheffing en 

geschillen te voorkomen en 

"verdragshoppen" tegen te gaan; vraagt de 

lidstaten onmiddellijk 

antimisbruikbepalingen op te nemen in hun 

belastingverdragen, in overeenstemming 

met de BEPS-voorstellen; 
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winsten daar worden belast waar zij 

gegenereerd worden – en tegelijk de rol 

van de EU op het internationale toneel te 

versterken door met één stem te spreken 

en te werken aan de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijk EU-kader voor 

bilaterale belastingverdragen en een 

geleidelijke vervanging van het enorme 

aantal afzonderlijke bilaterale 

belastingverdragen door verdragen tussen 

de EU en derde rechtsgebieden; 

onderstreept dat dit de meest directe 

manier zou zijn om "verdragshoppen" 

tegen te gaan; vraagt de lidstaten in 

afwachting daarvan onmiddellijk 

antimisbruikbepalingen op te nemen in hun 

belastingverdragen, in overeenstemming 

met de BEPS-voorstellen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Amendement  8 

Bernard Monot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect 

2015/2066(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 170 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

170. onderstreept ten slotte dat de regel van 

eenparigheid van stemmen in de Raad 

waardoor elk land een vetorecht heeft, de 

stimulans vermindert om van de status 

quo naar meer samenwerking te gaan; 

verzoekt de Commissie niet te aarzelen om 

zo nodig gebruik te maken van artikel 116 

VWEU, waarin het volgende is vastgelegd: 

"Ingeval de Commissie vaststelt dat een 

dispariteit tussen de wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 

de mededingingsvoorwaarden op de 

interne markt vervalst en zodoende een 

distorsie veroorzaakt welke moet worden 

opgeheven, raadpleegt zij de betrokken 

lidstaten. Indien deze raadpleging niet leidt 

tot overeenstemming waardoor de 

betrokken distorsie wordt opgeheven, 

stellen het Europees Parlement en de Raad, 

volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

de voor dat doel noodzakelijke richtlijnen 

vast."; 

170. onderstreept ten slotte dat de regel van 

eenparigheid van stemmen in de Raad 

waardoor elk land een vetorecht heeft, een 

noodzakelijk onderdeel van hun 

soevereiniteit is; verzoekt de Commissie in 

ieder geval, maar met name op het gebied 

van belastingen, geen gebruik te maken 

van artikel 116 VWEU, waarin het 

volgende is vastgelegd: "Ingeval de 

Commissie vaststelt dat een dispariteit 

tussen de wettelijke of bestuursrechtelijke 

bepalingen der lidstaten de 

mededingingsvoorwaarden op de interne 

markt vervalst en zodoende een distorsie 

veroorzaakt welke moet worden 

opgeheven, raadpleegt zij de betrokken 

lidstaten. Indien deze raadpleging niet leidt 

tot overeenstemming waardoor de 

betrokken distorsie wordt opgeheven, 

stellen het Europees Parlement en de Raad, 

volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

de voor dat doel noodzakelijke richtlijnen 

vast."; 

Or. en 

 

 


