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18.11.2015 A8-0317/3 

Ändringsförslag  3 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ab (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ab. Kommissionens ordförande Juncker 

spelade en framträdande roll i denna 

skandal, såsom Luxemburg 

premiärminister och finansminister under 

många år, genom att utveckla denna 

skadliga praxis i sitt eget lands intresse 

samtidigt som han berövade andra 

medlemsstater betydande finansresurser, 

trots det krav på lojalt samarbete som 

läggs på var och en av dem genom 

fördragen. Under utfrågningen av honom 

den 17 september 2015 undvek han en 

verklig debatt om sitt ansvar, och 

parlamentet berövades därmed ett 

avgörande vittnesmål och TAXE-utskottet 

hindrades från att fullgöra sitt mandat på 

ett korrekt sätt. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Ändringsförslag  4 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. Införandet av den europeiska inre 

marknaden har blivit mycket positiv för de 

nationella ekonomierna och gjort dem 

mer konkurrenskraftiga och attraktiva i 

en globaliserad ekonomi. 

Skattekonvergens mellan 

medlemsstaterna kommer att få samma 

effekt. 

utgår 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Ändringsförslag  5 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 107 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

107. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att studera 

förutsättningarna för att på längre sikt 

inrätta ett clearingsystem för hela EU, där 

kommissionen systematiskt kan granska 

skattebeslut och på så sätt öka systemets 

säkerhet, konsekvens, enhetlighet och 

transparens, samt kontrollera om besluten 

kan påverka andra medlemsstater 

ogynnsamt. 

utgår 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Ändringsförslag  6 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 132 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

132. Europaparlamentet noterar att de 

aktuella reglerna för kontroll av statligt 

stöd syftar till att åtgärda 

konkurrensbegränsande metoder genom att 

kräva återbetalning av fördelar som 

felaktigt har beviljats företag. 

Kommissionen uppmanas att undersöka 

möjligheterna att ändra de befintliga 

reglerna så att det blir möjligt att betala 

tillbaka de belopp som återvunnits till följd 

av en överträdelse av EU:s statsstödsregler 

till de medlemsstater som fått sin skattebas 

urholkad, och inte till den medlemsstat som 

beviljade det olagliga skatterelaterade 

statliga stödet, vilket är fallet i dag, eller 

låta beloppen tillfalla EU:s budget. 

Kommissionen uppmanas att ändra 

befintliga bestämmelser för att se till att 

påföljder kan antas mot berörda länder och 

företag i fall av brott mot 

statsstödsreglerna. 

132. Europaparlamentet noterar att de 

aktuella reglerna för kontroll av statligt 

stöd syftar till att åtgärda 

konkurrensbegränsande metoder genom att 

kräva återbetalning av fördelar som 

felaktigt har beviljats företag. 

Kommissionen uppmanas att undersöka 

möjligheterna att ändra de befintliga 

reglerna så att det blir möjligt att betala 

tillbaka de belopp som återvunnits till följd 

av en överträdelse av EU:s statsstödsregler 

till de medlemsstater som fått sin skattebas 

urholkad, och inte till den medlemsstat som 

beviljade det olagliga skatterelaterade 

statliga stödet, vilket är fallet i dag. 

Kommissionen uppmanas att ändra 

befintliga bestämmelser för att se till att 

påföljder kan antas mot berörda länder och 

företag i fall av brott mot 

statsstödsreglerna. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Ändringsförslag  7 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 149 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

149. Europaparlamentet betonar i 

synnerhet behovet av att säkerställa att 

utgående finansiella flöden åtminstone 

beskattats en gång, t.ex. genom att utkräva 

en källskatt, för att förhindra att vinster 

lämnar EU obeskattade, och uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett lagförslag 

med denna innebörd, till exempel genom 

revidering av moder- och 

dotterbolagsdirektivet och direktivet om 

räntor och royalties. Parlamentet insisterar 

på att ett system bör inrättas för att 

säkerställa att ett bekräftelsedokument 

måste läggas fram för de nationella 

skattemyndigheterna och meddelas 

kommissionen i syfte att certifiera denna 

operation, och därmed skydda den inre 

marknaden och upprätthålla kopplingen 

mellan platsen där vinster och ekonomiskt 

värde genereras och där de beskattas. 

Parlamentet betonar att ett sådant system 

bör utformas noga så att dubbelbeskattning 

och tvister kan undvikas. Parlamentet 

uppmanar kommissionen, samtidigt som 

man stöder OECD:s främjande av en 

multilateral ansats för skattefrågor som 

syftar till att förenkla internationella 

skatteavtal och säkerställa att vinster 

beskattas där värdet skapas, att flytta fram 

EU:s roll på den internationella arenan 

genom att tala med en röst och verka för 

149. Europaparlamentet betonar i 

synnerhet behovet av att säkerställa att 

utgående finansiella flöden åtminstone 

beskattats en gång, t.ex. genom att utkräva 

en källskatt, för att förhindra att vinster 

lämnar EU obeskattade, och uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett lagförslag 

med denna innebörd, till exempel genom 

revidering av moder- och 

dotterbolagsdirektivet och direktivet om 

räntor och royalties. Parlamentet insisterar 

på att ett system bör inrättas för att 

säkerställa att ett bekräftelsedokument 

måste läggas fram för de nationella 

skattemyndigheterna och meddelas 

kommissionen i syfte att certifiera denna 

operation, och därmed skydda den inre 

marknaden och upprätthålla kopplingen 

mellan platsen där vinster och ekonomiskt 

värde genereras och där de beskattas. 

Parlamentet betonar att ett sådant system 

bör utformas noga så att dubbelbeskattning 

och tvister kan undvikas, och man kan ta 

itu med praxisen att jaga runt efter 

förmånligaste avtal. Parlamentet uppmanar 

tills vidare medlemsstaterna att omedelbart 

införa antimissbruksklausuler i sina 

skatteavtal i enlighet med BEPS-förslagen. 
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att utveckla en gemensam EU-ram för 

bilaterala avtal i skattefrågor och för att 

successivt ersätta det enorma antalet 

bilaterala skatteavtal med avtal mellan 

EU och tredjelandsjurisdiktioner. 

Parlamentet betonar att detta vore det 

mest påtagliga sättet att ta itu med 

praxisen att jaga runt efter förmånligaste 

avtal. Parlamentet uppmanar tills vidare 

medlemsstaterna att omedelbart införa 

antimissbruksklausuler i sina skatteavtal i 

enlighet med BEPS-förslagen. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Ändringsförslag  8 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 170 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

170. Europaparlamentet betonar slutligen 

att enhällighetsregeln inom rådet, som ger 

varje medlemsstat vetorätt, minskar 

incitamenten att gå från status quo mot en 

mer samarbetsinriktad lösning. 
Kommissionen uppmanas att inte avstå 

från att i lämpliga fall använda sig av 

artikel 116 i EUF-fördraget där följande 

fastslås: “Om kommissionen finner att en 

skillnad mellan bestämmelserna i 

medlemsstaternas lagar eller andra 

författningar framkallar en snedvridning av 

konkurrensvillkoren på den inre 

marknaden som behöver elimineras, ska 

den samråda med de medlemsstater som 

saken gäller. Om samrådet inte leder till ett 

avtal som eliminerar snedvridningen ska 

Europaparlamentet och rådet, i enlighet 

med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 

utfärda nödvändiga direktiv [...]”. 

170. Europaparlamentet betonar slutligen 

att enhällighetsregeln inom rådet, då den 

ger varje medlemsstat vetorätt, är en 

nödvändig del av deras suveränitet. 

Kommissionen uppmanas att inte avstå 

från att, i samtliga fall men i synnerhet på 

skatteområdet, använda sig av artikel 116 i 

EUF-fördraget där följande fastslås: “Om 

kommissionen finner att en skillnad mellan 

bestämmelserna i medlemsstaternas lagar 

eller andra författningar framkallar en 

snedvridning av konkurrensvillkoren på 

den inre marknaden som behöver 

elimineras, ska den samråda med de 

medlemsstater som saken gäller. Om 

samrådet inte leder till ett avtal som 

eliminerar snedvridningen ska 

Europaparlamentet och rådet, i enlighet 

med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 

utfärda nödvändiga direktiv [...]”. 

Or. en 

 

 


