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Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 

Betragtning AA 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AA. der henviser til, at skadelig 

skattepraksis i et vist omfang kan kædes 

sammen med en eller flere af følgende 

uønskede virkninger: manglende 

gennemsigtighed, vilkårlig 

forskelsbehandling, 

konkurrenceforvridninger og ulige 

spilleregler i og uden for det indre marked, 

indvirkning på det indre markeds integritet 

og på skattesystemets fairness, stabilitet og 

legitimitet, øget beskatning af mindre 

mobile økonomiske faktorer, øget 

økonomisk ulighed, illoyal konkurrence 

mellem stater, udhuling af 

skattegrundlaget, social utilfredshed, 

mistillid og et demokratisk underskud; 

AA. der henviser til, at skadelig 

skattepraksis i et vist omfang kan kædes 

sammen med en eller flere af følgende 

uønskede virkninger: manglende 

gennemsigtighed, vilkårlig 

forskelsbehandling, 

konkurrenceforvridninger og ulige 

spilleregler i og uden for det indre marked, 

indvirkning på det indre markeds integritet 

og på skattesystemets fairness, stabilitet og 

legitimitet, øget beskatning af mindre 

mobile økonomiske faktorer, øget 

økonomisk ulighed, illoyal konkurrence 

mellem stater, udhuling af 

skattegrundlaget, social utilfredshed, 

mistillid og et demokratisk underskud, og 

at den kan fungere som et middel til 

skatteundgåelse for velhavende personer 

og personer med høj indkomst; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-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 

Betragtning AC 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AC. der henviser til, at det særlige udvalg, 

der konstitueredes den 26. februar 2015, 

har afholdt 14 møder, hvorunder det har 

hørt kommissionsformand Jean-Claude 

Juncker, kommissær med ansvar for 

konkurrence Margrethe Vestager, 

kommissær med ansvar for økonomiske og 

finansielle anliggender samt beskatning og 

told Pierre Moscovici, formand for Rådet 

Pierre Gramegna, finansministrene fra 

Frankrig Michel Sapin, Tyskland 

Wolfgang Schäuble, Italien Pier Carlo 

Padoan og Spanien Luis de Guindos, 

OECD-repræsentanter samt 

whistleblowere, undersøgende journalister, 

eksperter, akademikere, repræsentanter for 

multinationale selskaber, 

brancheforeninger, fagforeninger, ikke-

statslige organisationer og medlemmer af 

EU's nationale parlamenter (se bilag 1); der 

henviser til, at delegationer fra TAXE-

udvalget har besøgt Schweiz for at se 

nærmere på specifikke aspekter af 

tredjelandsdimensionen af dets mandat, 

samt foretaget undersøgelsesrejser til 

følgende medlemsstater: Belgien, 

Luxembourg, Irland, Nederlandene og Det 

AC. der henviser til, at det særlige udvalg, 

der konstitueredes den 26. februar 2015, 

har afholdt 14 møder, hvorunder det har 

hørt kommissionsformand Jean-Claude 

Juncker, kommissær med ansvar for 

konkurrence Margrethe Vestager, 

kommissær med ansvar for økonomiske og 

finansielle anliggender samt beskatning og 

told Pierre Moscovici, formand for Rådet 

Pierre Gramegna, finansministrene fra 

Frankrig Michel Sapin, Tyskland 

Wolfgang Schäuble, Italien Pier Carlo 

Padoan og Spanien Luis de Guindos, 

OECD-repræsentanter samt 

whistleblowere, undersøgende journalister, 

eksperter, akademikere, repræsentanter for 

multinationale selskaber, 

brancheforeninger, fagforeninger, ikke-

statslige organisationer og medlemmer af 

EU's nationale parlamenter (se bilag 1); der 

henviser til, at delegationer fra TAXE-

udvalget har besøgt Schweiz for at se 

nærmere på specifikke aspekter af 

tredjelandsdimensionen af dets mandat, 

samt foretaget undersøgelsesrejser til 

følgende medlemsstater: Belgien, 

Luxembourg, Irland, Nederlandene og Det 
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Forenede Kongerige; der henviser til, at der 

også har været afholdt møder med 

regeringsrepræsentanter fra Gibraltar og 

Bermuda; 

Forenede Kongerige; der henviser til, at der 

også har været afholdt møder med 

regeringsrepræsentanter fra Gibraltar og 

Bermuda; der henviser til, at alle disse 

aktiviteter, samtidig med at de har givet et 

uvurderligt indblik i skattesystemer og -

praksis i hele EU, ikke har afklaret alle 

relevante spørgsmål, herunder de 

resterende uoverensstemmelser i de 

erklæringer, som Kommissionens 

formand, Jean-Claude Juncker, er 

kommet med vedrørende den i lang tid 

hemmelige side i Krecké-rapporten; 

Or. en 



 

AM\1079108DA.doc  PE571.047v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

18.11.2015 A8-0317/16 

Ændringsforslag  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

for GUE/NGL-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 

Betragtning AD 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AD. der henviser til, at udvalget i et vist 

omfang er blevet hindret i at udføre sit 

arbejde, fordi en række medlemsstater og 

Rådet ikke reagerede inden for svarfristen 

(se bilag 2) og i sidste ende enten ikke 

fremsendte alle de dokumenter, de var 

anmodet om, eller afgav rent formelle svar, 

som knap nok berørte substansen i 

anmodningerne; der henviser til, at 15 af de 

17 multinationale selskaber, der var 

indbudt (eksklusive revisions- og 

skatterådgivningsfirmaer), indvilgede i at 

give møde for udvalget, (se bilag 3). der 

henviser til, at heller ikke Kommissionen 

samarbejdede fuldt ud, idet den ikke 

fremsendte alle dokumenter og uformelle 

notater fra møder i Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen møder, men kun, som 

følge af visse medlemsstaters modvilje, 

tilbød en begrænset høringsprocedure; der 

henviser til, at udvalgets mandatperiode 

derfor måtte forlænges; 

AD. der henviser til, at udvalget i et vist 

omfang er blevet hindret i at udføre sit 

arbejde, fordi en række medlemsstater og 

Rådet ikke reagerede inden for svarfristen 

(se bilag 2) og i sidste ende enten ikke 

fremsendte alle de dokumenter, de var 

anmodet om, eller afgav rent formelle svar, 

som knap nok berørte substansen i 

anmodningerne; der henviser til, at 15 af de 

17 multinationale selskaber, der var 

indbudt (eksklusive revisions- og 

skatterådgivningsfirmaer), indvilgede i at 

give møde for udvalget, (se bilag 3), de 11 

heraf imidlertid først efter flere 

indbydelser og betydeligt pres; der 

henviser til, at heller ikke Kommissionen 

samarbejdede fuldt ud, idet den hverken 

fremsendte alle dokumenter og uformelle 

notater fra møder i Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen eller gjorde en 

database, den havde oprettet til internt 

brug indeholdende alle skatteordninger i 

hele EU, der betragtedes som potentielt 

skadelige, tilgængelig for udvalget, men 

kun, bl.a. som følge af visse 

medlemsstaters modvilje, tilbød en 

begrænset høringsprocedure, i forbindelse 
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med hvilken en stor del af de afgørende 

oplysninger var bortredigeret; der henviser 

til, at udvalgets mandatperiode derfor 

måtte forlænges en gang, og at mangler 

gør det nødvendigt at forlænge mandatet 

yderligere; der henviser til, at en endelig 

betænkning fra TAXE-udvalget skal 

offentliggøres ved udgangen af mandatet 

med henblik på at supplere denne 

interimsbetænkning; 

Or. en 
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Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
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Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 
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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 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. er imidlertid bekymret over den tætte 

kontakt mellem skattemyndighederne og 

private selskaber i nogle medlemsstater, 

hvilket ofte fører til ad hoc-afgørelser og -

sanktioner for private virksomheder, der 

undlader at beskytte offentlige interesser 

ved at fremme skatteundgåelse; 

understreger behovet for at forbedre 

skattemyndighedernes uafhængighed fra 

virksomhedernes interesser, uden at det 

udgør en fare for deres politiske og 

demokratiske ansvarlighed over for de 

nationale regeringer og parlamenter; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 90 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  90a. fremhæver i denne forbindelse de 

seneste afsløringer i medierne, i henhold 

til hvilke flere medlemsstater aktivt skal 

have hindret fremskridt med at begrænse 

skadelig skattepraksis i Rådets organer, 

navnlig med hensyn til patentbokse, og 

opfordrer til, at der gennemføres 

yderligere undersøgelser af det politiske 

ansvar i disse sager, også med hensyn til 

Eurogruppens formand, Jeroen 

Dijsselbloem, og formanden for Europa-

Kommissionen, Jean-Claude Juncker; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 118 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

118. anmoder Kommissionen om, indtil et 

fuldstændigt FKSSG er vedtaget og 

gennemført fuldt ud på EU-plan, at træffe 

øjeblikkelige foranstaltninger til at sikre 

effektiv beskatning, reducere flytningen af 

overskud (navnlig gennem interne 

afregningspriser), udforme en ordning for 

udligning af grænseoverskridende 

overskud og tab, som - i afventning af 

konsolidering - bør være af midlertidig 

karakter og give tilstrækkelig garanti for, 

at den ikke vil skabe nye muligheder for 

aggressiv skatteplanlægning, samt 

yderligere indføre hensigtsmæssige og 

effektive antimisbrugsregler i alle relevante 

direktiver; opfordrer Kommissionen til at 

gennemgå de eksisterende direktiver og 

direktivudkast på området skat og 

selskabsret med henblik på at vurdere, om 

de er egnede til at sikre effektiv 

beskatning; opfordrer Rådet til at forberede 

en hurtig vedtagelse af disse bestemmelser; 

understreger, at hvis reduktionen af 

bureaukrati, som er et af målene med 

indførelsen af et fælles konsolideret 

skattegrundlag, skal lykkes, bør det 

ledsages af fælles regnskabsregler og en 

118. anmoder Kommissionen om, indtil et 

fuldstændigt FKSSG er vedtaget og 

gennemført fuldt ud på EU-plan, at træffe 

øjeblikkelige foranstaltninger til at sikre 

effektiv beskatning, reducere flytningen af 

overskud (navnlig gennem interne 

afregningspriser) og indføre 

hensigtsmæssige og effektive 

antimisbrugsregler i alle relevante 

direktiver; opfordrer Kommissionen til at 

gennemgå de eksisterende direktiver og 

direktivudkast på området skat og 

selskabsret med henblik på at vurdere, om 

de er egnede til at sikre effektiv 

beskatning; opfordrer Rådet til at forberede 

en hurtig vedtagelse af disse bestemmelser; 

understreger, at hvis reduktionen af 

bureaukrati, som er et af målene med 

indførelsen af et fælles konsolideret 

skattegrundlag, skal lykkes, bør det 

ledsages af fælles regnskabsregler og en 

passende harmonisering af administrativ 

praksis i skattespørgsmål; 
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passende harmonisering af administrativ 

praksis i skattespørgsmål; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 136 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

136. opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre en mere omfattende ordning 

for landeopdelt regnskabsaflæggelse til 

skattemyndighederne, baseret på OECD-

standarden og med mere detaljerede 

oplysninger såsom selvangivelser og 

koncerninterne transaktioner; fremhæver, 

at firmaers skatteoplysninger til andre 

skatteforvaltninger bør ledsages af 

forbedringer i ordningen for løsning af 

tvister med henblik på at præcisere de 

respektive parters rettigheder og undgå 

negative bivirkninger; understreger for så 

vidt angår forholdet til tredjelandes 

skatteforvaltninger, at oplysninger kun bør 

videregives til myndighederne i de lande, 

der har ordninger svarende til dem, som er 

fastsat i EU's voldgiftskonvention; 

opfordrer desuden til, at der udvikles 

harmoniserede regnskabsstandarder, der 

navnlig muliggør en mere detaljeret 

information om royalties; 

136. opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre en mere omfattende ordning 

for landeopdelt regnskabsaflæggelse til 

skattemyndighederne, baseret på OECD-

standarden og med mere detaljerede 

oplysninger såsom selvangivelser og 

koncerninterne transaktioner; fremhæver, 

at firmaers skatteoplysninger til andre 

skatteforvaltninger bør ledsages af 

forbedringer i ordningen for løsning af 

tvister med henblik på at præcisere de 

respektive parters rettigheder og undgå 

negative bivirkninger; understreger for så 

vidt angår forholdet til tredjelandes 

skatteforvaltninger, at oplysninger kun bør 

videregives til myndighederne i de lande, 

der har ordninger svarende til dem, som er 

fastsat i EU's voldgiftskonvention; 

opfordrer desuden til, at der udvikles 

harmoniserede regnskabsstandarder, der 

navnlig muliggør en mere detaljeret 

information om royalties; understreger, at 

EU’s harmoniserede regnskabsregler i 

skatteanliggender ikke bør bygge på 

International Financial Reporting 

Standards (IFRS), men bør baseres på et 

egentligt europæisk regelsæt, hvor der er 

balance mellem fleksibilitet og de 
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potentielt negative virkninger af et øget 

skønsmargin for skatteyderne ved 

beregning af nøgletal såsom indtægter og 

udgifter; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 143 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

143. opfordrer Kommissionen til at 

overveje en række værktøjer til at sikre en 

sådan beskyttelse mod uberettiget 

retsforfølgning, økonomiske sanktioner 

eller forskelsbehandling, samtidig med at 

fortrolighedskrav og 

forretningshemmeligheder respekteres; 

henleder i denne forbindelse 

opmærksomheden på eksemplet med den 

amerikanske Dodd-Frank-lov, der både 

belønner whistleblowere, der giver 

myndighederne nye oplysninger, og 

beskytter dem mod retsforfølgning og tab 

af job, idet det dog må understreges, at en 

sådan belønning ikke bør være et 

incitament til at offentliggøre kommercielt 

følsomme oplysninger; foreslår, at der 

oprettes et uafhængigt europæisk organ 

med ansvar for indsamling af sådanne 

oplysninger og gennemførelse af 

undersøgelser samt en paneuropæisk 

whistleblower-fond, der kan sikre, at 

whistleblowerne får tilstrækkelig 

økonomisk hjælp, begge finansieret 

gennem en afgift på en del af de inddrevne 

midler eller de pålagte bøder; mener, at der 

også bør ydes beskyttelse til 

143. opfordrer Kommissionen til at 

overveje en række værktøjer til at sikre en 

sådan beskyttelse mod uberettiget 

retsforfølgning, økonomiske sanktioner 

eller forskelsbehandling, samtidig med at 

fortrolighedskrav og 

forretningshemmeligheder respekteres; 

henleder i denne forbindelse 

opmærksomheden på eksemplet med den 

amerikanske Dodd-Frank-lov, der både 

belønner whistleblowere, der giver 

myndighederne nye oplysninger, og 

beskytter dem mod retsforfølgning og tab 

af job, idet det dog må understreges, at en 

sådan belønning ikke bør være et 

incitament til at offentliggøre kommercielt 

følsomme oplysninger; foreslår, at der 

oprettes et uafhængigt europæisk organ 

med ansvar for indsamling af sådanne 

oplysninger og gennemførelse af 

undersøgelser samt en paneuropæisk 

whistleblower-fond, der kan sikre, at 

whistleblowerne får tilstrækkelig 

økonomisk hjælp, begge finansieret 

gennem en afgift på en del af de inddrevne 

midler eller de pålagte bøder; mener, at der 

også bør ydes beskyttelse til 
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whistleblowere, som informerer 

offentligheden, efter at de kompetente 

myndigheder på nationalt niveau eller EU-

niveau er blevet underrettet, men efter en 

måned ikke har reageret; 

whistleblowere, som informerer 

offentligheden, efter at de kompetente 

myndigheder på nationalt niveau eller EU-

niveau er blevet underrettet, men efter en 

måned ikke har reageret; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at sikre 

en omfattende beskyttelse af informanter 

og journalister i direktivet om 

forretningshemmeligheder baseret på 

henstillingerne i denne betænkning; 

Or. en 

 

 


