
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

18.11.2015 A8-0317/14 

Amendement  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 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 

namens de GUE/NGL-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 AA 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AA. overwegende dat schadelijke 

belastingpraktijken in zekere mate gepaard 

kunnen gaan met een of meer van de 

volgende ongewenste effecten: gebrek aan 

transparantie, willekeurige discriminatie, 

concurrentieverstoring en een ongelijk 

speelveld binnen en buiten de interne 

markt, aantasting van de integriteit van de 

interne markt en de billijkheid, stabiliteit 

en legitimiteit van het belastingstelsel, 

zwaardere belasting van minder mobiele 

economische factoren, grotere 

economische ongelijkheid, oneerlijke 

concurrentie tussen staten, uitholling van 

de belastinggrondslag, maatschappelijke 

ontevredenheid, wantrouwen en een 

democratisch deficit; 

AA. overwegende dat schadelijke 

belastingpraktijken in zekere mate gepaard 

kunnen gaan met een of meer van de 

volgende ongewenste effecten: gebrek aan 

transparantie, willekeurige discriminatie, 

concurrentieverstoring en een ongelijk 

speelveld binnen en buiten de interne 

markt, aantasting van de integriteit van de 

interne markt en de billijkheid, stabiliteit 

en legitimiteit van het belastingstelsel, 

zwaardere belasting van minder mobiele 

economische factoren, grotere 

economische ongelijkheid, oneerlijke 

concurrentie tussen staten, uitholling van 

de belastinggrondslag, maatschappelijke 

ontevredenheid, wantrouwen en een 

democratisch deficit, en als vehikel voor 

belastingontwijking kunnen worden 

gebruikt door individuen met een hoog 

inkomen en vermogende individuen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Amendement  15 

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 

namens de GUE/NGL-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 AC 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AC. overwegende dat zijn bevoegde 

bijzondere commissie, die op 26 februari 

2015 is ingesteld, 14 vergaderingen heeft 

gehouden, tijdens welke zij 

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, 

de commissaris voor Mededinging, 

Margrethe Vestager, de commissaris voor 

Economische en Financiële Zaken, 

Belastingen en Douane, Pierre Moscovici, 

de ministers van Financiën van Frankrijk, 

Michel Sapin, Duitsland, Wolfgang 

Schäuble, Italië, Pier Carlo Padoan, en 

Spanje, Luis de Guindos, 

vertegenwoordigers van de OESO, alsook 

klokkenluiders, onderzoeksjournalisten, 

deskundigen, academici, 

vertegenwoordigers van multinationale 

ondernemingen, beroepsverenigingen, 

vakbonden, niet-gouvernementele 

organisaties en leden van nationale 

parlementen van EU-landen heeft gehoord 

(zie bijlage 1); overwegende dat delegaties 

van de Commissie TAXE Zwitserland 

hebben bezocht om specifieke aspecten van 

de derdelanddimensie van haar mandaat te 

onderzoeken, en de volgende lidstaten 

hebben bezocht om informatie te 

verzamelen: België, Luxemburg, Ierland, 

AC. overwegende dat zijn bevoegde 

bijzondere commissie, die op 26 februari 

2015 is ingesteld, 14 vergaderingen heeft 

gehouden, tijdens welke zij 

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, 

de commissaris voor Mededinging, 

Margrethe Vestager, de commissaris voor 

Economische en Financiële Zaken, 

Belastingen en Douane, Pierre Moscovici, 

de ministers van Financiën van Frankrijk, 

Michel Sapin, Duitsland, Wolfgang 

Schäuble, Italië, Pier Carlo Padoan, en 

Spanje, Luis de Guindos, 

vertegenwoordigers van de OESO, alsook 

klokkenluiders, onderzoeksjournalisten, 

deskundigen, academici, 

vertegenwoordigers van multinationale 

ondernemingen, beroepsverenigingen, 

vakbonden, niet-gouvernementele 

organisaties en leden van nationale 

parlementen van EU-landen heeft gehoord 

(zie bijlage 1); overwegende dat delegaties 

van de Commissie TAXE Zwitserland 

hebben bezocht om specifieke aspecten van 

de derdelanddimensie van haar mandaat te 

onderzoeken, en de volgende lidstaten 

hebben bezocht om informatie te 

verzamelen: België, Luxemburg, Ierland, 
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Nederland en het Verenigd Koninkrijk; 

overwegende dat er ook bijeenkomsten met 

vertegenwoordigers van de regeringen van 

Gibraltar en Bermuda zijn georganiseerd; 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk; 

overwegende dat er ook bijeenkomsten met 

vertegenwoordigers van de regeringen van 

Gibraltar en Bermuda zijn georganiseerd; 

overwegende dat al deze activiteiten, 

hoewel zij tal van inzichten van 

onschatbare waarde geven in de 

belastingstelsels en -praktijken in de hele 

EU, niet alle relevante vraagstukken 

hebben opgehelderd, zoals de resterende 

inconsistenties in de verklaringen van 

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de 

Commissie, met betrekking tot de pagina 

van het verslag-Krecké die al lang geheim 

wordt gehouden; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-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 AD 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AD. overwegende dat sommige van de 

werkzaamheden van de commissie werden 

gehinderd doordat een aantal van de 

lidstaten en de Raad niet tijdig hebben 

geantwoord (zie bijlage 2) en uiteindelijk 

niet alle gevraagde documenten hebben 

toegezonden of slechts een beleefd 

antwoord hebben gestuurd waarin de 

inhoud van het verzoek amper werd 

aangeroerd; overwegende dat slechts 15 

van de 17 uitgenodigde multinationals 

(accountantskantoren en belastingadviseurs 

niet meegeteld) ermee hebben ingestemd 

voor de commissie te verschijnen (zie 

bijlage 3); overwegende dat de Europese 

Commissie evenmin volledig heeft 

meegewerkt, niet alle zittingsdocumenten 

en informele vergaderstukken van de 

vergaderingen van de Groep gedragscode 

heeft overgelegd en, wegens de 

onbuigzaamheid van de lidstaten, slechts in 

een beperkte raadplegingsprocedure heeft 

voorzien; overwegende dat het mandaat 

van de bijzondere commissie daarom 

moest worden verlengd; 

AD. overwegende dat sommige van de 

werkzaamheden van de commissie werden 

gehinderd doordat een aantal van de 

lidstaten en de Raad niet tijdig hebben 

geantwoord (zie bijlage 2) en uiteindelijk 

niet alle gevraagde documenten hebben 

toegezonden of slechts een beleefd 

antwoord hebben gestuurd waarin de 

inhoud van het verzoek amper werd 

aangeroerd; overwegende dat slechts 15 

van de 17 uitgenodigde multinationals 

(accountantskantoren en belastingadviseurs 

niet meegeteld) ermee hebben ingestemd 

voor de commissie te verschijnen (zie 

bijlage 3), waarvan 11 echter pas na 

herhaaldelijke verzoeken en aanzienlijke 

druk; overwegende dat de Commissie 

evenmin volledig heeft meegewerkt, noch 

alle zittingsdocumenten en informele 

vergaderstukken van de Groep 

gedragscode heeft overgelegd, noch de 

databank die zij heeft opgezet voor interne 

doeleinden met daarin alle 

belastingregelingen in de EU die als 

mogelijk schadelijk worden beschouwd, 

ter beschikking heeft gesteld aan de 

commissie en, onder meer wegens de 

onbuigzaamheid van sommige lidstaten, 
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slechts in een beperkte 

raadplegingsprocedure heeft voorzien 

gedurende welke veel van de cruciale 

informatie volledig werd gecensureerd; 

overwegende dat het mandaat van de 

bijzondere commissie daarom eenmaal 

moest worden verlengd en de 

tekortkomingen een verdere verlenging 

van het mandaat noodzakelijk zullen 

maken; overwegende dat aan het einde 

van het mandaat een eindverslag van de 

Commissie TAXE moet worden 

gepubliceerd om dit tussentijdse verslag 

aan te vullen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Amendement  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, 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 

namens de GUE/NGL-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 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. is echter bezorgd over de 

verwantschap tussen belastingautoriteiten 

en particuliere ondernemingen in 

sommige lidstaten, die vaak leidt tot ad-

hocrulings en sancties voor particuliere 

ondernemingen die het openbaar belang 

niet beschermen omdat zij 

belastingontwijking bevorderen; 

benadrukt dat de onafhankelijkheid van 

belastingautoriteiten ten aanzien van 

ondernemingsbelangen moet worden 

verbeterd, zonder dat hun politieke en 

democratische verantwoordingsplicht 

jegens nationale regeringen en 

parlementen in het gedrang komt; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Amendement  18 

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 

namens de GUE/NGL-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 90 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  90 bis. benadrukt in dit verband de 

recente onthullingen in de media volgens 

welke bepaalde lidstaten de vorderingen 

met betrekking tot het beperken van 

schadelijke belastingpraktijken actief 

tegenhielden in de Raadsfora, met name 

voor wat octrooiboxen betreft, en verzoekt 

om verder onderzoek naar de politieke 

verantwoordelijkheid voor deze gevallen, 

ook met betrekking tot de voorzitter van de 

Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, en de 

voorzitter van de Europese Commissie, 

Jean-Claude Juncker; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Amendement  19 

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 

namens de GUE/NGL-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 118 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

118. verzoekt de Commissie, in afwachting 

van de goedkeuring van een volledige 

CCCTB en de volledige tenuitvoerlegging 

daarvan op EU-niveau, onmiddellijk 

maatregelen te nemen om voor 

doeltreffende belastingheffing te zorgen, 

winstverschuiving (met name door 

verrekenprijzen) te beperken, een 

tussentijdse regeling – in afwachting van 

consolidatie – voor de compensatie van 

grensoverschrijdende winsten en verliezen 

te treffen, die tijdelijk moet zijn en 

voldoende garanties moet inhouden dat er 

geen nieuwe mogelijkheden voor 

agressieve belastingplanning door 

ontstaan, en in alle betreffende richtlijnen 

passende en doeltreffende 

antimisbruikregels op te nemen; verzoekt 

de Commissie de bestaande richtlijnen en 

ontwerprichtlijnen op het gebied van 

belasting- en vennootschapsrecht te 

controleren op de geschiktheid ervan om 

doeltreffende belastingheffing af te 

dwingen; verzoekt de Raad 

voorbereidselen te treffen voor de spoedige 

goedkeuring van deze bepalingen; 

benadrukt dat een van de doelstellingen 

van een CCCTB, namelijk minder 

118. verzoekt de Commissie, in afwachting 

van de goedkeuring van een volledige 

CCCTB en de volledige tenuitvoerlegging 

daarvan op EU-niveau, onmiddellijk 

maatregelen te nemen om voor 

doeltreffende belastingheffing te zorgen, 

winstverschuiving (met name door 

verrekenprijzen) te beperken en in alle 

betreffende richtlijnen passende en 

doeltreffende antimisbruikregels op te 

nemen; verzoekt de Commissie de 

bestaande richtlijnen en ontwerprichtlijnen 

op het gebied van belasting- en 

vennootschapsrecht te controleren op de 

geschiktheid ervan om doeltreffende 

belastingheffing af te dwingen; verzoekt de 

Raad voorbereidselen te treffen voor de 

spoedige goedkeuring van deze 

bepalingen; benadrukt dat een van de 

doelstellingen van een CCCTB, namelijk 

minder administratieve rompslomp, slechts 

kan worden verwezenlijkt als de toepassing 

ervan gepaard gaat met de toepassing van 

gemeenschappelijke boekhoudregels en 

een harmonisatie van de administratieve 

praktijk op belastinggebied; 
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administratieve rompslomp, slechts kan 

worden verwezenlijkt als de toepassing 

ervan gepaard gaat met de toepassing van 

gemeenschappelijke boekhoudregels en 

een harmonisatie van de administratieve 

praktijk op belastinggebied; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Amendement  20 

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 

namens de GUE/NGL-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 136 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

136. verzoekt de lidstaten om een 

uitgebreider verslagleggingssysteem per 

land in te voeren dat beschikbaar is voor 

hun belastingautoriteiten, op basis van de 

OESO-norm en met inbegrip van 

gedetailleerdere informatie, zoals 

belastingaangiften en intragroeptransacties; 

benadrukt dat de verstrekking van 

belastinginformatie door bedrijven aan 

andere belastingdiensten gepaard moet 

gaan met een verbetering van het kader 

voor geschillenbeslechting, teneinde de 

respectievelijke rechten van elke partij te 

verduidelijken en negatieve neveneffecten 

te voorkomen; benadrukt dat, ten aanzien 

van belastingdiensten van derde landen, 

informatie alleen dient te worden 

doorgegeven aan de autoriteiten van landen 

die regelingen hebben getroffen die 

gelijkwaardig zijn aan die welke zijn 

vastgelegd in het Arbitrageverdrag van de 

EU; dringt tevens aan op de ontwikkeling 

van geharmoniseerde standaarden voor 

jaarrekeningen, die een meer gedetailleerde 

openbaarmaking van royalty's mogelijk 

maken; 

136. verzoekt de lidstaten om een 

uitgebreider verslagleggingssysteem per 

land in te voeren dat beschikbaar is voor 

hun belastingautoriteiten, op basis van de 

OESO-norm en met inbegrip van 

gedetailleerdere informatie, zoals 

belastingaangiften en intragroeptransacties; 

benadrukt dat de verstrekking van 

belastinginformatie door bedrijven aan 

andere belastingdiensten gepaard moet 

gaan met een verbetering van het kader 

voor geschillenbeslechting, teneinde de 

respectievelijke rechten van elke partij te 

verduidelijken en negatieve neveneffecten 

te voorkomen; benadrukt dat, ten aanzien 

van belastingdiensten van derde landen, 

informatie alleen dient te worden 

doorgegeven aan de autoriteiten van landen 

die regelingen hebben getroffen die 

gelijkwaardig zijn aan die welke zijn 

vastgelegd in het Arbitrageverdrag van de 

EU; dringt tevens aan op de ontwikkeling 

van geharmoniseerde standaarden voor 

jaarrekeningen, die een meer gedetailleerde 

openbaarmaking van royalty's mogelijk 

maken; benadrukt dat de 

geharmoniseerde EU-boekhoudregels 

inzake belastingaangelegenheden niet 

moeten voortbouwen op International 
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Financial Reporting Standards (IFRS), 

maar gebaseerd moeten zijn op een echte 

reeks EU-regels op grond waarvan 

flexibiliteit wordt afgewogen tegen de 

mogelijk negatieve gevolgen van meer 

discretionaire ruimte voor 

belastingbetalers bij het berekenen van 

belangrijke cijfers zoals inkomsten en 

uitgaven; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Amendement  21 

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 

namens de GUE/NGL-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 143 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

143. vraagt de Commissie een reeks 

instrumenten te overwegen om deze 

bescherming tegen ongerechtvaardigde 

rechtsvervolging, economische sancties en 

discriminatie te waarborgen en 

tegelijkertijd te zorgen voor de 

bescherming van de vertrouwelijkheid en 

bedrijfsgeheimen; vestigt in dit verband de 

aandacht op het voorbeeld van de 

Amerikaanse Dodd-Frank Act, die 

klokkenluiders beloont voor het leveren 

van originele informatie aan de autoriteiten 

en hen beschermt tegen rechtsvervolging 

en ontslag, waarbij niet uit het oog mag 

worden verloren dat zo'n beloning geen 

stimulans mag zijn om gevoelige 

bedrijfsinformatie openbaar te maken; stelt 

voor om een onafhankelijk Europees 

orgaan op te richten dat deze informatie 

verzamelt en onderzoeken voert, alsook 

een gemeenschappelijk pan-Europees 

klokkenluidersfonds, dat klokkenluiders 

passende financiële steun biedt, die beide 

worden gefinancierd met een heffing op 

een deel van het teruggevorderde geld of 

van de opgelegde boetes; is van mening dat 

er ook bescherming moet worden geboden 

aan klokkenluiders die het publiek op de 

143. vraagt de Commissie een reeks 

instrumenten te overwegen om deze 

bescherming tegen ongerechtvaardigde 

rechtsvervolging, economische sancties en 

discriminatie te waarborgen en 

tegelijkertijd te zorgen voor de 

bescherming van de vertrouwelijkheid en 

bedrijfsgeheimen; vestigt in dit verband de 

aandacht op het voorbeeld van de 

Amerikaanse Dodd-Frank Act, die 

klokkenluiders beloont voor het leveren 

van originele informatie aan de autoriteiten 

en hen beschermt tegen rechtsvervolging 

en ontslag, waarbij niet uit het oog mag 

worden verloren dat zo'n beloning geen 

stimulans mag zijn om gevoelige 

bedrijfsinformatie openbaar te maken; stelt 

voor om een onafhankelijk Europees 

orgaan op te richten dat deze informatie 

verzamelt en onderzoeken voert, alsook 

een gemeenschappelijk pan-Europees 

klokkenluidersfonds, dat klokkenluiders 

passende financiële steun biedt, die beide 

worden gefinancierd met een heffing op 

een deel van het teruggevorderde geld of 

van de opgelegde boetes; is van mening dat 

er ook bescherming moet worden geboden 

aan klokkenluiders die het publiek op de 
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hoogte brengen nadat zij eerst de bevoegde 

autoriteiten op nationaal of EU-niveau op 

de hoogte hebben gebracht en die na een 

maand niet hebben gereageerd; 

hoogte brengen nadat zij eerst de bevoegde 

autoriteiten op nationaal of EU-niveau op 

de hoogte hebben gebracht en die na een 

maand niet hebben gereageerd; dringt er 

bij de Commissie op aan klokkenluiders 

en journalisten omvattende bescherming 

te bieden in de richtlijn inzake 

bedrijfsgeheimen, gebaseerd op de 

aanbevelingen in dit verslag; 

Or. en 

 

 


