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18.11.2015 A8-0317/22 

Amendement  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

namens de EFDD-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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A bis. overwegende dat de Luxemburgse 

autoriteiten dit soort 

belastingovereenkomsten nooit hebben 

betwist of daar iets tegen hebben gedaan, 

en dat de huidige voorzitter van de 

Europese Commissie, Jean-Claude 

Juncker, jarenlang aan het hoofd van de 

regering van het Groothertogdom heeft 

gestaan; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Amendement  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

namens de EFDD-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 de voorzitter van 

de Commissie, Jean-Claude Juncker, 

tijdens de hoorzitting in de Commissie 

TAXE van 17 september 2015 heeft 

ontkend op enigerlei wijze betrokken te 

zijn geweest bij de LuxLeaks-affaire, 

waarbij hij de werkelijke draagwijdte van 

de affaire betwistte en liever wilde spreken 

van EuLeaks; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Amendement  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

namens de EFDD-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 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A quater. overwegende dat voorzitter 

Juncker op 17 september 2015 in de 

Commissie TAXE heeft verklaard dat hij 

de oorspronkelijke versie van het verslag-

Krecké (1997) nooit in handen heeft 

gekregen, en dat hij geen weet had van 

het ontbreken van de bladzijde met uitleg 

over de fiscale rulings van Luxemburg; 

overwegende dat Jeannot Krecké, 

gewezen Luxemburgs parlementslid en 

minister van Economische Zaken onder 

de heer Juncker, heeft bevestigd dat hij de 

heer Juncker in april 1997 zowel de 

officiële als een vertrouwelijke versie van 

zijn verslag heeft gegeven; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Amendement  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

namens de EFDD-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 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A quinquies. overwegende dat het Duitse 

magazine Der Spiegel nieuwe feiten aan 

het licht heeft gebracht waaruit duidelijk 

blijkt welke rol de Belgische, de 

Luxemburgse en de Nederlandse regering 

hebben gespeeld bij het jarenlang 

tegenhouden van pogingen van de Groep 

gedragscode om de schadelijke 

belastingregelingen van de Benelux-

landen te wijzigen; overwegende dat de 

lidstaten geen toegang tot deze 

documenten wilden geven; overwegende 

dat Jean-Claude Juncker in die periode 

premier van Luxemburg was en Jeroen 

Dijsselbloem, huidig voorzitter van de 

Eurogroep, destijds Nederlands minister 

van Financiën was; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Amendement  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

namens de EFDD-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); 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 de Commissie 

documenten betreffende de Groep 

gedragscode aan andere instellingen 

(bijvoorbeeld de Universiteit van 

Amsterdam) heeft verstrekt, terwijl ze 

weigerde ze aan de leden van de 

Commissie TAXE te verstrekken; 

overwegende dat het mandaat van de 

bijzondere commissie daarom moest 
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worden verlengd, met nieuwe 

onderzoeksbevoegdheden; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Amendement  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

namens de EFDD-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 101 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  101 bis. vraagt voorzitter Juncker zijn 

standpunt in verband met de "Krecké-

affaire" te verduidelijken; verlangt 

daarnaast volledige inzage in alle 

documenten van de Groep gedragscode 

(met inbegrip van de notulen ervan), om 

de in Der Spiegel gepubliceerde 

beweringen over de houding van sommige 

lidstaten ten aanzien van eerlijke 

belastingconcurrentie te kunnen 

onderzoeken; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Amendement  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-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 103 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

103. verzoekt de lidstaten op alle 

internationale fora de automatische 

uitwisseling van informatie tussen 

belastingdiensten te steunen als de nieuwe 

wereldwijde standaard; verzoekt met name 

de Commissie, de OESO en de G20 dit te 

bevorderen door middel van de meest 

geschikte en doeltreffende instrumenten in 

het kader van een inclusief wereldwijd 

proces, dringt aan op concrete maatregelen 

om te waarborgen dat automatische 

uitwisseling van informatie echt 

wereldwijd en daarmee doeltreffend wordt, 

met inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsvereisten, door 

ontwikkelingslanden te steunen bij hun 

inspanningen om hun capaciteit voor 

volledige deelname aan automatische 

uitwisseling van informatie op te bouwen; 

benadrukt dat automatische uitwisseling 

van informatie binnen de EU kan 

plaatsvinden in de vorm van een centraal 

register voor de hele EU, waartoe de 

Commissie en de bevoegde nationale 

autoriteiten toegang hebben; 

103. verzoekt de lidstaten op alle 

internationale fora de automatische 

uitwisseling van informatie tussen 

belastingdiensten te steunen als de nieuwe 

wereldwijde standaard; verzoekt met name 

de Commissie, de OESO en de G20 dit te 

bevorderen door middel van de meest 

geschikte en doeltreffende instrumenten in 

het kader van een inclusief wereldwijd 

proces, dringt aan op concrete maatregelen 

om te waarborgen dat automatische 

uitwisseling van informatie echt 

wereldwijd en daarmee doeltreffend wordt, 

door ontwikkelingslanden te steunen bij 

hun inspanningen om hun capaciteit voor 

volledige deelname aan automatische 

uitwisseling van informatie op te bouwen; 

benadrukt dat automatische uitwisseling 

van informatie binnen de EU kan 

plaatsvinden in de vorm van een openbaar 

centraal register voor de hele EU, waartoe 

de gewone burger, de Commissie en de 

bevoegde nationale autoriteiten toegang 

hebben; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Amendement  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-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 104 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

104. verzoekt de lidstaten in overweging te 

nemen dat alle fiscale rulings, in het 

bijzonder wanneer er sprake is van 

verrekenprijzen, moeten worden 

vastgesteld in samenwerking met alle 

betrokken landen, dat de betreffende 

informatie automatisch, volledig en 

onverwijld tussen hen moet worden 

uitgewisseld en dat nationale maatregelen 

gericht op het beperken van 

belastingontwijking en de uitholling van de 

belastinggrondslag binnen de EU, met 

inbegrip van audits, gezamenlijk moeten 

worden uitgevoerd, rekening houdend met 

de ervaring die met het Fiscalis 2020-

programma is opgedaan; herhaalt zijn 

standpunt dat de basiselementen van alle 

rulings die gevolgen voor andere lidstaten 

hebben, niet alleen moeten worden 

uitgewisseld tussen de belastingdiensten en 

de Commissie, maar ook moeten worden 

opgenomen in de verslaglegging per land 

door multinationals; 

104. verzoekt de lidstaten in overweging te 

nemen dat alle fiscale rulings, in het 

bijzonder wanneer er sprake is van 

verrekenprijzen, moeten worden 

vastgesteld in samenwerking met alle 

betrokken landen, dat de betreffende 

informatie automatisch, volledig en 

onverwijld tussen hen moet worden 

uitgewisseld en dat nationale maatregelen 

gericht op het beperken van 

belastingontwijking en de uitholling van de 

belastinggrondslag binnen de EU, met 

inbegrip van audits, gezamenlijk moeten 

worden uitgevoerd, rekening houdend met 

de ervaring die met het Fiscalis 2020-

programma is opgedaan; herhaalt zijn 

standpunt dat de basiselementen van alle 

rulings die gevolgen voor andere lidstaten 

hebben, niet alleen moeten worden 

uitgewisseld tussen de belastingdiensten en 

de Commissie, maar ook moeten worden 

opgenomen in de openbare verslaglegging 

per land door multinationals; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Amendement  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-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 109 – streepje 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– de openbaarmaking ervan, volledig dan 

wel in vereenvoudigde vorm, maar 

waarbij de vertrouwelijkheidsvereisten 

volledig in acht worden genomen, 

– de volledige openbaarmaking ervan, 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Amendement  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-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 139 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

139. waardeert het werk dat de Commissie 

heeft verricht om een Europees fiscaal 

identificatienummer (FIN) te ontwikkelen; 

verzoekt de Commissie om een voorstel in 

te dienen voor een Europees fiscaal 

identificatienummer (FIN), gebaseerd op 

het ontwerp voor een Europees FIN in het 

actieplan van de Commissie inzake de 

bestrijding van belastingfraude en 

belastingontduiking van 2012 (actie 22)
42

; 

herinnert eraan dat het FIN beschouwd 

wordt als de beste manier om 

belastingbetalers te identificeren en dringt 

er dus op aan dit project sneller te 

implementeren; dringt er in dit verband 

ook bij de Commissie op aan om op 

mondiaal niveau een vergelijkbaar 

identificatienummer te ontwikkelen, zoals 

de mondiale identificatiecode voor 

juridische entiteiten (LEI) van het 

Regulatory Oversight Committee; 

139. waardeert het werk dat de Commissie 

heeft verricht om een Europees fiscaal 

identificatienummer (FIN) te ontwikkelen; 

verzoekt de Commissie om een voorstel in 

te dienen voor een Europees fiscaal 

identificatienummer (FIN), gebaseerd op 

het ontwerp voor een Europees FIN in het 

actieplan van de Commissie inzake de 

bestrijding van belastingfraude en 

belastingontduiking van 2012 (actie 22)
42

; 

herinnert eraan dat het FIN beschouwd 

wordt als de beste manier om 

belastingbetalers te identificeren en dringt 

er dus op aan dit project sneller te 

implementeren; dringt er in dit verband 

ook bij de Commissie op aan om op 

mondiaal niveau een vergelijkbaar 

identificatienummer te ontwikkelen, zoals 

de mondiale identificatiecode voor 

juridische entiteiten (LEI) van het 

Regulatory Oversight Committee; verzoekt 

daarnaast om de oprichting van een 

openbaar ondernemingsregister op EU-

niveau, ter voorkoming van agressieve en 

schadelijke fiscale praktijken, fraude en 

concurrentievervalsing; 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

Or. en 


