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9.12.2015 A8-0349/14 

Amendement  14 

Luděk Niedermayer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting in de Unie 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AR – punt i 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(i) overwegende dat meer transparantie ten 

aanzien van de activiteiten van grote 

multinationals, en met name ten aanzien 

van gemaakte winsten, over de winst 

betaalde belastingen, ontvangen subsidies 

en belastingteruggaven, het aantal 

werknemers en aangehouden activa, van 

cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat 

belastinginstanties grondslaguitholling en 

winstverschuiving op doeltreffende wijze 

aanpakken; overwegende dat er een goed 

evenwicht moet worden bewerkstelligd 

tussen transparantie, bescherming van 

persoonsgegevens en commerciële 

gevoeligheid, waarbij tevens rekening moet 

worden gehouden met de gevolgen voor 

kleinere bedrijven; overwegende dat 

verslaglegging per land een wezenlijke 

manier is om dergelijke transparantie te 

bewerkstelligen; overwegende dat 

voorstellen van de Unie voor 

verslaglegging per land in eerste instantie 

gebaseerd moeten zijn op het model van de 

OESO; overwegende dat de Unie verder 

kan gaan dan de OESO-richtlijnen en deze 

verslaglegging per land verplicht en 

openbaar kan maken, en dat het Europees 

Parlement zich, in zijn op 8 juli 2015 

aangenomen amendementen op het 

voorstel voor een gewijzigde richtlijn 

betreffende aandeelhoudersrechten, vóór 

(i) overwegende dat meer transparantie ten 

aanzien van de activiteiten van grote 

multinationals, en met name ten aanzien 

van gemaakte winsten, over de winst 

betaalde belastingen, ontvangen subsidies 

en belastingteruggaven, het aantal 

werknemers en aangehouden activa, van 

cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat 

belastinginstanties grondslaguitholling en 

winstverschuiving op doeltreffende wijze 

aanpakken; overwegende dat er een goed 

evenwicht moet worden bewerkstelligd 

tussen transparantie, bescherming van 

persoonsgegevens en commerciële 

gevoeligheid, waarbij tevens rekening moet 

worden gehouden met de gevolgen voor 

kleinere bedrijven; overwegende dat 

verslaglegging per land een wezenlijke 

manier is om dergelijke transparantie te 

bewerkstelligen; overwegende dat de 

transparantievereisten op dusdanige wijze 

moeten worden opgesteld en toegepast dat 

ze voor Europese bedrijven geen 

concurrentienadeel vormen; overwegende 

dat voorstellen van de Unie voor 

verslaglegging per land in eerste instantie 

gebaseerd moeten zijn op het model van de 

OESO; overwegende dat de Unie verder 

kan gaan dan de OESO-richtlijnen en deze 

verslaglegging per land verplicht kan 

maken, en dat het Europees Parlement 
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volledig openbare verslaglegging per land 

heeft uitgesproken; overwegende dat de 

Europese Commissie tussen 17 juni en 

9 september 2015 een raadpleging over dit 

onderwerp heeft gehouden om de 

verschillende opties voor de 

tenuitvoerlegging van verslaglegging per 

land te onderzoeken; overwegende dat 

88 % van degenen die in het openbaar op 

die raadpleging hebben geantwoord, 

voorstander was van openbaarmaking van 

belastinggerelateerde informatie door 

bedrijven; 

zich, in zijn op 8 juli 2015
3
 aangenomen 

amendementen op het 

onderhandelingsmandaat betreffende het 

voorstel voor een gewijzigde richtlijn 

betreffende aandeelhoudersrechten, vóór 

volledig openbare verslaglegging per land 

heeft uitgesproken; overwegende dat de 

Europese Commissie tussen 17 juni en 

9 september 2015 een raadpleging over dit 

onderwerp heeft gehouden om de 

verschillende opties voor de 

tenuitvoerlegging van verslaglegging per 

land te onderzoeken; overwegende dat 

88 % van degenen die in het openbaar op 

die raadpleging hebben geantwoord, 

voorstander was van openbaarmaking van 

belastinggerelateerde informatie door 

bedrijven; overwegende dat kmo's en 

"mid-caps" die geen multinationals zijn, 

van deze verplichting moeten worden 

vrijgesteld; 

__________________ __________________ 

3
 Aangenomen teksten van 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 

3
 Aangenomen teksten van 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2

015/further-corporate-tax-

transparency/index_en.htm. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2

015/further-corporate-tax-

transparency/index_en.htm. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Amendement  15 

Luděk Niedermayer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting in de Unie 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – Aanbeveling A1 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Het Europees Parlement dringt er nogmaals 

bij de Europese Commissie op aan alle 

noodzakelijke stappen te nemen om in het 

eerste kwartaal van 2016 uitgebreide en 

openbare verslaglegging per land in te 

voeren voor alle multinationale 

ondernemingen in alle sectoren. 

Het Europees Parlement dringt er nogmaals 

bij de Europese Commissie op aan alle 

noodzakelijke stappen te nemen om in het 

eerste kwartaal van 2016 uitgebreide en 

openbare verslaglegging per land in te 

voeren voor alle multinationale 

ondernemingen in alle sectoren en 

benadrukt nogmaals dat kmo's en "mid-

caps" die geen multinationals zijn, van 

deze verplichting moeten worden 

vrijgesteld. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Amendement  16 

Luděk Niedermayer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting in de Unie 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – Aanbeveling A1 – streepje 2 – nieuw punt na punt 2 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 o impact van de aangescherpte 

transparantievereisten op de 

concurrentiepositie van EU-bedrijven ten 

opzichte van rivalen in derde landen; 

Or. en 

 

 


