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9.12.2015 A8-0349/17 

Amendement  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de door de Commissie 

TAXE verrichte onderzoeken aan het licht 

hebben gebracht dat de praktijk van fiscale 

rulings niet uitsluitend in Luxemburg 

gehanteerd wordt, maar in de hele Unie 

gemeengoed is; overwegende dat de 

praktijk van fiscale rulings op legitieme 

wijze kan worden ingezet om bedrijven de 

nodige rechtszekerheid te bieden en het 

financiële risico voor eerlijke bedrijven te 

beperken, maar niettemin mogelijkheden 

voor misbruik en belastingontwijking biedt 

en, door alleen bepaalde actoren 

rechtszekerheid te bieden, een zekere mate 

van ongelijkheid kan creëren tussen 

bedrijven die rulings hebben verkregen en 

bedrijven die geen gebruik van rulings 

maken; 

E. overwegende dat de door de Commissie 

TAXE verrichte onderzoeken aan het licht 

hebben gebracht dat de praktijk van fiscale 

rulings niet uitsluitend in Luxemburg 

gehanteerd wordt, maar in de hele Unie 

gemeengoed is; overwegende dat de 

Commissie TAXE weliswaar heeft kunnen 

vaststellen dat de Uniewetgeving op grote 

schaal overtreden wordt op het gebied van 

de informatie-uitwisseling over fiscale 

aangelegenheden, staatssteun en het 

beginsel van oprechte en loyale 

samenwerking, maar de kwestie van de 

politieke verantwoordelijkheid nog steeds 

niet volledig heeft kunnen aanpakken 

vanwege een gebrek aan medewerking 

van de zijde van de Commissie, de Raad 

en de lidstaten; overwegende dat de 

praktijk van fiscale rulings op legitieme 

wijze kan worden ingezet om bedrijven de 

nodige rechtszekerheid te bieden en het 

financiële risico voor eerlijke bedrijven te 

beperken, maar niettemin mogelijkheden 

voor misbruik en belastingontwijking biedt 

en, door alleen bepaalde actoren 

rechtszekerheid te bieden, een zekere mate 

van ongelijkheid kan creëren tussen 

bedrijven die rulings hebben verkregen en 

bedrijven die geen gebruik van rulings 
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maken; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Amendement  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat de nationale politieke 

leiders, met een paar lovenswaardige 

uitzonderingen, onvoldoende behulpzaam 

zijn geweest bij het aanpakken van het 

probleem van ontwijking van de 

vennootschapsbelasting; 

H. overwegende dat de nationale politieke 

leiders, met een paar lovenswaardige 

uitzonderingen, onvoldoende behulpzaam 

zijn geweest bij het aanpakken van het 

probleem van ontwijking van de 

vennootschapsbelasting; overwegende dat 

lidstaten als Luxemburg, onder leiding 

van de huidige Commissievoorzitter Jean-

Claude Juncker, en Nederland, met de 

voorzitter van de Eurogroep, Jeroen 

Dijsselbloem, als minister van Financiën, 

volgens recente onthullingen in 

vooraanstaande media vorderingen op het 

gebied van schadelijke 

belastingpraktijken, zoals 

"octrooiboxen", actief hebben 

tegengehouden in de Raad; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Amendement  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – Aanbeveling A3 – streepje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Deze kennisgevingen door de 

lidstaten dienen een analyse te 

bevatten van de overloopeffecten van 

de nieuwe belastingmaatregelen op 

andere lidstaten en 

ontwikkelingslanden, ter 

ondersteuning van de 

werkzaamheden van de Groep 

gedragscode bij het in kaart brengen 

van schadelijke belastingpraktijken. 

 Deze kennisgevingen door de 

lidstaten dienen een analyse te 

bevatten van de overloopeffecten van 

de nieuwe belastingmaatregelen op 

andere lidstaten en 

ontwikkelingslanden, ter 

ondersteuning van de werkzaamheden 

van de Groep gedragscode bij het in 

kaart brengen van schadelijke 

belastingpraktijken. Deze analyses 

moeten bekend worden gemaakt om 

de belanghebbenden in de 

gouvernementele, niet-

gouvernementele en universitaire 

sector in staat te stellen om aan de 

hand van al het beschikbare 

bewijsmateriaal internationale 

vergelijkingen te maken van fiscale 

stelsels en de wezenlijke 

grensoverschrijdende impact ervan. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Amendement  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – Aanbeveling A7 – streepje 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  Dergelijke bescherming moet in 

overeenstemming zijn met het 

algehele rechtsstelsel en doeltreffend 

zijn tegen ongerechtvaardigde 

strafrechtelijke vervolging, 

economische sancties en 

discriminatie; 

 Dergelijke bescherming moet in 

overeenstemming zijn met het 

algehele rechtsstelsel en doeltreffend 

zijn tegen ongerechtvaardigde 

strafrechtelijke vervolging, 

economische sancties en 

discriminatie. De bescherming van 

klokkenluiders moet niet uitgehold 

worden door een vage of te algemene 

definitie van bedrijfsgeheim, 

waardoor bedrijven of instellingen 

klokkenluiders op arbitraire wijze de 

mond kunnen snoeren door zich te 

beroepen op de vermeende 

bescherming van dergelijke 

geheimen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Amendement  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – Aanbeveling B3 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Het Europees Parlement dringt er bij de 

Europese Commissie op aan de lidstaten 

richtsnoeren te blijven verschaffen met 

betrekking tot de vraag hoe zij 

octrooiboxregelingen ten uitvoer moeten 

leggen, in overeenstemming met de 

"gemodificeerde nexusbenadering" om te 

waarborgen dat zij niet schadelijk zijn.  

Het Europees Parlement dringt er bij de 

Europese Commissie op aan de lidstaten 

richtsnoeren te blijven verschaffen met 

betrekking tot preferentiële fiscale 

regelingen zoals octrooiboxen.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Amendement  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – Aanbeveling B3 – streepje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Deze richtsnoeren moeten duidelijk 

maken dat preferentiële regelingen 

zoals octrooiboxen gebaseerd moeten 

zijn op de "gemodificeerde 

nexusbenadering", als gedefinieerd 

in actie 5 van het BEPS-actieplan van 

de OESO, hetgeen betekent dat er een 

directe koppeling moet bestaan tussen 

de belastingvoordelen en de 

onderliggende onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten.  

 Deze richtsnoeren moeten duidelijk 

maken dat preferentiële regelingen 

zoals octrooiboxen afgebouwd 

moeten worden, omdat de kosten van 

onderzoek en ontwikkeling volgens 

het verslag van de Commissie TAXE 

al in de nationale fiscale stelsels 

aftrekbaar zijn, zelfs zonder 

octrooiboxen. De Commissie zelf 

komt in een studie over O&O-

stimulansen tot de bevinding dat 

octrooiboxen eerder lijken aan te 

zetten tot het verschuiven van 

bedrijfsinkomsten dan tot het 

stimuleren van innovatie
1
, en dat het 

feit dat moeilijk vast te stellen is in 

hoeverre specifieke 

onderzoeksactiviteiten bijdragen tot 

de bedrijfswinst dergelijke stelsels 

intrinsiek vatbaar maakt voor BEPS-

activiteiten;  

_________ 

1 
A study on R&D Tax Incentives, 

Taxation Papers, Working Paper No 52-

2014, Europeese Commissie. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Amendement  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting 

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – Aanbeveling C3 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Het Europees Parlement dringt er bij de 

Europese Commissie op aan met een 

voorstel te komen voor een reeks 

tegenmaatregelen die de Unie en de 

lidstaten als aandeelhouders en financiers 

van publieke instanties, banken en 

financieringsprogramma´s moeten treffen 

met betrekking tot ondernemingen die 

gebruik maken van belastingparadijzen om 

regelingen voor agressieve fiscale planning 

tot stand te brengen en die derhalve niet 

voldoen aan de Unienormen voor goed 

fiscaal bestuur. 

Het Europees Parlement dringt er bij de 

Europese Commissie op aan met een 

voorstel te komen voor een reeks 

tegenmaatregelen die de Unie en de 

lidstaten als aandeelhouders en financiers 

van publieke instanties, banken en 

financieringsprogramma´s moeten treffen 

met betrekking tot ondernemingen die 

gebruik maken van belastingparadijzen of 

dat adviseren of faciliteren om regelingen 

voor agressieve fiscale planning tot stand 

te brengen en die derhalve niet voldoen aan 

de Unienormen voor goed fiscaal bestuur. 

Or. en 



 

AM\1081293NL.doc  PE573.386v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.12.2015 A8-0349/24 

Amendement  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het beleid inzake de 

vennootschapsbelasting  

2015/2010(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – Aanbeveling C3 – streepje 2 – punt 8 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  o in gevallen van herhaalde 

gebruikmaking of bevordering van 

belastingparadijzen, boetes en intrekking 

van bedrijfsvergunningen, in het 

bijzonder voor bedrijven die 

belastingadvies verstrekken en aanbieders 

van financiële diensten. 

Or. en 

 

 


