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Punkt A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at et konsortium af 

journalister, det internationale konsortium 

af undersøgende journalister (ICIJ), om tax 

rulings og andre skadelige praksisser i 

Luxembourg (LuxLeaks) i november 2014 

afslørede, at næsten 340 multinationale 

virksomheder havde sikret sig hemmelige 

aftaler med Luxembourg, der gjorde det 

muligt for mange af dem at reducere deres 

globale skattebetalinger til et minimum til 

skade for almenhedens interesser i 

Unionen, selv om de udøvede ringe eller 

ingen økonomisk virksomhed i 

Luxembourg; 

A. der henviser til, at et konsortium af 

journalister, det internationale konsortium 

af undersøgende journalister (ICIJ), om tax 

rulings og andre skadelige praksisser i 

Luxembourg (LuxLeaks) i november 2014 

afslørede, at næsten 340 multinationale 

virksomheder havde sikret sig hemmelige 

aftaler med Luxembourg – mens Jean-

Claude Juncker var premierminister – der 

gjorde det muligt for mange af dem at 

reducere deres globale skattebetalinger til 

et minimum til skade for almenhedens 

interesser i Unionen, selv om de udøvede 

ringe eller ingen økonomisk virksomhed i 

Luxembourg; 

Or. en 
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Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. opfordrer Kommissionen til ikke at 

undlade at anvende artikel 116 i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, som danner det nødvendige 

retsgrundlag for Parlamentet og Rådet, til 

at handle efter den almindelige 

lovgivningsprocedure for at eliminere de 

former for praksis, der resulterer i 

konkurrenceforvridning på det indre 

marked, f.eks. skattemæssig konkurrence, 

som medlemsstaterne skaber som følge af 

uigennemsigtige og uretfærdige 

skatteafgørelser; 

28. opfordrer Kommissionen til ikke at 

undlade at anvende artikel 116 i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, som danner det nødvendige 

retsgrundlag for Parlamentet og Rådet, til 

at handle efter den almindelige 

lovgivningsprocedure for at eliminere de 

former for praksis, der resulterer i 

konkurrenceforvridning på det indre 

marked, eftersom det ville udgøre en 

alvorlig udfordring af medlemsstaternes 

suverænitet; 

Or. en 

 

 


