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Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. En grupp journalister, the International 

Consortium of Investigative Journalists 

(ICIJ), som undersökte skattebeslut och 

andra skadliga metoder i Luxemburg 

(LuxLeaks), avslöjade i november 2014 att 

närmare 340 multinationella företag ingick 

hemliga avtal med Luxemburg. Avtalen 

innebar att många av företagen kunde 

sänka sina skatter på de sammanlagda 

intäkterna, till ett minimum och till nackdel 

för de europeiska medborgarnas 

allmänintresse, trots att de bara hade liten 

eller ingen ekonomisk verksamhet i 

Luxemburg. 

A. En grupp journalister, the International 

Consortium of Investigative Journalists 

(ICIJ), som undersökte skattebeslut och 

andra skadliga metoder i Luxemburg 

(LuxLeaks), avslöjade i november 2014 att 

närmare 340 multinationella företag ingick 

hemliga avtal med Luxemburg under den 

period då Jean-Claude Juncker var 

premiärminister. Avtalen innebar att 

många av företagen kunde sänka sina 

skatter på de sammanlagda intäkterna, till 

ett minimum och till nackdel för de 

europeiska medborgarnas allmänintresse, 

trots att de bara hade liten eller ingen 

ekonomisk verksamhet i Luxemburg. 

Or. en 



 

AM\1081252SV.doc  PE573.386v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.12.2015 A8-0349/4 

Ändringsförslag  4 

Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

2015/2010(INL) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att inte avstå från att 

tillämpa artikel 116 i EUF-fördraget, som 

ger den nödvändiga rättsliga grunden för 

att parlamentet och rådet ska kunna agera i 

enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet för att eliminera 

metoder som leder till en snedvridning av 

konkurrensen på den inre marknaden, till 

exempel skattekonkurrens som tillämpas 

av medlemsstaterna genom icke-

transparenta och illojala skattebeslut. 

28. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att avstå från att tillämpa 

artikel 116 i EUF-fördraget, som ger den 

nödvändiga rättsliga grunden för att 

parlamentet och rådet ska kunna agera i 

enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet för att eliminera 

metoder som leder till en snedvridning av 

konkurrensen på den inre marknaden, 

eftersom detta i hög grad skulle äventyra 

medlemsstaterna suveränitet. 

Or. en 

 

 


