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4.7.2016 A8-0223/16 

Ändringsförslag  16 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl -Aa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  -Aa. Samtidigt som myndigheterna 

utfärdade fördelaktiga skattebeslut för 

multinationella företag ökade de skatten 

på arbete samt begärde lönesänkningar 

och drog ner på de offentliga tjänsterna 

(särskilt sociala trygghetssystem, hälso- 

och sjukvård och utbildning).  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/17 

Ändringsförslag  17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl AOa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  AOa. Patentboxar och liknande 

förmånsverktyg är bara en del av det som 

ger bränsle åt det nedåtgående trycket på 

bolagsskattesatserna. Den kapitalistiska 

globaliseringen och den fria rörelsen av 

kapital, som är fastställd i EU genom 

fördragen, samt EU:s lagstiftning, såsom 

moder- och dotterbolagsdirektivet och 

direktivet om räntor och royaltyer, skapar 

en strukturell snedvridning i 

beslutsfattandet till förmån för 

kapitalägarna och de multinationella 

företagen genom att prioritera den fria 

rörligheten för kapital och 

företagsetablering utan nödvändiga 

styrmedel för att säkerställa samordning, 

samarbete och öppenhet i 

företagsbeskattningen. Detta 

exemplifieras av domstolens domar som 

har hindrat medlemsstaterna från att 

tillämpa robusta försvarsåtgärder (t.ex. 

CFC-regler eller utflyttningsbeskattning) 

mot aggressiv skatteplanering på grund av 

de grundläggande friheterna på den inre 

marknaden1a. Denna typ av integrering 

förstärker skillnader och asymmetrier 

mellan länder och samhällsklasser. 

 ____________ 

1a Till exempel domstolens dom (stora 

avdelningen) av den 12 september 2006 i mål 
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C-196/04, Cadbury Schweppes plc och Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of 

Inland Revenue, samt domstolens dom (femte 

kammaren) av den 11 mars 2004 i mål C-9/02, 

Hughes de Lasteyrie du Saillant mot Ministère de 

l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 

EUT C 94, 17.4.2004, s. 5. 

Or. en 



 

AM\1100084SV.doc  PE585.332v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

4.7.2016 A8-0223/18 

Ändringsförslag  18 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Da. Den senaste tidens skandaler har 

tydliggjort misslyckandena i det 

nuvarande ekonomiska systemet och dess 

oförmåga att komma till rätta med 

problemet genom lösningar som verkligen 

kan motverka skatteundandragandet, 

såsom offentlig kontroll över 

finanssystemet och slut på den fria 

rörligheten för kapital. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Ändringsförslag  19 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet konstaterar med 

oro avsaknaden av åtgärder som är under 

diskussion för att bekämpa skatteparadis, 

och riktar i detta sammanhang 

uppmärksamheten på det faktum att ökad 

insyn inte kommer att vara tillräckligt för 

att ta itu med detta problem. Parlamentet 

vill därför se ett toppmöte på FN-nivå för 

att upprätta en färdplan och en 

gemensam handlingsplan för att avskaffa 

skatteparadis. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Ändringsförslag  20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar det 

åtgärdspaket mot skatteflykt som 

offentliggjordes av kommissionen den 28 

januari 2016 samt alla lagstiftningsförslag 

och meddelanden som redan framlagts 

sedan dess (se bilaga 4). Parlamentet 

välkomnar antagandet av rådets direktiv 

om ändring av direktivet om administrativt 

samarbete i syfte att införa landspecifik 

rapportering till skattemyndigheter, men 

beklagar att rådet inte väntade tills de 

visste och beaktade parlamentets 

ståndpunkt innan man enades om sin egen 

ståndpunkt och inte gav kommissionen 

möjlighet att delta i informationsutbytet. 

Parlamentet uppmanar rådet att komma 

fram till en enhällig ståndpunkt om 

åtgärdspaketet och låta direktivet mot 

skatteflykt fortsätta att vara ett enda 

direktiv, för att effektivt genomföra 

OECD:s rekommendationer samt gå 

längre än dessa för att uppfylla EU:s 

ambitioner och garantera en 

välfungerande inre marknad snarare än 
att försvaga den. Parlamentet beklagar 

djupt att rådets aktuella utkast till 

ståndpunkt har försvagats, särskilt med en 

undantagsbestämmelse om 

räntebegränsning eller en snäv strategi 

när det gäller kontrollerade regler för 

4. Europaparlamentet välkomnar det 

åtgärdspaket mot skatteflykt som 

offentliggjordes av kommissionen den 28 

januari 2016 samt alla lagstiftningsförslag 

och meddelanden som redan framlagts 

sedan dess (se bilaga 4). Parlamentet 

välkomnar antagandet av rådets direktiv 

om ändring av direktivet om administrativt 

samarbete i syfte att införa landspecifik 

rapportering till skattemyndigheter, men 

beklagar att rådet inte väntade tills de 

visste och beaktade parlamentets 

ståndpunkt innan man enades om sin egen 

ståndpunkt och inte gav kommissionen 

möjlighet att delta i informationsutbytet. 

Parlamentet beklagar djupt rådets svaga 

och otillräckliga resultat när det gäller 
direktivet mot skatteflykt, i synnerhet 

övergångsbestämmelsen om 

räntebegränsning, den avsmalnade och 

ineffektiva strategin när det gäller 

kontrollerade regler för utländska företag 

och borttagandet av regeln om 

överflyttning. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att snabbt vidta 

tillräckligt starka åtgärder mot BEPS, 

däribland starka, heltäckande och 

genomförbara CFC-regler och en 

utvidgning av bestämmelsen om 

räntebegräsning till licensavgifter och 
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utländska företag. Parlamentet välkomnar 

initiativet att skapa en gemensam definition 

och unionsförteckning över icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner inom ramen 

för den externa strategin för effektiv 

beskattning. Parlamentet betonar att denna 

förteckning bör grunda sig på objektiva, 

uttömmande och kvantifierbara kriterier. 

Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att det 

i framtiden kommer att krävas mer 

bindande åtgärder för att effektivt och 

systematiskt bekämpa BEPS.  

royaltykostnader, samt låta 

skatteavdragsrätten för dessa kostnader 

styras av den effektiva beskattningsnivån 

av motsvarande inkomster i 

bestämmelselandet. Parlamentet 

välkomnar initiativet att skapa en 

gemensam definition och 

unionsförteckning över icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner inom ramen 

för den externa strategin för effektiv 

beskattning. Parlamentet betonar att denna 

förteckning bör grunda sig på objektiva, 

uttömmande och kvantifierbara kriterier. 

Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att det 

i framtiden kommer att krävas mer 

bindande åtgärder för att effektivt och 

systematiskt bekämpa BEPS. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Ändringsförslag  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att, före 

slutet av 2016, lägga fram ett förslag för en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas, 

vilken ska åtföljas av en lämplig och rättvis 

fördelningsnyckel som ska utgöra en 

heltäckande lösning på den mest skadliga 

skattepraxisen inom unionen, skapa klarhet 

och enkelhet för företag samt underlätta 

gränsöverskridande ekonomisk verksamhet 

inom EU. Parlamentet anser att det är en 

avgörande faktor att den gemensamma 

konsoliderade bolagsskattebasen 

konsolideras. Parlamentet anser att 

konsolideringen bör införas så snart som 

möjligt och att eventuella mellanliggande 

system inklusive enbart harmonisering av 

skatteunderlag med en mekanism för 

förskjutning av förluster endast kan vara 

tillfälliga. Parlamentet anser att införandet 

av en fullständig gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas blir allt mer brådskande. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

omgående nå en överenskommelse 

gällande förslaget om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas när detta 

lämnas in och att snabbt implementera 

lagstiftningen därefter. Parlamentet 

påminner medlemsstaterna om att 

skillnader mellan bolagsskattesystem kan 

6. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att, före 

slutet av 2016, lägga fram ett förslag för en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas, 

vilken ska åtföljas av en lämplig och rättvis 

fördelningsnyckel som ska utgöra en 

heltäckande lösning på den mest skadliga 

skattepraxisen inom unionen, skapa klarhet 

och enkelhet för företag samt underlätta 

gränsöverskridande ekonomisk verksamhet 

inom EU. Parlamentet anser att det är en 

avgörande faktor att den gemensamma 

konsoliderade bolagsskattebasen 

konsolideras. Parlamentet anser att 

konsolideringen bör införas så snart som 

möjligt och att eventuella mellanliggande 

system inklusive enbart harmonisering av 

skatteunderlag med en mekanism för 

förskjutning av förluster endast kan vara 

tillfälliga. Parlamentet anser att införandet 

av en fullständig gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas blir allt mer brådskande. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

omgående nå en överenskommelse 

gällande förslaget om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas när detta 

lämnas in och att snabbt implementera 

lagstiftningen därefter. Parlamentet 

påminner medlemsstaterna om att 

skillnader mellan bolagsskattesystem kan 
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skapa orättvisa konkurrensvillkor och 

orättvis skattekonkurrens även inom EU.  

skapa orättvisa konkurrensvillkor och 

orättvis skattekonkurrens även inom EU. 

Parlamentet understryker att utan 

miniminivåer för bolagsskatten kommer 

en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas sannolikt att öka det 

nedåtgående trycket på bolagsskatterna 

som enda kvarvarande rättsliga verktyg 

för medlemsstaterna att erbjuda 

förmånsvillkor åt skattebetalarna, och att 

detta också kan leda till omlokalisering av 

fler företag med åtföljande negativa 

effekter på arbetsmarknaden. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Ändringsförslag  22 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  12a. Europaparlamentet vill se 

lagstiftning för att minska möjligheterna 

att använda offshorecentrum, genom att 

stärka kontrollen och de förebyggande 

åtgärderna från skatte-, rätts-, ekonomi- 

och finansmyndigheter samt genom att 

vidta åtgärder mot multinationella företag 

som antingen har ägarandelar eller 

dotterbolag i skatteparadis. Parlamentet 

uppmanar i detta avseende regeringarna 

att föregå med gott exempel genom att 

förbjuda offentliga företag att ha 

dotterbolag i skatteparadis. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Ändringsförslag  23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet betonar starkt att 

visselblåsares arbete är avgörande för att 

avslöja omfattningen av 

skatteundandragande och skatteflykt och 

att skydd av visselblåsare av denna 

anledning behöver garanteras rättsligt och 

förstärkas inom EU. Parlamentet 

konstaterar att Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna och Europarådet 

har arbetat med denna fråga. Parlamentet 

anser att domstolarna och medlemsstaterna 

bör garantera att legitima 

affärshemligheter skyddas utan att detta 

på något sätt hindrar, hämmar eller 

kväver visselblåsares och journalisters 

förmåga att dokumentera och avslöja 

olaglig, olovlig eller skadlig verksamhet i 

fall där detta uppenbart och på ett 

överväldigande sätt ligger i allmänhetens 

intresse. Parlamentet beklagar att 

kommissionen inte har några planer för 

snabba åtgärder i denna fråga, med tanke 

på de mycket betydande avslöjandena som 

visselblåsare nyligen gjorde i samband med 

det så kallade LuxLeaks- avslöjandet 

respektive Panamadokumenten. 

16. Europaparlamentet betonar starkt att 

visselblåsares arbete är avgörande för att 

avslöja omfattningen av 

skatteundandragande och skatteflykt och 

att skydd av visselblåsare av denna 

anledning behöver garanteras rättsligt och 

förstärkas inom EU. Parlamentet 

konstaterar att Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna och Europarådet 

har arbetat med denna fråga. Parlamentet 

anser att domstolarna och medlemsstaterna 

bör garantera visselblåsares och 

journalisters möjlighet att dokumentera 

och avslöja olaglig, olovlig eller skadlig 

verksamhet i allmänhetens intresse. 

Parlamentet beklagar att kommissionen 

inte har några planer för snabba åtgärder i 

denna fråga, med tanke på de mycket 

betydande avslöjandena som visselblåsare 

nyligen gjorde i samband med det så 

kallade LuxLeaks- avslöjandet respektive 

Panamadokumenten, samt med tanke på 

domen mot LuxLeaks-visselblåsarna 

Antoine Deltour och Raphaël Halet. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Ändringsförslag  24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att snarast möjligt lägga 

fram en gemensam definition och 

förteckning för unionen över icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner (dvs. en 

”svart lista över skatteparadis”) som ska 

grundas på öppna och objektiva kriterier, 

inbegripet genomförande av OECD-

rekommendationer, 

skattetransparensåtgärder, BEPS-åtgärder 

och standarder för automatiskt 

informationsutbyte, förekomsten av aktiva 

skadliga skattemetoder, förmåner som 

beviljas utländska fysiska personer eller 

juridiska personer, brist på krav på 

ekonomisk substans och icke 

offentliggörande av juridiska personers 

bolagsstruktur (bland annat fonder, 

välgörenhetsorganisationer, stiftelser etc.) 

eller ägande av tillgångar eller rättigheter, 

samt välkomnar kommissionens avsikt att 

nå en överenskommelse om en sådan 

förteckning inom de kommande sex 

månaderna. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att godkänna denna 

överenskommelse senast i slutet av 2016. 

Parlamentet anser att ett 

upptrappningsförfarande, som inleds med 

en verkligt konstruktiv dialog med den 

jurisdiktion där brister identifieras före 

22. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att snarast möjligt lägga 

fram en gemensam definition och 

förteckning för unionen över icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner (dvs. en 

”svart lista över skatteparadis”) som ska 

grundas på öppna och objektiva kriterier, 

inbegripet genomförande av OECD-

rekommendationer, 

skattetransparensåtgärder, BEPS-åtgärder 

och standarder för automatiskt 

informationsutbyte, förekomsten av aktiva 

skadliga skattemetoder, förmåner som 

beviljas utländska fysiska personer eller 

juridiska personer, brist på krav på 

ekonomisk substans och icke 

offentliggörande av juridiska personers 

bolagsstruktur (bland annat fonder, 

välgörenhetsorganisationer, stiftelser etc.) 

eller ägande av tillgångar eller rättigheter, 

samt välkomnar kommissionens avsikt att 

nå en överenskommelse om en sådan 

förteckning inom de kommande sex 

månaderna. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att godkänna denna 

överenskommelse senast i slutet av 2016. 

Parlamentet anser att det behövs en 

mekanism för att ta bort jurisdiktioner från 

förteckningen om och när de framgångsrikt 

uppnår eller återställer efterlevnaden av 
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införandet på förteckningen, för att 

förteckningen också ska få en 

förebyggande effekt. Parlamentet anser att 

det behövs en mekanism för att ta bort 

jurisdiktioner från förteckningen om och 

när de framgångsrikt uppnår eller 

återställer efterlevnaden av kriterierna. 

Parlamentet anser att bedömningen även 

bör omfatta medlemmar i OECD.  

kriterierna. Parlamentet anser att 

bedömningen även bör omfatta 

medlemmar i OECD. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Ändringsförslag  25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att anta effektiva, 

proportionerliga och avskräckande 

sanktioner, inbegripet straffrättsliga 

sanktioner mot företagschefer som deltar i 

skatteundandragande och möjligheten att 

återkalla tillståndet att bedriva rörelse för 

yrkespersoner och företag som bevisats 

vara inblandade i utformning av, 

rådgivning i användning av, eller 

utnyttjande av illegal skatteplanering och 

skatteundandragande. Parlamentet begär att 

kommissionen undersöker huruvida det är 

genomförbart att införa proportionellt 

betalningsansvar för skatterådgivare som 

deltar i olaglig skatteverksamhet. 

39. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att anta effektiva, 

proportionerliga och avskräckande 

sanktioner, inbegripet straffrättsliga 

sanktioner mot företagschefer som deltar i 

skatteundandragande och möjligheten att 

återkalla tillståndet att bedriva rörelse för 

yrkespersoner och företag som bevisats 

vara inblandade i utformning av, 

rådgivning i användning av, eller 

utnyttjande av illegal skatteplanering och 

skatteundandragande. Parlamentet begär att 

kommissionen undersöker huruvida det är 

genomförbart att införa proportionellt 

betalningsansvar för skatterådgivare som 

deltar i olaglig skatteverksamhet. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att överväga att införa principerna om en 

straffrätt för företag, såsom finns i 

Förenta staterna, i syfte att skapa en 

effektivare rättstillämpning mot brottslig 

verksamhet inom stora företag. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/26 

Ändringsförslag  26 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet beklagar att trots att 

både dess första och andra särskilda utskott 

(TAXE 1 och TAXE 2) upprepade gånger 

har begärt full tillgång till 

uppförandekodgruppens handlingar och 

sammanträdesprotokoll har endast ett 

begränsat antal nya handlingar gjorts 

tillgängliga för granskning av 

parlamentsledamöter inom stängda dörrar, 

och att detta gjordes först efter fem 

månader från att mandatet inleddes för 

TAXE 2. Parlamentet konstaterar att en del 

av dessa handlingar borde ha 

offentliggjorts för att möjliggöra offentlig 

granskning och en öppen politisk debatt 

om innehållet i dem. Parlamentet 

konstaterar vidare att rådets vilja att 

tillmötesgå denna begäran är fortsatt 

otillfredsställande.  

50. Europaparlamentet beklagar att trots att 

både dess första och andra särskilda utskott 

(TAXE 1 och TAXE 2) upprepade gånger 

har begärt full tillgång till 

uppförandekodgruppens handlingar och 

sammanträdesprotokoll har endast ett 

begränsat antal nya handlingar gjorts 

tillgängliga för granskning av 

parlamentsledamöter inom stängda dörrar, 

och att detta gjordes först efter fem 

månader från att mandatet inleddes för 

TAXE 2. Parlamentet konstaterar att en del 

av dessa handlingar borde ha 

offentliggjorts för att möjliggöra offentlig 

granskning och en öppen politisk debatt 

om innehållet i dem. Parlamentet 

konstaterar vidare att rådets vilja att 

tillmötesgå denna begäran är fortsatt 

otillfredsställande. Parlamentet noterar 

det pågående målet T-11/16 i tribunalen, 

vilket skulle kunna leda till en kraftig 

ökning av allmänhetens tillgång till 

handlingar om skadlig skatteverksamhet 

och därmed främja det demokratiska 

ansvarstagandet. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/27 

Ändringsförslag  27 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 57a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  57a. Europaparlamentet betonar att 

politiska befattningshavare som är 

ansvariga för överträdelser av 

unionsrätten, enligt vad som beskrivs i 

TAXE 1-rapporten, eller för att 

obehindrat bedrivande av skadlig 

skattepraxis enligt vad som framgår av 

uppförandekodgruppens handlingar, ska 

ta fullständigt ansvar för sitt beteende, 

och även överväga att lämna sin 

befattning där så är lämpligt, för att 

förhindra att medborgarnas förtroende 

för Europeiska unionens och dess 

medlemsstaters representanter försämras 

ytterligare. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/28 

Ändringsförslag  28 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 84 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

84. Europaparlamentet noterar att 

ytterligare ansträngningar krävs från 

medlemsstaterna, kommissionen och 

uppförandekodgruppen i fråga om tillgång 

till handlingar. Parlamentet upprepar att de 

handlingar som redan gjorts tillgängliga för 

parlamentet bör analyseras mer ingående så 

att en adekvat bedömning av vilka 

ytterligare politiska åtgärder och initiativ 

som krävs kan göras. Parlamentet 

uppmanar den kommande 

undersökningskommittén att fortsätta detta 

arbete och anta ett annat format än det 

särskilda utskottet, samt att i större 

utsträckning följa modellen av en 

förhörskommitté, såsom kommittén för 

offentliga räkenskaper i Förenade 

kungariket. 

84. Europaparlamentet noterar att 

ytterligare ansträngningar krävs från 

medlemsstaterna, kommissionen och 

uppförandekodgruppen i fråga om tillgång 

till handlingar. Parlamentet upprepar att de 

handlingar som redan gjorts tillgängliga för 

parlamentet bör analyseras mer ingående så 

att en adekvat bedömning av vilka 

ytterligare politiska åtgärder och initiativ 

som krävs kan göras. Parlamentet 

understryker att samtal bör hållas med 

politiska företrädare för medlemsstaterna 

i syfte att diskutera och utvärdera 

medlemsstaternas skattepolitik och 

politiska ståndpunkter i rådets hantering 

av skattefrågor, två frågor som båda har 

potential att hindra nödvändig 

samordning, samarbete och öppenhet i 

företagsskattefrågor i EU. Parlamentet 

uppmanar den kommande 

undersökningskommittén att fortsätta detta 

arbete och anta ett annat format än det 

särskilda utskottet, samt att i större 

utsträckning följa modellen av en 

förhörskommitté, såsom kommittén för 

offentliga räkenskaper i Förenade 

kungariket. 

Or. en 
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