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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BF. der henviser til, at Parlamentets 

særlige udvalg TAXE 2, som blev oprettet 

den 2. december 2015, har afholdt 11 

møder, heraf nogle sammen med 

Økonomi- og Valutaudvalget, Retsudvalget 

og Udvalget om Udvikling, hvor det hørte 

kommissæren med ansvar for konkurrence, 

Margrethe Vestager, kommissæren med 

ansvar for økonomiske og finansielle 

anliggender samt beskatning og told, Pierre 

Moscovici, kommissæren for finansiel 

stabilitet, finansielle tjenesteydelser og 

kapitalmarkedsunionen Jonathan Hill, den 

nederlandske statssekretær for finanser, 

Eric Wiebes (repræsentant for 

rådsformandskabet), skatteeksperter og 

udviklingseksperter, repræsentanter for 

multinationale selskaber, repræsentanter 

for banker samt medlemmer af de nationale 

parlamenter i EU; der henviser til, at det 

også afholdt møder med repræsentanter for 

regeringerne i Andorra, Liechtenstein, 

Monaco, Guernsey og Jersey samt modtog 

et skriftligt indlæg fra Isle of Man's 

regering i (jf. bilag 1); der henviser til, at 

det ligeledes arrangerede 

undersøgelsesmissioner til USA (se bilag 

6) med henblik på at se nærmere på 

specifikke aspekter af dets mandats 

tredjelandsdimension samt til Cypern (se 

BF. der henviser til, at Parlamentets 

særlige udvalg TAXE 2, som blev oprettet 

den 2. december 2015, har afholdt 11 

møder, heraf nogle sammen med 

Økonomi- og Valutaudvalget, Retsudvalget 

og Udvalget om Udvikling, hvor det hørte 

kommissæren med ansvar for konkurrence, 

Margrethe Vestager, kommissæren med 

ansvar for økonomiske og finansielle 

anliggender samt beskatning og told, Pierre 

Moscovici, kommissæren for finansiel 

stabilitet, finansielle tjenesteydelser og 

kapitalmarkedsunionen Jonathan Hill, den 

nederlandske statssekretær for finanser, 

Eric Wiebes (repræsentant for 

rådsformandskabet), skatteeksperter og 

udviklingseksperter, repræsentanter for 

multinationale selskaber, repræsentanter 

for banker samt medlemmer af de nationale 

parlamenter i EU; der henviser til, at det 

også afholdt møder med repræsentanter for 

regeringerne i Andorra, Liechtenstein, 

Monaco, Guernsey og Jersey samt modtog 

et skriftligt indlæg fra Isle of Man's 

regering i (jf. bilag 1); der henviser til, at 

det ligeledes arrangerede 

undersøgelsesmissioner til USA (se bilag 

6) med henblik på at se nærmere på 

specifikke aspekter af dets mandats 

tredjelandsdimension samt til Cypern (se 
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bilag 5); der henviser til, at medlemmerne 

af det særlige udvalg er blevet personligt 

inviteret til at deltage i arbejdet i OECD's 

højtstående interparlamentariske "TAXE"-

gruppe; der henviser til, at det særlige 

udvalg holdt møder for lukkede døre på 

koordinatorniveau, hvor det hørte 

repræsentanter for Caymanøerne, 

undersøgende journalister og 

Kommissionens tjenestemænd; der 

henviser til, at alle disse aktiviteter, som 

har tilvejebragt et væld af yderst nyttig 

information om praksisser og 

skattesystemer både inden for og uden for 

Unionen, har bidraget til at klarlægge nogle 

af de relevante spørgsmål, mens andre 

fortsat er ubesvaret; 

bilag 5); der henviser til, at medlemmerne 

af det særlige udvalg er blevet personligt 

inviteret til at deltage i arbejdet i OECD's 

højtstående interparlamentariske "TAXE"-

gruppe; der henviser til, at det særlige 

udvalg holdt møder for lukkede døre på 

koordinatorniveau, hvor det hørte 

repræsentanter for Caymanøerne, 

undersøgende journalister og 

Kommissionens tjenestemænd; der 

henviser til, at den første betænkning fra 

Det Særlige Udvalg TAXE 1 bemærkede, 

at dets aktiviteter "ikke har afklaret alle 

relevante spørgsmål, herunder de 

resterende uoverensstemmelser i de 

erklæringer, som Kommissionens 

formand, Jean-Claude Juncker, er 

kommet med vedrørende den i lang tid 

hemmelige side i Krecké-rapporten", og 

der hverken til Jean-Claude Juncker eller 

Jeannot Krecké blev udsendt nogen 

opfordring til en yderligere opfølgning, til 

trods for at de ovennævnte 

uoverensstemmelser blev bekræftet under 

en høring for lukkede døre med 

undersøgende journalister;  der henviser 

til, at alle disse aktiviteter, som har 

tilvejebragt et væld af yderst nyttig 

information om praksisser og 

skattesystemer både inden for og uden for 

Unionen, har bidraget til at klarlægge nogle 

af de relevante spørgsmål, mens andre 

fortsat er ubesvaret; 

Or. en 

 

 


