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18.11.2015 A8-0317/14 

Ändringsförslag  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl AA 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AA. Skadlig skattepraxis kan i viss mån 

kopplas samman med en eller flera av 

följande icke önskvärda effekter: bristande 

transparens, godtycklig diskriminering, 

konkurrenssnedvridningar och ojämlika 

spelregler inom och utanför den inre 

marknaden, följder för skattesystemens 

rättvisa, stabilitet och legitimitet, mer 

beskattning av mindre rörliga ekonomiska 

faktorer, ökade ekonomiska klyftor, illojal 

konkurrens mellan stater, urholkning av 

skattebasen, socialt missnöje, misstroende 

eller demokratiunderskott. 

AA. Skadlig skattepraxis kan i viss mån 

kopplas samman med en eller flera av 

följande icke önskvärda effekter: bristande 

transparens, godtycklig diskriminering, 

konkurrenssnedvridningar och ojämlika 

spelregler inom och utanför den inre 

marknaden, följder för skattesystemens 

rättvisa, stabilitet och legitimitet, mer 

beskattning av mindre rörliga ekonomiska 

faktorer, ökade ekonomiska klyftor, illojal 

konkurrens mellan stater, urholkning av 

skattebasen, socialt missnöje, misstroende 

eller demokratiunderskott, och kan 

fungera som ett skatteflyktsinstrument för 

personer med höga inkomster och stor 

förmögenhet. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Ändringsförslag  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl AC 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AC. Det behöriga särskilda utskottet, som 

inrättades den 26 februari 2015, höll 

14 möten under vilka det genomförde 

utfrågningar av kommissionens ordförande 

Jean-Claude Juncker, kommissionsledamot 

Margrethe Vestager med ansvar för 

konkurrens, kommissionsledamot Pierre 

Moscovici med ansvar för ekonomiska och 

finansiella frågor, skatter och tullunionen, 

rådets tjänstgörande ordförande Pierre 

Gramegna, finansministrarna i Frankrike, 

Michel Sapin, Tyskland, Wolfgang 

Schäuble, Italien, Pier Carlo Padoan och 

Spanien, Luis de Guindos, OECD-

representanter, samt visselblåsare, 

undersökande journalister, experter, 

personer från den akademiska världen, 

representanter för multinationella företag, 

branschorganisationer, fackföreningar, 

icke-statliga organisationer och ledamöter 

av nationella parlament i EU (se bilaga 1). 

Delegationer från TAXE-utskottet besökte 

Schweiz för att studera vissa aspekter av 

tredjelandsdimensionen på sitt uppdrag, 

och följande medlemsstater för att utföra 

undersökningsuppdrag: Belgien, 

Luxemburg, Irland, Nederländerna och 

Förenade kungariket. Även möten med 

AC. Det behöriga särskilda utskottet, som 

inrättades den 26 februari 2015, höll 

14 möten under vilka det genomförde 

utfrågningar av kommissionens ordförande 

Jean-Claude Juncker, kommissionsledamot 

Margrethe Vestager med ansvar för 

konkurrens, kommissionsledamot Pierre 

Moscovici med ansvar för ekonomiska och 

finansiella frågor, skatter och tullunionen, 

rådets tjänstgörande ordförande Pierre 

Gramegna, finansministrarna i Frankrike, 

Michel Sapin, Tyskland, Wolfgang 

Schäuble, Italien, Pier Carlo Padoan och 

Spanien, Luis de Guindos, OECD-

representanter, samt visselblåsare, 

undersökande journalister, experter, 

personer från den akademiska världen, 

representanter för multinationella företag, 

branschorganisationer, fackföreningar, 

icke-statliga organisationer och ledamöter 

av nationella parlament i EU (se bilaga 1). 

Delegationer från TAXE-utskottet besökte 

Schweiz för att studera vissa aspekter av 

tredjelandsdimensionen på sitt uppdrag, 

och följande medlemsstater för att utföra 

undersökningsuppdrag: Belgien, 

Luxemburg, Irland, Nederländerna och 

Förenade kungariket. Även möten med 
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regeringsföreträdare för Gibraltar och 

Bermuda arrangerades; 

regeringsföreträdare för Gibraltar och 

Bermuda arrangerades; Allt detta gav 

visserligen mångskiftande och ovärderliga 

insikter i skattessystem och skattepraxis 

runt om i EU men klargjorde inte alla 

relevanta frågor, inte minst de 

kvarstående inkonsekvenserna i 

uttalandena från kommissionens 

ordförande Jean-Claude Juncker när det 

gäller den så länge hemliga sidan i 

Krecké-rapporten. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Ändringsförslag  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl AD 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AD. En del av utskottets arbete hindrades 

av att ett antal medlemsstater och rådet inte 

svarade i tid (se bilaga 2) och i slutänden 

inte skickade in alla dokument som begärts 

eller endast gav pliktskyldiga svar som 

knappast berörde de frågor som ställts. Av 

de 17 multinationella företag som bjöds in 

(ej inräknat revisionsbolag och 

skatterådgivare) var det 15 som samtyckte 

till att framträda inför utskottet (se 

bilaga 3). Inte heller kommissionen 

samarbetade fullt ut och skickade alla 

dokument och informella anteckningar från 

mötena med uppförandekodgruppen, utan 

erbjöd endast ett begränsat samråd på 

grund av vissa medlemsstaters 

omedgörlighet. Utskottets mandatperiod 

behövde därför förlängas 

AD. En del av utskottets arbete hindrades 

av att ett antal medlemsstater och rådet inte 

svarade i tid (se bilaga 2) och i slutänden 

inte skickade in alla dokument som begärts 

eller endast gav pliktskyldiga svar som 

knappast berörde de frågor som ställts. Av 

de 17 multinationella företag som bjöds in 

(ej inräknat revisionsbolag och 

skatterådgivare) var det 15 som samtyckte 

till att framträda inför utskottet (se 

bilaga 3), men 11 av dem kom dock först 

efter upprepade uppmaningar och 

betydande påtryckningar. Inte heller 

kommissionen samarbetade fullt ut och 

skickade alla dokument och informella 

anteckningar från mötena med 

uppförandekodgruppen, och lät inte heller 

utskottet få tillgång till den databas som 

den sammansatt för internt bruk med alla 

skatteordningar runt om i EU som anses 

vara potentiellt skadliga, utan erbjöd 

endast ett begränsat samråd, bland annat 

på grund av vissa medlemsstaters 

omedgörlighet, där mycket av den 

avgörande informationen var helt 

redigerad. Utskottets mandatperiod 

behövde därför förlängas en gång och 

bristerna kommer att göra ytterligare en 
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förlängning nödvändig. Ett slutligt 

betänkande från TAXE-utskottet bör 

offentliggöras i slutet av mandatperioden 

som komplement till denna delrapport. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Ändringsförslag  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet är dock bekymrat 

över de nära banden mellan 

skattemyndigheter och privata företag i 

vissa medlemsstater, vilket ofta leder till 

ad hoc-beslut och sanktioner för privata 

företag som inte skyddar allmänintresset 

eftersom de främjar skatteflykt. 

Parlamentet betonar behovet av att 

förbättra skattemyndigheternas oberoende 

från företagsintressen, utan att äventyra 

deras politiska och demokratiska 

ansvarsskyldighet gentemot nationella 

regeringar och parlament. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Ändringsförslag  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 90a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  90a. Europaparlamentet betonar i detta 

sammanhang de senaste 

medieavslöjandena enligt vilka flera 

medlemsstater obstruerat arbetet med att 

begränsa skadlig skattepraxis i rådet, 

särskilt när det gäller patentboxar, och 

begär ytterligare undersökningar av det 

politiska ansvaret för dessa fall, även när 

det gäller Eurogruppens ordförande 

Jeroen Dijsselbleom och kommissionens 

ordförande Jean-Claude Juncker. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Ändringsförslag  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 118 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

118. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, i väntan på att en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

ska antas och genomföras fullt ut på EU-

nivå, att vidta omedelbara åtgärder för att 

säkerställa en effektiv beskattning, minska 

vinstförflyttningar (huvudsakligen genom 

internprissättning), och i väntan på 

konsolideringen utforma en 

övergångsordning som kompenserar för 

gränsöverskridande vinster och förluster, 

vilken bör vara tillfällig och inbegripa 

tillräckliga garantier för att den inte 

skapar ytterligare möjligheter till 

aggressiv skatteplanering, och införa 

antimissbruksregler i alla relevanta 

direktiv. Kommissionen uppmanas att 

kontrollera att de befintliga direktiven och 

utkasten till direktiv på området skatte- och 

bolagslagstiftning är lämpliga för att 

verkställa en effektiv beskattning. 

Parlamentet uppmanar rådet att förbereda 

sig på att snarast anta dessa bestämmelser. 

Parlamentet betonar att tillämpningen av en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

bör åtföljas av gemensamma 

bokföringsregler och lämplig 

harmonisering av de administrativa 

118. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, i väntan på att en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

ska antas och genomföras fullt ut på EU-

nivå, att vidta omedelbara åtgärder för att 

säkerställa en effektiv beskattning, minska 

vinstförflyttningar (huvudsakligen genom 

internprissättning) och införa 

antimissbruksregler i alla relevanta 

direktiv. Kommissionen uppmanas att 

kontrollera att de befintliga direktiven och 

utkasten till direktiv på området skatte- och 

bolagslagstiftning är lämpliga för att 

verkställa en effektiv beskattning. 

Parlamentet uppmanar rådet att förbereda 

sig på att snarast anta dessa bestämmelser. 

Parlamentet betonar att tillämpningen av en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

bör åtföljas av gemensamma 

bokföringsregler och lämplig 

harmonisering av de administrativa 

rutinerna för skattefrågor för att målen med 

den ska kunna uppfyllas, bland annat att 

minska byråkratin. 
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rutinerna för skattefrågor för att målen med 

den ska kunna uppfyllas, bland annat att 

minska byråkratin. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Ändringsförslag  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 136 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

136. Europaparlamentet uppmanar även 

medlemsstaterna att införa ett mer 

omfattande landsspecifikt 

rapporteringssystem för 

skatteförvaltningarna på grundval av 

OECD-standarden och med mer detaljerad 

information, såsom skattedeklarationer och 

koncerninterna transaktioner. Parlamentet 

lyfter fram att företagens överlämnande av 

skatteinformation till andra 

skatteförvaltningar måste åtföljas av ett 

förbättrat ramverk för att lösa tvister för att 

klargöra vardera parts rättigheter och 

undvika negativa konsekvenser. Gentemot 

skatteförvaltningar i tredjeländer betonar 

parlamentet att information endast ska 

överföras till sådana länder som tillämpar 

avtal som motsvarar dem i EU:s 

skiljemannakonvention. Parlamentet begär 

också att harmoniserade 

bokföringsstandarder ska utvecklas som i 

synnerhet medger mer detaljerad 

information om royalties. 

136. Europaparlamentet uppmanar även 

medlemsstaterna att införa ett mer 

omfattande landsspecifikt 

rapporteringssystem för 

skatteförvaltningarna på grundval av 

OECD-standarden och med mer detaljerad 

information, såsom skattedeklarationer och 

koncerninterna transaktioner. Parlamentet 

lyfter fram att företagens överlämnande av 

skatteinformation till andra 

skatteförvaltningar måste åtföljas av ett 

förbättrat ramverk för att lösa tvister för att 

klargöra vardera parts rättigheter och 

undvika negativa konsekvenser. Gentemot 

skatteförvaltningar i tredjeländer betonar 

parlamentet att information endast ska 

överföras till sådana länder som tillämpar 

avtal som motsvarar dem i EU:s 

skiljemannakonvention. Parlamentet begär 

också att harmoniserade 

bokföringsstandarder ska utvecklas som i 

synnerhet medger mer detaljerad 

information om royalties. Parlamentet 

betonar att harmoniserade EU-

bokföringsstandarder i skattefrågor inte 

bör bygga på IFRS-standarder 

(International Financial Reporting 

Standards) utan grundas på ett genuint 

EU-regelverk där flexibilitet vägs mot de 
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potentiellt skadliga effekterna av ett ökat 

manöverutrymme för skattebetalarna när 

de beräknar nyckeltal såsom intäkter och 

utgifter. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Ändringsförslag  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 

2015/2066(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 143 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

143. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att beakta ett antal verktyg 

för att säkerställa ett sådant skydd mot 

orättfärdiga åtal, ekonomiska sanktioner 

och diskriminering, samtidigt som skydd 

av sekretess och företagshemligheter 

säkerställs. Parlamentet uppmärksammar i 

detta sammanhang förebilden i USA:s 

Dodd-Frank Act, som både belönar 

visselblåsare när de förser myndigheterna 

med förstahandsinformation och skyddar 

dem från rättsliga påföljder och 

uppsägning, men betonar samtidigt att en 

sådan belöning inte får utgöra ett 

incitament till att publicera känslig 

företagsinformation. Parlamentet föreslår 

att ett oberoende europeiskt organ inrättas 

med ansvar för att samla in sådan 

information och genomföra utredningar, 

samt en gemensam transeuropeisk fond för 

visselblåsare som finansieras genom en 

avgift på en del av de medel som 

återvunnits eller de böter som utdöms. 

Vidare anser parlamentet att skyddet även 

ska beviljas visselblåsare som informerar 

allmänheten om de behöriga 

myndigheterna på nationell eller europeisk 

nivå har meddelats men inte reagerar inom 

143. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att beakta ett antal verktyg 

för att säkerställa ett sådant skydd mot 

orättfärdiga åtal, ekonomiska sanktioner 

och diskriminering, samtidigt som skydd 

av sekretess och företagshemligheter 

säkerställs. Parlamentet uppmärksammar i 

detta sammanhang förebilden i USA:s 

Dodd-Frank Act, som både belönar 

visselblåsare när de förser myndigheterna 

med förstahandsinformation och skyddar 

dem från rättsliga påföljder och 

uppsägning, men betonar samtidigt att en 

sådan belöning inte får utgöra ett 

incitament till att publicera känslig 

företagsinformation. Parlamentet föreslår 

att ett oberoende europeiskt organ inrättas 

med ansvar för att samla in sådan 

information och genomföra utredningar, 

samt en gemensam transeuropeisk fond för 

visselblåsare som finansieras genom en 

avgift på en del av de medel som 

återvunnits eller de böter som utdöms. 

Vidare anser parlamentet att skyddet även 

ska beviljas visselblåsare som informerar 

allmänheten om de behöriga 

myndigheterna på nationell eller europeisk 

nivå har meddelats men inte reagerar inom 
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en månad. 

 

en månad. Kommissionen uppmanas att 

garantera ett heltäckande skydd av 

visselblåsare och journalister i direktivet 

om företagshemligheter. 

Or. en 

 

 


