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AC. der henviser til, at det særlige udvalg, 
der konstitueredes den 26. februar 2015, 
har afholdt 14 møder, hvorunder det har 
hørt kommissionsformand Jean-Claude 
Juncker, kommissær med ansvar for 
konkurrence Margrethe Vestager, 
kommissær med ansvar for økonomiske og 
finansielle anliggender samt beskatning og 
told Pierre Moscovici, formand for Rådet 
Pierre Gramegna, finansministrene fra 
Frankrig Michel Sapin, Tyskland 
Wolfgang Schäuble, Italien Pier Carlo 
Padoan og Spanien Luis de Guindos, 
OECD-repræsentanter samt 
whistleblowere, undersøgende journalister, 
eksperter, akademikere, repræsentanter for 
multinationale selskaber, 
brancheforeninger, fagforeninger, ikke-
statslige organisationer og medlemmer af 
EU's nationale parlamenter (se bilag 1); der 
henviser til, at delegationer fra TAXE-
udvalget har besøgt Schweiz for at se 
nærmere på specifikke aspekter af 
tredjelandsdimensionen af dets mandat, 
samt foretaget undersøgelsesrejser til 
følgende medlemsstater: Belgien, 
Luxembourg, Irland, Nederlandene og Det 
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Forenede Kongerige; der henviser til, at der 
også har været afholdt møder med 
regeringsrepræsentanter fra Gibraltar og 
Bermuda;

Forenede Kongerige; der henviser til, at der 
også har været afholdt møder med 
regeringsrepræsentanter fra Gibraltar og 
Bermuda; der henviser til, at alle disse 
aktiviteter, selv om de har givet et 
uvurderligt indblik i skattesystemer og -
praksis i hele EU, ikke har afklaret alle 
relevante spørgsmål, herunder de 
resterende uoverensstemmelser i de 
erklæringer, som Kommissionens 
formand, Jean-Claude Juncker, er 
kommet med vedrørende den længe 
hemmeligholdte side i Krecké-rapporten;
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