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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.
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