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18.11.2015 A8-0317/22 

Ændringsforslag  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt A a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Aa. der påpeger, at de luxembourgske 

myndigheder på intet tidspunkt har 

anfægtet eller protesteret mod denne form 

for skatteaftale, og at det i mange år var 

den nuværende formand for 

Kommissionen, Jean-Claude Juncker, der 

ledede Storhertugdømmet; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Ændringsforslag  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt A b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ab. der henviser til, at Kommissionens 

formand, Jean-Claude Juncker, under 

høringen i TAXE-udvalget den 17. 

september 2015 benægtede, at han på 

nogen måde var personligt involveret i 

"LuxLeaks"-sagen, og endvidere satte 

spørgsmålstegn ved dens reelle omfang, 

idet han foretrak at tale om "EULeaks"; 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt A c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ac. der henviser til, at formand Juncker 

den 17. september 2015 fortalte TAXE-

udvalget, at han aldrig havde haft 

originaludgaven af Krecké-rapporten 

(1997) og var uvidende om eksistensen af 

den manglende side, hvor Luxembourgs 

"tax rulings" var beskrevet; der henviser 

til, at Jeannot Krecké, tidligere medlem af 

Luxembourgs parlament og 

økonomiminister i Junckers regering, har 

bekræftet, at han i 1997 både gav Juncker 

den officielle udgave og en privat udgave 

af sin rapport; 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt A d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ad. der henviser til, at det tyske magasin 

Der Spiegel har bragt nye oplysninger, 

som klart viser, at regeringerne i Belgien, 

Luxembourg og Nederlandene i årevis 

har blokeret for ethvert forsøg fra 

Adfærdskodeksgruppens side på at ændre 

Benelux-landenes skadelige 

skatteordninger; der henviser til, at 

medlemsstaterne nægtede at give adgang 

til de pågældende dokumenter; der 

henviser til, at Luxembourgs 

premierminister på daværende tidspunkt 

var Jean-Claude Juncker, medens 

Nederlandenes finansminister var den 

nuværende formand for Eurogruppen, 

Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 
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Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning AD 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AD. der henviser til, at udvalget i et vist 

omfang er blevet hindret i at udføre sit 

arbejde, fordi en række medlemsstater og 

Rådet ikke reagerede inden for svarfristen 

(se bilag 2) og i sidste ende enten ikke 

fremsendte alle de dokumenter, de var 

anmodet om, eller afgav rent formelle svar, 

som knap nok berørte substansen i 

anmodningerne; der henviser til, at 15 af de 

17 multinationale selskaber, der var 

indbudt (eksklusive revisions- og 

skatterådgivningsfirmaer), indvilgede i at 

give møde for udvalget, (se bilag 3). der 

henviser til, at heller ikke Kommissionen 

samarbejdede fuldt ud, idet den ikke 

fremsendte alle dokumenter og uformelle 

notater fra møder i Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen, men kun, som følge af 

visse medlemsstaters modvilje, tilbød en 

begrænset høringsprocedure; der henviser 

til, at udvalgets mandatperiode derfor 

måtte forlænges; 

AD. der henviser til, at udvalget i et vist 

omfang er blevet hindret i at udføre sit 

arbejde, fordi en række medlemsstater og 

Rådet ikke reagerede inden for svarfristen 

(se bilag 2) og i sidste ende enten ikke 

fremsendte alle de dokumenter, de var 

anmodet om, eller afgav rent formelle svar, 

som knap nok berørte substansen i 

anmodningerne; der henviser til, at 15 af de 

17 multinationale selskaber, der var 

indbudt (eksklusive revisions- og 

skatterådgivningsfirmaer), indvilgede i at 

give møde for udvalget, (se bilag 3). der 

henviser til, at heller ikke Kommissionen 

samarbejdede fuldt ud, idet den ikke 

fremsendte alle dokumenter og uformelle 

notater fra møder i Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen, men kun, som følge af 

visse medlemsstaters modvilje, tilbød en 

begrænset høringsprocedure; der henviser 

til, at Kommissionen udleverede 

dokumenter vedrørende Gruppen 

vedrørende Adfærdskodeksen til andre 

institutioner (som f.eks. Amsterdams 

Universitet), men nægtede at udlevere 

dem til medlemmer af TAXE-udvalget; 

der henviser til, at udvalgets 

mandatperiode derfor måtte forlænges med 

nye undersøgelsesbeføjelser; 
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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 101 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  101a. anmoder formand Juncker om at 

klarlægge sin holdning vedrørende 

"Krecké-affæren"; anmoder endvidere 

om fuld adgang til alle dokumenter fra 

Adfærdskodeksgruppen (herunder 

mødereferater) med henblik på en 

vurdering af påstandene i Der Spiegel 

vedrørende visse medlemsstaters holdning 

til loyal skattekonkurrence; 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 103 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

103. opfordrer medlemsstaterne til, i alle 

internationale fora, at støtte den 

automatiske udveksling af oplysninger 

mellem skattemyndighederne som den nye 

globale standard; opfordrer navnlig 

Kommissionen, OECD og G20 til at 

fremme dette ved hjælp af de mest 

hensigtsmæssige og effektive instrumenter 

inden for rammerne af en inklusiv global 

proces; insisterer på, at der tages konkrete 

skridt til at sikre, at den automatiske 

informationsudveksling bliver virkeligt 

global, og dermed effektiv, samtidig med 

at den respekterer fortrolighedskrav, ved 

at støtte udviklingslandenes bestræbelser 

på at opbygge deres kapacitet til at deltage 

fuldt ud i informationsudvekslingen. 

understreger, at den automatiske 

informationsudveksling inden for EU kan 

finde sted via et centralt, EU-dækkende 

register, som Kommissionen og de 

kompetente nationale myndigheder skal 

have adgang til; 

103. opfordrer medlemsstaterne til, i alle 

internationale fora, at støtte den 

automatiske udveksling af oplysninger 

mellem skattemyndighederne som den nye 

globale standard; opfordrer navnlig 

Kommissionen, OECD og G20 til at 

fremme dette ved hjælp af de mest 

hensigtsmæssige og effektive instrumenter 

inden for rammerne af en inklusiv global 

proces; insisterer på, at der tages konkrete 

skridt til at sikre, at den automatiske 

informationsudveksling bliver virkeligt 

global, og dermed effektiv, ved at støtte 

udviklingslandenes bestræbelser på at 

opbygge deres kapacitet til at deltage fuldt 

ud i informationsudvekslingen. 

understreger, at den automatiske 

informationsudveksling inden for EU kan 

finde sted via et centralt, EU-dækkende 

offentligt register, som borgerne, 

Kommissionen og de kompetente nationale 

myndigheder skal have adgang til; 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 
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Betænkning A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 104 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

104. opfordrer medlemsstaterne til at tage 

hensyn til, at enhver tax ruling, navnlig når 

den involverer interne afregningspriser, bør 

fastlægges i samarbejde med alle 

involverede lande, at udvekslingen af de 

relevante oplysninger bør være automatisk, 

fyldestgørende og uden forsinkelse, og at 

enhver national foranstaltning, som sigter 

mod at mindske skatteundgåelse og 

udhuling af skattegrundlag inden for EU, 

herunder i form af revision, bør udføres i 

fællesskab og under behørig hensyntagen 

til de erfaringer, der er opnået gennem 

Fiscalis 2020-programmet; gentager sit 

synspunkt om, at de grundlæggende 

elementer i alle rulings, som har en 

indvirkning på andre medlemsstater, ikke 

blot bør deles mellem skattemyndigheder 

og Kommissionen, men også fremlægges i 

forbindelse med multinationale selskabers 

landeopdelte regnskabsaflæggelse; 

104. opfordrer medlemsstaterne til at tage 

hensyn til, at enhver tax ruling, navnlig når 

den involverer interne afregningspriser, bør 

fastlægges i samarbejde med alle 

involverede lande, at udvekslingen af de 

relevante oplysninger bør være automatisk, 

fyldestgørende og uden forsinkelse, og at 

enhver national foranstaltning, som sigter 

mod at mindske skatteundgåelse og 

udhuling af skattegrundlag inden for EU, 

herunder i form af revision, bør udføres i 

fællesskab og under behørig hensyntagen 

til de erfaringer, der er opnået gennem 

Fiscalis 2020-programmet; gentager sit 

synspunkt om, at de grundlæggende 

elementer i alle rulings, som har en 

indvirkning på andre medlemsstater, ikke 

blot bør deles mellem skattemyndigheder 

og Kommissionen, men også fremlægges 

for offentligheden i multinationale 

selskabers landeopdelte 

regnskabsaflæggelse; 

Or. en 
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Betænkning A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 109 – led 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

deres offentliggørelse, enten fuldt ud eller 

i forenklet form, men under fuld 

iagttagelse af fortrolighedskrav 

– deres fulde offentliggørelse 

Or. en 
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Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 

virkning 

2015/2066(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 139 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

139. anerkender den indsats, der er gjort af 

Kommissionen med henblik på indførelse 

af et europæisk 

skatteidentifikationsnummer (TIN); 

opfordrer Kommissionen til at fremsætte et 

forslag til et europæisk TIN baseret på det 

udkast til et europæisk TIN, der er 

indeholdt i Kommissionens handlingsplan 

til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig 

og skatteunddragelse fra 2012 

(foranstaltning 22)
42

; minder om, at TIN-

numre anses for at være den bedste metode 

til at identificere skatteydere og opfordrer 

derfor indtrængende til, at dette projekt 

fremskyndes; opfordrer Kommissionen til 

på samme måde at arbejde aktivt for 

indførelse af et lignende 

identifikationsnummer på globalt plan 

svarende til Regulatory Oversight 

Committee’s globale ID-koder til 

identifikation af juridiske enheder (legal 

entity identifier, LEI); 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)722. 

139. anerkender den indsats, der er gjort af 

Kommissionen med henblik på indførelse 

af et europæisk 

skatteidentifikationsnummer (TIN); 

opfordrer Kommissionen til at fremsætte et 

forslag til et europæisk TIN baseret på det 

udkast til et europæisk TIN, der er 

indeholdt i Kommissionens handlingsplan 

til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig 

og skatteunddragelse fra 2012 

(foranstaltning 22)
42

; minder om, at TIN-

numre anses for at være den bedste metode 

til at identificere skatteydere og opfordrer 

derfor indtrængende til, at dette projekt 

fremskyndes; opfordrer Kommissionen til 

på samme måde at arbejde aktivt for 

indførelse af et lignende 

identifikationsnummer på globalt plan 

svarende til Regulatory Oversight 

Committee’s globale ID-koder til 

identifikation af juridiske enheder (legal 

entity identifier, LEI); anmoder endvidere 

om oprettelse af et offentligt 

selskabsregister på EU-plan med henblik 

på at forhindre aggressive og skadelige 

skattepraksisser, skattesvig og 

konkurrencefordrejning; 

__________________ 

42
 COM(2012)722. 
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