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18.11.2015 A8-0317/22 

Ändringsförslag  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

för EFDD-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 (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Aa. De luxemburgska myndigheterna har 

aldrig ifrågasatt eller opponerat sig mot 

denna typ av skatteuppgörelser, och under 

många år leddes Storhertigdömet av 

kommissionens nuvarande ordförande 

Jean-Claude Juncker.  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Ändringsförslag  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

för EFDD-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 Ab (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ab. Under utfrågningen i TAXE-utskottet 

den 17 september 2015 förnekade 

kommissionens ordförande Jean-Claude 

Juncker varje personlig inblandning i 

LuxLeaks-fallet och ifrågasatte också 

dess faktiska omfattning och föredrog att 

tala om EULeaks. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Ändringsförslag  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

för EFDD-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 (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ac. Den 17 september 2015 sade 

ordförande Juncker till TAXE-utskottet 

att han aldrig sett den ursprungliga 

versionen av Krecké-rapporten (1997) och 

inte kände till den saknade sidan som 

förklarar Luxemburgs skattebeslut. Den 

före detta luxemburgske 

parlamentsledamoten och 

ekonomiministern under Juncker, 

Jeannot Krecké, har bekräftat att han i 

april 1997 gav Juncker både den officiella 

versionen och en privat version av denna 

rapport. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Ändringsförslag  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

för EFDD-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 (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ad. Nya fakta från den tyska tidskriften 

Der Spiegel har kastat ljus över den 

tydliga roll som Belgiens, Luxemburgs 

och Nederländernas regeringar spelat för 

att under många år blockera varje försök 

från uppförandekodsgruppens sida att 

ändra på de skadliga skatteordningarna i 

Benelux-länderna. Medlemsstaterna 

vägrade att lämna tillgång till dessa 

dokument. Under denna period hette 

Luxemburgs premiärminister Jean-

Claude Juncker och Nederländernas 

finansminister var Eurogruppens 

nuvarande ordförande, Jeroen 

Dijsselbloem. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Ändringsförslag  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

för EFDD-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). 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; Kommissionen 

har tillhandahållit dokument om 

uppförandekodsgruppen till andra 

institutioner (t.ex. Amsterdams 

universitet) samtidigt som tillgång har 

förvägrats TAXE-utskottets ledamöter. 

Utskottets mandatperiod behövde därför 

förlängas, med nya 

undersökningsbefogenheter. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Ändringsförslag  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

för EFDD-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 101a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  101a. Europaparlamentet uppmanar 

ordförande Juncker att klarlägga sin 

ståndpunkt om Krecké-affären. 

Parlamentet begär dessutom fullständig 

tillgång till alla dokument från 

uppförandekodsgruppen (inbegripet 

protokoll) för att kunna analysera 

påståendena i Der Spiegel om vissa 

medlemsstaters inställning till lojal 

skattekonkurrens. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Ändringsförslag  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-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 103 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

103. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att i alla internationella 

fora stödja ett automatiskt 

informationsutbyte mellan 

skatteförvaltningar som den nya globala 

standarden. Parlamentet uppmanar särskilt 

kommissionen, OECD och G20 att främja 

detta med hjälp av de lämpligaste och 

effektivaste instrumenten inom en 

inkluderande global process. Parlamentet 

vidhåller att konkreta steg måste tas för att 

säkerställa att det automatiska 

informationsutbytet blir verkligt globalt, 

och därmed effektivt, samtidigt som 

säkerhetskraven uppfylls, genom stöd till 

utvecklingsländernas insatser för att bygga 

upp sin kapacitet för fullt deltagande i det 

automatiska informationsutbytet. 

Parlamentet betonar att det automatiska 

informationsutbytet inom EU kan ske i 

form av ett centralt register för hela EU 

som är tillgängligt för kommissionen och 

behöriga nationella myndigheter.; 

103. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att i alla internationella 

fora stödja ett automatiskt 

informationsutbyte mellan 

skatteförvaltningar som den nya globala 

standarden. Parlamentet uppmanar särskilt 

kommissionen, OECD och G20 att främja 

detta med hjälp av de lämpligaste och 

effektivaste instrumenten inom en 

inkluderande global process. Parlamentet 

vidhåller att konkreta steg måste tas för att 

säkerställa att det automatiska 

informationsutbytet blir verkligt globalt, 

och därmed effektivt, genom stöd till 

utvecklingsländernas insatser för att bygga 

upp sin kapacitet för fullt deltagande i det 

automatiska informationsutbytet. 

Parlamentet betonar att det automatiska 

informationsutbytet inom EU kan ske i 

form av ett centralt offentligt register för 

hela EU som är tillgängligt för 

medborgarna, kommissionen och behöriga 

nationella myndigheter. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Ändringsförslag  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-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 104 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

104. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att betänka att alla 

skattebeslut, särskilt när det är fråga om 

internprissättning, bör fattas i samarbete 

med alla berörda länder, att den relevanta 

informationen bör utbytas mellan dem 

automatiskt, komplett och utan dröjsmål, 

och att alla nationella åtgärder som syftar 

till att minska skatteflykt och urholkning 

av skattebaser inom EU, inbegripet 

revisioner, bör genomföras gemensamt, 

med vederbörligt beaktande av de 

erfarenheter som gjorts genom Fiscalis 

2020-programmet. Parlamentet upprepar 

sin ståndpunkt att grundläggande delar i 

alla skattebeslut som får effekter på andra 

medlemsstater inte bara bör utbytas mellan 

skatteförvaltningar och kommissionen utan 

också presenteras i de multinationella 

företagens landsspecifika rapportering. 

104. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att betänka att alla 

skattebeslut, särskilt när det är fråga om 

internprissättning, bör fattas i samarbete 

med alla berörda länder, att den relevanta 

informationen bör utbytas mellan dem 

automatiskt, komplett och utan dröjsmål, 

och att alla nationella åtgärder som syftar 

till att minska skatteflykt och urholkning 

av skattebaser inom EU, inbegripet 

revisioner, bör genomföras gemensamt, 

med vederbörligt beaktande av de 

erfarenheter som gjorts genom Fiscalis 

2020-programmet. Parlamentet upprepar 

sin ståndpunkt att grundläggande delar i 

alla skattebeslut som får effekter på andra 

medlemsstater inte bara bör utbytas mellan 

skatteförvaltningar och kommissionen utan 

också presenteras i de multinationella 

företagens offentliga landsspecifika 

rapportering. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Ändringsförslag  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-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 109 – strecksats 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– Offentliggörande antingen fullständigt 

eller i förenklad form, men alltid med full 

respekt för sekretesskraven. 

– Fullständigt offentliggörande. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Ändringsförslag  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-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 139 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

139. Europaparlamentet känner till vilket 

arbete kommissionen har lagt ner på att 

skapa ett europeiskt 

skatteregistreringsnummer (TIN). 

Kommissionen uppmanas att lägga fram ett 

förslag på ett europeiskt 

skatteregistreringsnummer som grundar sig 

på utkastet till ett europeiskt 

skatteregistreringsnummer i 

kommissionens handlingsplan om 

bekämpandet av skattebedrägeri och 

skatteundandragande från år 2012 

(åtgärd 22)
42

. Vidare påminner parlamentet 

om att skatteregistreringsnummer anses 

vara den bästa metoden för att identifiera 

skattebetalare och uppmanar därför till att 

projektet påskyndas. Samtidigt uppmanas 

kommissionen att aktivt arbeta för att 

skapa ett liknande registreringsnummer på 

global nivå, såsom 

regleringstillsynskommitténs globala 

system med identifierare för juridisk 

person (LEI). 

139. Europaparlamentet känner till vilket 

arbete kommissionen har lagt ner på att 

skapa ett europeiskt 

skatteregistreringsnummer (TIN). 

Kommissionen uppmanas att lägga fram ett 

förslag på ett europeiskt 

skatteregistreringsnummer som grundar sig 

på utkastet till ett europeiskt 

skatteregistreringsnummer i 

kommissionens handlingsplan om 

bekämpandet av skattebedrägeri och 

skatteundandragande från år 2012 

(åtgärd 22)
42

. Vidare påminner parlamentet 

om att skatteregistreringsnummer anses 

vara den bästa metoden för att identifiera 

skattebetalare och uppmanar därför till att 

projektet påskyndas. Samtidigt uppmanas 

kommissionen att aktivt arbeta för att 

skapa ett liknande registreringsnummer på 

global nivå, såsom 

regleringstillsynskommitténs globala 

system med identifierare för juridisk 

person (LEI). Parlamentet begär dessutom 

att det inrättas ett offentligt register över 

företag på EU-nivå, i syfte att förhindra 

aggressiva och skadliga skattemetoder, 

bedrägeri och konkurrenssnedvridningar. 

__________________ __________________ 

42
 COM(2012)722 slutlig. 

42
 COM(2012)722 slutlig. 
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