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Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BE a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 BEa. der henviser til, at man på trods af 

kravene i TAXE I's endelige rapport 

vedrørende uoverensstemmelserne i 

udtalelserne fra Kommissionens formand 

Jean-Claude Juncker med hensyn til den i 

længere tid hemmeligholdte side i Krecké-

rapporten har valgt at undlade at høre 

formand Juncker på ny; 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. gentager sin holdning om, at 

multinationale selskaber på en klar og 

forståelig måde bør offentliggøre på deres 

balancer, efter den medlemsstat og det 

tredjeland, hvor de er etableret, en række 

oplysninger, heriblandt fortjeneste eller 

tab før skat, afgifter på overskud eller 

underskud, antal ansatte, aktiver; 

understreger betydningen af at gøre disse 

oplysninger tilgængelige for 

offentligheden, eventuelt i form af et 

centralt EU-register; 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. beklager, at der – til trods for at både 

det første og det andet særlige udvalg 

(TAXE 1 og TAXE 2) gentagne gange har 

anmodet om at få fuld adgang til 

dokumenterne og mødereferaterne fra 

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen – 

kun er blevet stillet et begrænset antal nye 

dokumenter til rådighed, som 

medlemmerne af Parlamentet kan 

konsultere for lukkede døre, og at dette 

først blev muligt fem måneder efter 

begyndelsen af mandatperioden for TAXE 

2;  bemærker, at nogle af disse dokumenter 

skulle have været gjort offentligt 

tilgængelige med henblik på offentlig 

kontrol og en åben politisk debat om deres 

indhold; bemærker endvidere, at Rådets 

vilje til at imødekomme denne anmodning 

stadig er utilfredsstillende; 

50. beklager, at der – til trods for at både 

det første og det andet særlige udvalg 

(TAXE 1 og TAXE 2) gentagne gange har 

anmodet om at få fuld adgang til 

dokumenterne og mødereferaterne fra 

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen – 

kun er blevet stillet et begrænset antal nye 

dokumenter til rådighed, som 

medlemmerne af Parlamentet kan 

konsultere for lukkede døre, og at dette 

først blev muligt fem måneder efter 

begyndelsen af mandatperioden for TAXE 

2; bemærker, at alle disse dokumenter 

skulle have været gjort offentligt 

tilgængelige med henblik på offentlig 

kontrol og en åben politisk debat om deres 

indhold; bemærker endvidere, at Rådets 

vilje til at imødekomme denne anmodning 

stadig er utilfredsstillende; 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

virkning 

2016/2038(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 60 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 60a. beklager, at adgangen til 

dokumenterne fra Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen og interinstitutionelle 

spørgsmål har bekræftet de formodninger, 

som fremgik af journalistiske 

undersøgelser om den rolle, som Europa-

Kommissionens formand Jean-Claude 

Juncker og Eurogruppens formand 

Jeroen Dijsselbloem har spillet for at 

beskytte Luxembourgs og Nederlandenes 

interesser og skatteprivilegier, og mener 

af denne grund, at deres indsats i 

bekæmpelsen af skatteunddragelse og 

skatteundgåelse på europæisk plan er 

lidet troværdig; 

Or. en 

 

 


