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4.7.2016 A8-0223/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl BEa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 BEa. Trots uppmaningen i TAXE 1:s 

slutbetänkande om den bristande 

överensstämmelsen i kommissionens 

ordförande Jean-Claude Junckers 

uttalanden om sidan i Krecké-rapporten, 

som länge hemlighölls, bestämde man sig 

för att inte höra Jean-Claude Juncker 

igen. 

Or. en 



 

AM\1100076SV.doc  PE585.332v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

4.7.2016 A8-0223/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet upprepar sin 

ståndpunkt att multinationella företag i 

sina balansräkningar på ett tydligt och 

begripligt sätt bör offentliggöra, för varje 

medlemsstat och tredjeland de är 

verksamma i, en antal informationsposter, 

som vinst eller förlust före skatt, skatt på 

vinst eller förlust, antalet anställda och 

utförd verksamhet. Parlamentet betonar 

vikten av att informationen blir tillgänglig 

för allmänheten, möjligen som ett centralt 

EU-register. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet beklagar att trots att 

både dess första och andra särskilda utskott 

(TAXE 1 och TAXE 2) upprepade gånger 

har begärt full tillgång till 

uppförandekodgruppens handlingar och 

sammanträdesprotokoll har endast ett 

begränsat antal nya handlingar gjorts 

tillgängliga för granskning av 

parlamentsledamöter inom stängda dörrar, 

och att detta gjordes först efter fem 

månader från att mandatet inleddes för 

TAXE 2. Parlamentet konstaterar att en del 

av dessa handlingar borde ha 

offentliggjorts för att möjliggöra offentlig 

granskning och en öppen politisk debatt 

om innehållet i dem. Parlamentet 

konstaterar vidare att rådets vilja att 

tillmötesgå denna begäran är fortsatt 

otillfredsställande. 

50. Europaparlamentet beklagar att trots att 

både dess första och andra särskilda utskott 

(TAXE 1 och TAXE 2) upprepade gånger 

har begärt full tillgång till 

uppförandekodgruppens handlingar och 

sammanträdesprotokoll har endast ett 

begränsat antal nya handlingar gjorts 

tillgängliga för granskning av 

parlamentsledamöter inom stängda dörrar, 

och att detta gjordes först efter fem 

månader från att mandatet inleddes för 

TAXE 2. Parlamentet konstaterar att alla 

dessa handlingar borde ha offentliggjorts 

för att möjliggöra offentlig granskning och 

en öppen politisk debatt om innehållet i 

dem. Parlamentet konstaterar vidare att 

rådets vilja att tillmötesgå denna begäran är 

fortsatt otillfredsställande. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 60a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 60a. Europaparlamentet anser att 

kontrollen av uppförandekodgruppens 

dokument har bekräftat misstankarna 

som uppstått genom journalisters 

undersökningar av de åtgärder som 

vidtagits av kommissionens ordförande 

Jean-Claude Juncker och Eurogruppens 

ordförande Jeroen Dijsselbloem för att 

skydda Luxemburgs och Nederländernas 

intressen och skatteprivilegier. 

Parlamentet anser därför inte att deras 

åtgärder mot skatteundandragande och 

skatteflykt på EU-nivå är särskilt 

trovärdiga. 

Or. en 

 

 


