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4.7.2016 A8-0223/16 

Ændringsforslag  16 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 -A a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  -Aa. der henviser til, at regeringerne, 

samtidig med at de traf skatteafgørelser til 

fordel for de multinationale selskaber, 

øgede skatten på arbejde, idet de tilstræbte 

lønnedgang og skar i de offentlige ydelser 

(navnlig socialsikring, sundhed og 

uddannelse);  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/17 

Ændringsforslag  17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 AO a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  AOa. der henviser til, at patentbokse og 

lignende præferenceredskaber kun er et 

element, der bidrager til et nedadgående 

pres på selskabsskattesatserne; der 

henviser til, at kapitalistisk globalisering 

og kapitalens frie bevægelighed, der 

gælder i EU i henhold til traktaterne og 

EU-lovgivningen, såsom direktiverne om 

moder- og datterselskaber samt renter og 

royalties, skaber en strukturel slagside i 

politikskabelsen til fordel for 

kapitalejerne og de multinationale 

selskaber ved at prioritere den frie 

bevægelighed for kapital og virksomheder 

uden om de nødvendige politiske 

instrumenter til at sikre koordinering, 

samarbejde og gennemsigtighed i 

selskabsbeskatning; der henviser til, at 

dette er eksemplificeret ved Domstolens 

afgørelser, som har forhindret 

medlemsstaterne i at anvende solide 

defensive foranstaltninger (f.eks. regler 

om kontrolleret udenlandsk selskab eller 

exitbeskatning) mod aggressiv 

skatteplanlægning på grundlag af det 

indre markeds grundlæggende friheder1a; 

der henviser til, at denne type integration 

forværrer divergensen og asymmetrierne 

mellem medlemsstaterne og de sociale 
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klasser; 

____________ 

1a Se for eksempel Domstolens dom (Store 

Afdeling) af 12. september 2006 in Sag C-196/04, 

Cadbury Schweppes plc og Cadbury Schweppes 

Overseas Ltd mod Commissioners of Inland 

Revenue, og Domstolens dom (Femte Afdeling) af 

11. marts 2004 i Sag C-9/02, Hughes de Lasteyrie 

du Saillant mod Ministère de l’Économie, des 

Finances et de l’Industrie, EUT C 94, 17.4.2004, s. 

5. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/18 

Ændringsforslag  18 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

for GUE/NGL-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 D a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  der henviser til, at de nylige skandaler har 

vist, at det nuværende økonomiske system 

er slået fejl, at det ikke har været i stand 

til at imødegå problemet med løsninger, 

der virkelig var i stand til at imødegå 

problemet med skatteundgåelse, såsom 

offentlig kontrol med det finansielle 

system og stop for kapitalens frie 

bevægelighed; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Ændringsforslag  19 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. bemærker med bekymring, at der ikke 

er foreslået foranstaltninger til 

bekæmpelse af skattely; henleder i denne 

forbindelse opmærksomheden på den 

kendsgerning, at øget gennemsigtighed 

alene ikke vil være tilstrækkeligt til at 

tackle dette problem; opfordrer derfor til, 

at der afholdes et topmøde på FN-plan for 

at fastlægge en køreplan og en fælles 

handlingsplan for at sætte en stopper for 

skattely; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Ændringsforslag  20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. glæder sig over pakken om bekæmpelse 

af skatteundgåelse (ATAP), som 

Kommissionen offentliggjorde den 28. 

januar 2016, samt over alle de siden 

fremsatte lovforslag og udsendte 

meddelelser (se bilag 4); glæder sig over 

Rådets vedtagelse af direktivet om ændring 

af direktiv om administrativt samarbejde 

med henblik på at oprette landeopdelt 

rapportering, og beklager samtidig, at 

Rådet ikke ventede på at få kendskab til og 

tage Europa-Parlamentets holdning i 

betragtning, før det enedes om sin egen 

holdning, og at det ikke påtænkte at 

inddrage Kommissionen i udvekslingen af 

oplysninger; opfordrer Rådet til at nå til 

enighed om en samlet og ambitiøs 

holdning til ATAP og til at bevare 

direktivet om bekæmpelse af 

skatteundgåelse som et enkelt direktiv 

med henblik på effektivt at gennemføre 

OECD's henstillinger og række ud over 

dem for at opnå EU's ambitioner og sikre 

en effektiv funktion af det indre marked i 

stedet for at svække det; beklager stærkt, 

at Rådets aktuelle holdningsudkast er 

blevet svækket, navnlig med en 

grandfather-klausul om rentefradrag og 

en snævrere tilgang til reglen om 

4. glæder sig over pakken om bekæmpelse 

af skatteundgåelse (ATAP), som 

Kommissionen offentliggjorde den 28. 

januar 2016, samt over alle de siden 

fremsatte lovforslag og udsendte 

meddelelser (se bilag 4); glæder sig over 

Rådets vedtagelse af direktivet om ændring 

af direktiv om administrativt samarbejde 

med henblik på at oprette landeopdelt 

rapportering, og beklager samtidig, at 

Rådet ikke ventede på at få kendskab til og 

tage Europa-Parlamentets holdning i 

betragtning, før det enedes om sin egen 

holdning, og at det ikke påtænkte at 

inddrage Kommissionen i udvekslingen af 

oplysninger; beklager dybt Rådets svage 

og utilstrækkelige resultat vedrørende 

direktivet om bekæmpelse af 

skatteundgåelse, navnlig grandfather-

klausulen om rentefradrag, den snævrere 
og ineffektive tilgang til reglerne om 

kontrollerede udenlandske selskaber og 

bortfaldet af switch-over-klausulen; 

opfordrer medlemsstaterne til omgående 
at vedtage tilstrækkeligt strenge 

foranstaltninger imod BEPS, herunder 

skrappe, omfattende regler for fælles 

udenlandske selskaber (CFC), som det er 

muligt at håndhæve, og en udvidelse af 
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kontrollerede udenlandske selskaber; 

glæder sig over initiativet om at oprette en 

fælles EU-definition og EU-liste over 

usamarbejdsvillige jurisdiktioner i den 

eksterne strategi for effektiv beskatning; 

understreger, at denne liste bør baseres på 

objektive, udtømmende og kvantificerbare 

kriterier; gentager, at der i fremtiden vil 

være behov for flere og bindende 

foranstaltninger for effektivt og 

systematisk at bekæmpe udhuling af 

skattegrundlaget og overførsel af overskud; 

reglen om begrænsning af rentebetalinger 

til licensafgifter og royalty-udgifter og 

gøre disse omkostningers 

skattefradragsret betinget af niveauet for 

den effektive beskatning af de tilsvarende 

indtægter i bestemmelseslandet; glæder 

sig over initiativet om at oprette en fælles 

EU-definition og EU-liste over 

usamarbejdsvillige jurisdiktioner i den 

eksterne strategi for effektiv beskatning; 

understreger, at denne liste bør baseres på 

objektive, udtømmende og kvantificerbare 

kriterier; gentager, at der i fremtiden vil 

være behov for flere og bindende 

foranstaltninger for effektivt og 

systematisk at bekæmpe udhuling af 

skattegrundlaget og overførsel af overskud; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Ændringsforslag  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fremlægge et forslag til et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

(FKSSG) inden udgangen af 2016, som 

skal ledsages af en passende og retfærdig 

fordelingsnøgle, som kan sikre en samlet 

løsning på skadelig skattepraksis i 

Unionen, skabe klarhed og enkelthed for 

virksomheder og lette 

grænseoverskridende, økonomiske 

aktiviteter i Unionen; mener, at 

konsolidering er det centrale element i 

FKSSG’et; er af den opfattelse, at 

konsolidering bør indføres snarligst muligt, 

og at ethvert mellemliggende system, der 

kun sikrer en harmonisering af 

skattegrundlaget med en mekanisme til 

udligning af tab, blot kan være 

midlertidigt; mener, at indførelsen af et 

fuldt obligatorisk FKSSG er stadig mere 

påtrængende nødvendigt; opfordrer 

medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed 

om FKSSG-forslaget, når det bliver 

fremsat, og til hurtigt derefter at 

gennemføre lovgivningen; minder 

medlemsstaterne om, at forskelle mellem 

selskabsskattesystemer kan skabe ulige 

konkurrencevilkår og illoyal 

skattekonkurrence, også i EU; 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fremlægge et forslag til et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

(FKSSG) inden udgangen af 2016, som 

skal ledsages af en passende og retfærdig 

fordelingsnøgle, som kan sikre en samlet 

løsning på skadelig skattepraksis i 

Unionen, skabe klarhed og enkelthed for 

virksomheder og lette 

grænseoverskridende, økonomiske 

aktiviteter i Unionen; mener, at 

konsolidering er det centrale element i 

FKSSG’et; er af den opfattelse, at 

konsolidering bør indføres snarligst muligt, 

og at ethvert mellemliggende system, der 

kun sikrer en harmonisering af 

skattegrundlaget med en mekanisme til 

udligning af tab, blot kan være 

midlertidigt; mener, at indførelsen af et 

fuldt obligatorisk FKSSG er stadig mere 

påtrængende nødvendigt; opfordrer 

medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed 

om FKSSG-forslaget, når det bliver 

fremsat, og til hurtigt derefter at 

gennemføre lovgivningen; minder 

medlemsstaterne om, at forskelle mellem 

selskabsskattesystemer kan skabe ulige 

konkurrencevilkår og illoyal 

skattekonkurrence, også i EU; 
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understreger, at uden effektive 

mindsteniveauer for selskabsskattesatser 

risikerer et FKSSG at øge det 

nedadgående pres på selskabsskattetakster 

som medlemsstaternes eneste resterende, 

juridiske værktøj til at tilbyde gunstigere 

vilkår for skatteydere, og at dette kunne 

føre til mere udflytning af 

forretningsaktiviteter med efterfølgende 

negativ indvirkning på arbejdsmarkedet; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Ændringsforslag  22 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  12a. opfordrer til, at der udvikles 

lovgivningstiltag for at begrænse 

muligheden af at bruge offshore-centre 

ved at styrke skattemyndighedernes, 

retsmyndighedernes og de økonomiske og 

finansielle myndigheders 

kontrolforanstaltninger og forebyggende 

foranstaltninger og ved at indføre 

foranstaltninger imod multinationale 

virksomheder, der enten har 

kapitalrettigheder eller datterselskaber i 

skattely; opfordrer i denne forbindelse 

regeringerne til at foregå med et godt 

eksempel ved at forbyde, at offentlige 

virksomheder har affilierede 

virksomheder i skattely; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Ændringsforslag  23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. understreger kraftigt, at det arbejde, der 

udføres af whistleblowere, er af helt 

afgørende betydning for at afsløre 

omfanget af skatteundgåelse, og at det 

derfor er nødvendigt at sikre retlig 

beskyttelse af whistleblowere i EU; 

bemærker, at Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol og 

Europarådet har påbegyndt arbejdet med 

dette spørgsmål; mener, at domstolene og 

medlemsstaterne bør sikre beskyttelsen af 

lovlige forretningshemmeligheder, 

samtidig med at de på ingen måde 

hindrer, hæmmer eller kvæler 

whistlebloweres og journalisters kapacitet 

til at dokumentere og afsløre ulovlige, 

uretmæssige eller skadelige praksisser i de 

tilfælde, hvor dette klart og i 

overvældende grad er i offentlighedens 

interesse; beklager, at Kommissionen ikke 

har planer om en prompte reaktion i denne 

henseende, i lyset af de seneste og meget 

betydelige whistleblower-afsløringer, som 

almindeligvis går under betegnelserne hhv. 

"Luxleaks" og "Panama-papirerne"; 

16. understreger kraftigt, at det arbejde, der 

udføres af whistleblowere, er af helt 

afgørende betydning for at afsløre 

omfanget af skatteundgåelse, og at det 

derfor er nødvendigt at sikre retlig 

beskyttelse af whistleblowere i EU; 

bemærker, at Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol og 

Europarådet har påbegyndt arbejdet med 

dette spørgsmål; mener, at domstolene og 

medlemsstaterne bør sikre whistlebloweres 

og journalisters kapacitet til at 

dokumentere og afsløre ulovlige, 

uretmæssige og skadelige praksisser i 

offentlighedens interesse beklager, at 

Kommissionen ikke har planer om en 

prompte reaktion i denne henseende, i lyset 

af de seneste og meget betydelige 

whistleblower-afsløringer, som 

almindeligvis går under betegnelserne hhv. 

"Luxleaks" og "Panama-papirerne" samt 

dommene imod LuxLeaks-

whistleblowerne Antoine Deltour and 

Raphaël Halet; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Ændringsforslag  24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. opfordrer Kommissionen til snarest 

muligt at udarbejde en fælles EU-definition 

og liste over usamarbejdsvillige 

jurisdiktioner (dvs. en "sortliste over 

skattely") baseret på velfunderede, 

gennemsigtige og objektive kriterier, der 

omfatter gennemførelse af OECD's 

retningslinjer, 

skattegennemsigtighedsforanstaltninger, 

BEPS-foranstaltninger og standarder for 

automatisk udveksling af oplysninger, 

aktiv udøvelse af skadelig skattepraksis, 

tildeling af fordele til enkeltpersoner eller 

juridiske enheder, der ikke er residenter, 

manglende krav om økonomisk soliditet og 

hemmeligholdelse af juridiske enheders 

virksomhedsstruktur (herunder truster, 

velgørenhedsorganisationer, fonde osv.) 

eller ejerskab af aktiver eller rettigheder, 

og glæder sig over Kommissionens hensigt 

om at nå til enighed om sådan en liste i 

løbet af de næste seks måneder; opfordrer 

medlemsstaterne til at godkende denne 

aftale senest ved udgangen af 2016; mener, 

at en eskalationsprocedure, der starter 

med en reel konstruktiv dialog med 

jurisdiktionen, hvis der er konstateret 

mangler, skal fastlægges inden 

registreringen for også at opnå, at 

22. opfordrer Kommissionen til snarest 

muligt at udarbejde en fælles EU-definition 

og liste over usamarbejdsvillige 

jurisdiktioner (dvs. en "sortliste over 

skattely") baseret på velfunderede, 

gennemsigtige og objektive kriterier, der 

omfatter gennemførelse af OECD's 

retningslinjer, 

skattegennemsigtighedsforanstaltninger, 

BEPS-foranstaltninger og standarder for 

automatisk udveksling af oplysninger, 

aktiv udøvelse af skadelig skattepraksis, 

tildeling af fordele til enkeltpersoner eller 

juridiske enheder, der ikke er residenter, 

manglende krav om økonomisk soliditet og 

hemmeligholdelse af juridiske enheders 

virksomhedsstruktur (herunder truster, 

velgørenhedsorganisationer, fonde osv.) 

eller ejerskab af aktiver eller rettigheder, 

og glæder sig over Kommissionens hensigt 

om at nå til enighed om sådan en liste i 

løbet af de næste seks måneder; opfordrer 

medlemsstaterne til at godkende denne 

aftale senest ved udgangen af 2016; mener, 

at der bør skabes en mekanisme for at 

muliggøre afregistrering af 

jurisdiktionerne, hvis og når det er 

lykkedes at opnå eller genetablere 

overholdelse; mener, at denne vurdering 
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processen får en præventiv virkning; 

mener, at der bør skabes en mekanisme for 

at muliggøre afregistrering af 

jurisdiktionerne, hvis og når det er 

lykkedes at opnå eller genetablere 

overholdelse; mener, at denne vurdering 

også bør omfatte OECD-medlemmer; 

også bør omfatte OECD-medlemmer; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Ændringsforslag  25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. opfordrer medlemsstaterne til at indføre 

effektive, forholdsmæssige og præventive 

sanktioner, herunder strafferetlige 

sanktioner for virksomhedsledere, der er 

involveret i skatteunddragelse, samt 

muligheden for at tilbagekalde 

erhvervslicenser for fagfolk og 

virksomheder, der bevisligt har været 

involveret i udformningen af, rådgivning 

om brugen af eller anvendelsen af ulovlige 

skatteplanlægnings- og 

skatteunddragelsesordninger; anmoder 

Kommissionen om at undersøge 

mulighederne for at indføre et 

forholdsmæssigt finansielt ansvar for 

skatterådgivere, der deltager i ulovlige 

skattepraksisser; 

39. opfordrer medlemsstaterne til at indføre 

effektive, forholdsmæssige og præventive 

sanktioner, herunder strafferetlige 

sanktioner for virksomhedsledere, der er 

involveret i skatteunddragelse, samt 

muligheden for at tilbagekalde 

erhvervslicenser for fagfolk og 

virksomheder, der bevisligt har været 

involveret i udformningen af, rådgivning 

om brugen af eller anvendelsen af ulovlige 

skatteplanlægnings- og 

skatteunddragelsesordninger; anmoder 

Kommissionen om at undersøge 

mulighederne for at indføre et 

forholdsmæssigt finansielt ansvar for 

skatterådgivere, der deltager i ulovlige 

skattepraksisser; opfordrer 

medlemsstaterne til at overveje at indføre 

principper for strafferet i forbindelse med 

selskabsret, som det praktiseres i USA, 

med henblik på at muliggøre mere effektiv 

håndhævelse af loven imod kriminelle 

aktiviteter i store selskaber; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 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 totalt utilfredsstillende; bemærker 

den verserende sag T-11/16 ved Den 

Europæiske Unions ret, som i vidt omfang 

vil kunne øge offentlighedens adgang til 

dokumenter om skadelig skattepraksis og 

derved fremme demokratisk ansvarlighed; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 57 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  57a. understreger, at indehavere af 

politiske embeder, der bærer ansvarer for 

overtrædelser af Unionens lovgivning som 

beskrevet i TAXE 1-rapporten for 

uhindret fortsættelse af skadelig 

skattepraksis, som bevidnet i Gruppen 

vedrørende Adfærdskodeksen's 

dokumenter, bør påtage sig det fulde 

ansvar for deres adfærd og blandt andet i 

givet fald overveje at træde tilbage for at 

forhindre yderligere undergravelse af 

tilliden til repræsentanterne for EU og 

dets medlemsstater; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 84 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

84. bemærker, at det er nødvendigt at 

fortsætte arbejdet for så vidt angår 

adgangen til dokumenter fra 

medlemsstaterne, Kommissionen og 

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen; 

gentager, at det er nødvendigt at foretage 

yderligere analyser af de dokumenter, som 

allerede er blevet stillet til rådighed for 

Parlamentet, med henblik på at gennemføre 

en passende vurdering af behovet for 

yderligere politisk handling og politiske 

initiativer; opfordrer det kommende 

undersøgelsesudvalg til at fortsætte dette 

arbejde og vedtage et andet format end det, 

der gjaldt for det særlige udvalg, idet det 

lægger sig tættere op af modellen for et 

undersøgelsesudvalg såsom Public 

Accounts Committee i Det Forenede 

Kongerige; 

84. bemærker, at det er nødvendigt at 

fortsætte arbejdet for så vidt angår 

adgangen til dokumenter fra 

medlemsstaterne, Kommissionen og 

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen; 

gentager, at det er nødvendigt at foretage 

yderligere analyser af de dokumenter, som 

allerede er blevet stillet til rådighed for 

Parlamentet, med henblik på at gennemføre 

en passende vurdering af behovet for 

yderligere politisk handling og politiske 

initiativer; understreger, at der bør holdes 

udvekslinger med politiske repræsentanter 

fra medlemsstaterne med henblik på at 

drøfte og vurdere medlemsstaternes 

skattepolitik og politiske holdninger i de 

af Rådets fora, som har med 

skatteanliggender at gøre, hvilket kan 

besværliggøre den nødvendige 

koordinering, det nødvendige samarbejde 

og gennemsigtigheden i forbindelse med 

spørgsmål om selskabsskat i EU; 
opfordrer det kommende 

undersøgelsesudvalg til at fortsætte dette 

arbejde og vedtage et andet format end det, 

der gjaldt for det særlige udvalg, idet det 

lægger sig tættere op af modellen for et 

undersøgelsesudvalg såsom Public 

Accounts Committee i Det Forenede 
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Kongerige; 

Or. en 

 

 


