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Förslag till resolution Ändringsförslag 

BF. Parlamentets särskilda utskott TAXE 

2, som bildades den 2 december 2015, 

anordnade elva sammanträden, vissa av 

dem tillsammans med utskottet för 

ekonomi och valutafrågor, utskottet för 

rättsliga frågor och utskottet för utveckling, 

där man hörde kommissionsledamoten med 

ansvar för konkurrens, Margrethe 

Vestager, kommissionsledamoten med 

ansvar för ekonomiska och finansiella 

frågor, skatter och tullunionen, Pierre 

Moscovici, kommissionsledamoten för 

finansiell stabilitet, finansiella tjänster och 

kapitalmarknadsunionen, Jonathan Hill, 

den nederländska statssekreteraren för 

ekonomiska frågor, Eric Wiebes (som 

representerar ordförandeskapet i rådet), 

experter på beskattnings- och 

utvecklingsområdet, representanter för 

multinationella företag, representanter för 

banker och ledamöter i EU:s nationella 

parlament. Utskottet höll också i 

sammanträden med representanter för 

regeringarna i Andorra, Liechtenstein, 

Monaco, Guernsey och Jersey, och tog 

emot ett skriftligt bidrag från Isle of Mans 

regering (se bilaga 1). Det organiserade 

även undersökningsuppdrag till Förenta 

staterna (se bilaga 6) för att titta närmare 

på särskilda aspekter av 

tredjelandsdimensionen av sitt mandat, och 

BF. Parlamentets särskilda utskott TAXE 

2, som bildades den 2 december 2015, 

anordnade elva sammanträden, vissa av 

dem tillsammans med utskottet för 

ekonomi och valutafrågor, utskottet för 

rättsliga frågor och utskottet för utveckling, 

där man hörde kommissionsledamoten med 

ansvar för konkurrens, Margrethe 

Vestager, kommissionsledamoten med 

ansvar för ekonomiska och finansiella 

frågor, skatter och tullunionen, Pierre 

Moscovici, kommissionsledamoten för 

finansiell stabilitet, finansiella tjänster och 

kapitalmarknadsunionen, Jonathan Hill, 

den nederländska statssekreteraren för 

ekonomiska frågor, Eric Wiebes (som 

representerar ordförandeskapet i rådet), 

experter på beskattnings- och 

utvecklingsområdet, representanter för 

multinationella företag, representanter för 

banker och ledamöter i EU:s nationella 

parlament. Utskottet höll också i 

sammanträden med representanter för 

regeringarna i Andorra, Liechtenstein, 

Monaco, Guernsey och Jersey, och tog 

emot ett skriftligt bidrag från Isle of Mans 

regering (se bilaga 1). Det organiserade 

även undersökningsuppdrag till Förenta 

staterna (se bilaga 6) för att titta närmare 

på särskilda aspekter av 

tredjelandsdimensionen av sitt mandat, och 
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till Cypern (se bilaga 5). Ledamöterna i det 

särskilda utskottet bjöds personligen in till 

att delta i arbetet i OECD:s 

interparlamentariska högnivågrupp 

”TAXE”. Det särskilda utskottet höll 

sammanträden bakom lyckta dörrar på 

samordnarnivå där man hörde 

representanter för Caymanöarnas regering, 

undersökande journalister och tjänstemän 

från kommissionen. Dessa verksamheter, 

som har lett till en stor mängd mycket 

användbara uppgifter om praxis och 

skattesystem både inom och utanför EU, 

har hjälpt till att klargöra vissa relevanta 

frågor, medan andra fortfarande inte har 

fått några svar. 

till Cypern (se bilaga 5). Ledamöterna i det 

särskilda utskottet bjöds personligen in till 

att delta i arbetet i OECD:s 

interparlamentariska högnivågrupp 

”TAXE”. Det särskilda utskottet höll 

sammanträden bakom lyckta dörrar på 

samordnarnivå där man hörde 

representanter för Caymanöarnas regering, 

undersökande journalister och tjänstemän 

från kommissionen. I det särskilda 

utskottet TAXE 1:s första rapport 

konstaterades att dess arbete inte 

klargjorde ”alla relevanta frågor, inte 

minst de kvarstående inkonsekvenserna i 

uttalandena från kommissionens 

ordförande Jean-Claude Juncker när det 

gäller den så länge hemliga sidan i 

Krecké-rapporten”, och ingen inbjudan 

om ytterligare uppföljning skickades till 

varken Juncker eller Krecké trots att 

ovannämnda inkonsekvenser bekräftades 

i ett möte med undersökande journalister 

bakom stängda dörrar. Dessa 

verksamheter, som har lett till en stor 

mängd mycket användbara uppgifter om 

praxis och skattesystem både inom och 

utanför EU, har hjälpt till att klargöra vissa 

relevanta frågor, medan andra fortfarande 

inte har fått några svar. 
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