
AM\1180183SV.docx PE637.644v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

20.3.2019 A8-0170/3

Ändringsförslag 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
för PPE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Beaktandeled 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
överträdelseförfarandena mot 
23 medlemsstater för att de inte eller 
endast delvis har införlivat fjärde 
penningtvättsdirektivet i sin nationella 
lagstiftning,

– med beaktande av de 
överträdelseförfaranden som inletts av 
kommissionen mot 28 medlemsstater för 
att de inte på korrekt sätt har införlivat 
fjärde penningtvättsdirektivet i sin 
nationella lagstiftning,
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20.3.2019 A8-0170/4

Ändringsförslag 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
för PPE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Beaktandeled 25a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 – med beaktande av sin resolution av 
den 14 mars 2019 om brådskande behov 
av EU:s svarta lista över tredjeländer i 
linje med penningtvättsdirektivet1a,
_________________
1a Antagna texter, P8_TA(2019)0216.
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20.3.2019 A8-0170/5

Ändringsförslag 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
för PPE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet konstaterar att 
G20:s/OECD:s BEPS-handlingsplan med 
15 punkter, som syftar till att på ett 
samordnat sätt gå till botten med de orsaker 
och omständigheter som ger upphov till 
BEPS-praxis, håller på att genomföras och 
övervakas samt att fortsatta diskussioner 
pågår i ett vidare sammanhang utöver de 
länder som deltog ursprungligen, genom 
det inkluderande ramverket. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att 
stödja en reform av både det inkluderande 
ramverkets mandat och dess funktionssätt i 
syfte att säkerställa att kvarvarande kryphål 
i skattelagstiftningen och olösta 
skattefrågor såsom tilldelning av 
beskattningsrättigheter bland länder 
omfattas av den befintliga internationella 
ramen för bekämpning av BEPS-praxis.

39. Europaparlamentet konstaterar att 
G20:s/OECD:s BEPS-handlingsplan med 
15 punkter, som syftar till att på ett 
samordnat sätt gå till botten med de orsaker 
och omständigheter som ger upphov till 
BEPS-praxis, håller på att genomföras och 
övervakas samt att fortsatta diskussioner 
pågår i ett vidare sammanhang utöver de 
länder som deltog ursprungligen, genom 
det inkluderande ramverket. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att 
stödja en reform av både det inkluderande 
ramverkets mandat och dess funktionssätt i 
syfte att säkerställa att kvarvarande kryphål 
i skattelagstiftningen och olösta 
skattefrågor omfattas av den befintliga 
internationella ramen. Parlamentet 
välkomnar det inkluderande ramverkets 
initiativ att diskutera och söka uppnå 
global enighet om en bättre fördelning av 
skatterättigheterna mellan länderna.
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20.3.2019 A8-0170/6

Ändringsförslag 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
för PPE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet välkomnar 
paketet om beskattning av den digitala 
ekonomin, som kommissionen antog den 
21 mars 2018. Parlamentet beklagar dock 
djupt de bristande framstegen i rådet52 
och att rådet hittills inte har kunnat 
komma överens om detta paket från 
kommissionen. Parlamentet är oroat över 
att rådet i stället överväger ett förslag som 
till sin omfattning är mycket mindre 
ambitiöst än det ursprungliga förslaget 
och parlamentets ståndpunkt som antogs 
den 13 december 201853. Parlamentet 
uppmanar rådet att skyndsamt anta dessa 
förslag.

69. Europaparlamentet välkomnar 
paketet om beskattning av den digitala 
ekonomin, som kommissionen antog den 
21 mars 2018. Parlamentet beklagar dock 
att Danmark, Finland, Irland och Sverige 
bibehöll sina reservationer eller sitt 
grundläggande motstånd mot paketet om 
skatt på digitala tjänster under 
Ekofinmötet den 12 mars 20191a.

_________________ _________________
1a Slutsatser från mötet i rådet 
(ekonomiska och finansiella frågor) den 
12 mars 2019.
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52 Slutsatser från rådet för ekonomiska 
och finansiella frågor, av den 4 december 
2018.
53 Europaparlamentets 
lagstiftningsresolution av den 
13 december 2018 om förslaget till rådets 
direktiv om ett gemensamt system för skatt 
på inkomster från tillhandahållande av 
vissa digitala tjänster. Antagna texter, 
P8_TA(2018)0523.

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2018/12/04
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20.3.2019 A8-0170/7

Ändringsförslag 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
för PPE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 71

Förslag till resolution Ändringsförslag

71. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som är villiga att överväga 
att införa en digital skatt att göra detta 
inom ramen för ett utökat samarbete, om 
rådet inte lyckas nå en överenskommelse 
om skatten på digitala tjänster.

71. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som är villiga att överväga 
att införa en digital skatt att göra detta 
inom ramen för ett utökat samarbete i syfte 
att undvika en ytterligare fragmentering 
av den inre marknaden, vilket redan är 
fallet då enskilda medlemsstater 
överväger att införa nationella lösningar.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/8

Ändringsförslag 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
för PPE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet noterar den 
franska finansministerns uttalande vid 
TAX3-utskottets sammanträde den 
23 oktober 2018 om behovet av att 
diskutera begreppet minimibeskattning. 
Parlamentet välkomnar Frankrikes villighet 
att inbegripa diskussionen om 
minimibeskattning som en av 
prioriteringarna för sitt ordförandeskap för 
G7 2019.

81. Europaparlamentet noterar den 
franska finansministerns uttalande vid 
TAX3-utskottets sammanträde den 
23 oktober 2018 om behovet av att 
diskutera begreppet minimibeskattning. 
Parlamentet välkomnar Frankrikes villighet 
att inbegripa diskussionen om 
minimibeskattning som en av 
prioriteringarna för sitt ordförandeskap för 
G7 2019, vilket bekräftades vid 
Ekofinmötet den 12 mars 2019.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Ändringsförslag 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
för PPE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 211

Förslag till resolution Ändringsförslag

211. Europaparlamentet beklagar djupt 
att ett stort antal medlemsstater inte eller 
endast delvis har införlivat fjärde 
penningtvättsdirektivet i sin nationella 
lagstiftning inom den föreskrivna 
tidsramen, och att kommissionen därför har 
varit tvungen att inleda 
överträdelseförfaranden mot dem, 
inbegripet hänskjutningar till 
Europeiska unionens domstol117. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
snarast rätta till denna situation. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att särskilt fullgöra sin 
juridiska skyldighet att införliva femte 
penningtvättsdirektivet i nationell 
lagstiftning senast den 10 januari 2020. 
Parlamentet framhäver och välkomnar 
rådets slutsatser av den 23 november 2018, 
där man uppmanar medlemsstaterna att 
införliva femte penningtvättsdirektivet i sin 
nationella lagstiftning före tidsfristen 2020. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fullt ut utnyttja de instrument som finns till 
hands för att stödja och säkerställa att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 
femte penningtvättsdirektivet snarast 
möjligt.

211. Europaparlamentet beklagar djupt 
att medlemsstaterna inte eller endast delvis 
har införlivat fjärde penningtvättsdirektivet 
i sin nationella lagstiftning inom den 
föreskrivna tidsramen, och att 
kommissionen därför har varit tvungen att 
inleda överträdelseförfaranden mot dem, 
inbegripet hänskjutningar till 
Europeiska unionens domstol117. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
snarast rätta till denna situation. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att särskilt fullgöra sin 
juridiska skyldighet att införliva femte 
penningtvättsdirektivet i nationell 
lagstiftning senast den 10 januari 2020. 
Parlamentet framhäver och välkomnar 
rådets slutsatser av den 23 november 2018, 
där man uppmanar medlemsstaterna att 
införliva femte penningtvättsdirektivet i sin 
nationella lagstiftning före tidsfristen 2020. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fullt ut utnyttja de instrument som finns till 
hands för att stödja och säkerställa att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 
femte penningtvättsdirektivet snarast 
möjligt.
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_________________ _________________
117 Den 19 juli 2018 väckte kommissionen 
talan mot Grekland och Rumänien vid 
Europeiska unionens domstol för att 
länderna inte införlivat fjärde 
penningtvättsdirektivet i sin nationella 
lagstiftning. Irland hade endast införlivat 
en mycket begränsad del av reglerna och 
anmäldes också till domstolen.

117 Den 19 juli 2018 väckte kommissionen 
talan mot Grekland och Rumänien vid 
Europeiska unionens domstol för att 
länderna inte införlivat fjärde 
penningtvättsdirektivet i sin nationella 
lagstiftning. Irland hade endast införlivat 
en mycket begränsad del av reglerna och 
anmäldes också till domstolen.
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20.3.2019 A8-0170/10

Ändringsförslag 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
för PPE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 223a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 223a. Europaparlamentet noterar 
bekymrat att ”Troika Laundromat” också 
offentligt har visat hur 4,6 miljarder US-
dollar från bland annat Ryssland 
passerade genom europeiska banker och 
företag. Parlamentet betonar att i centrum 
för skandalen står Troika Dialog, tidigare 
en av de största ryska privata 
investeringsbankerna och det nätverk som 
kan ha gjort det möjligt för den ryska 
styrande eliten att i hemlighet utnyttja 
olagliga inkomster för att förvärva 
andelar i statsägda bolag, köpa fastigheter 
både i Ryssland och utomlands och köpa 
lyxartiklar. Parlamentet beklagar vidare 
att flera europeiska banker enligt 
rapporterna har varit involverade i dessa 
tvivelaktiga transaktioner, nämligen 
Danske Bank, Swedbank AB, Nordea 
Bank Abp, ING Groep NV, Credit 
Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC 
Group NV, Raiffeisen Bank International 
AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve 
Rabobank U.A. och den nederländska 
filialen av Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Ändringsförslag 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
för PPE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 281

Förslag till resolution Ändringsförslag

281. Europaparlamentet anser att hänsyn 
bör tas till det internationella arbete som 
bedrivs för att identifiera 
högrisktredjeländer i syfte att bekämpa 
penningtvätt och finansiering av terrorism, 
framför allt av FATF, men att unionen 
måste ha en egen förteckning över sådana 
tredjeländer. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende kommissionens delegerade 
förordning av den 31 januari 2019 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/849 med 
avseende på tekniska tillsynsstandarder 
som fastställer minimiåtgärder och 
ytterligare åtgärder som kreditinstitut och 
finansiella institut ska vidta för att minska 
risken för penningtvätt och finansiering av 
terrorism i vissa tredjeländer136.

281. Europaparlamentet anser att hänsyn 
bör tas till det internationella arbete som 
bedrivs för att identifiera 
högrisktredjeländer i syfte att bekämpa 
penningtvätt och finansiering av terrorism, 
framför allt av FATF, men att unionen 
måste ha en egen förteckning över sådana 
tredjeländer. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende kommissionens delegerade 
förordning av den 13 februari 2019 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/849 genom 
identifiering av högrisktredjeländer med 
strategiska brister (C(2019)1326), och 
beklagar att rådet invände mot den 
delegerade akten. Parlamentet välkomnar 
dessutom kommissionens delegerade 
förordning av den 31 januari 2019 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/849 med 
avseende på tekniska tillsynsstandarder 
som fastställer minimiåtgärder och 
ytterligare åtgärder som kreditinstitut och 
finansiella institut ska vidta för att minska 
risken för penningtvätt och finansiering av 
terrorism i vissa tredjeländer136.

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.
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20.3.2019 A8-0170/12

Ändringsförslag 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
för PPE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
(2018/2121(INI))

Förslag till resolution
Punkt 298

Förslag till resolution Ändringsförslag

298. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av den första EU-
förteckningen den 5 december 2017 och 
den pågående övervakningen av 
tredjeländernas åtaganden. Parlamentet 
noterar att förteckningen har uppdaterats 
flera gånger utifrån den bedömning som 
gjorts av åtagandena, och att flera länder 
har strukits till följd av detta. Parlamentet 
noterar att förteckningen den 
9 november 2018 endast omfattade 
följande fem skattejurisdiktioner: 
Amerikanska Samoa, Guam, Samoa, 
Trinidad och Tobago samt 
Amerikanska Jungfruöarna.

298. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av den första EU-
förteckningen den 5 december 2017 och 
den pågående övervakningen av 
tredjeländernas åtaganden. Parlamentet 
noterar att förteckningen har uppdaterats 
flera gånger utifrån den bedömning som 
gjorts av åtagandena, och att flera länder 
har strukits till följd av detta. Parlamentet 
noterar att förteckningen till följd av 
översynen den 12 mars 2019 nu omfattar 
följande skattejurisdiktioner: 
Amerikanska Samoa, Aruba, Guam, 
Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, 
Fiji, Marshallöarna, Oman, Samoa, 
Trinidad och Tobago, Förenade 
Arabemiraten, Amerikanska Jungfruöarna 
och Vanuatu;

Or. en


