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Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 306

Forslag til beslutning Ændringsforslag

306. bemærker med bekymring, at 
tredjelande kan ophæve 
ikkeoverensstemmende skatteordninger, 
men erstatte dem med nye ordninger, som 
potentielt er skadelige for EU; 
understreger, at dette navnlig kan være 
tilfældet for Schweiz' vedkommende; 
opfordrer Rådet til på passende vis at 
foretage en fornyet vurdering af Schweiz 
og ethvert andet tredjeland147, der indfører 
lignende lovgivningsmæssige ændringer148;

_______________
147 Herunder Andorra, Liechtenstein og 
San Marino.
148 TAX3-høring om forbindelserne med 
Schweiz i skattespørgsmål og bekæmpelse 
af hvidvask af penge, 1. oktober 2018, og 
drøftelse med Fabrizia Lapecorella, 
formand for Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning), 
10. oktober 2018.

306. bemærker med bekymring, at 
tredjelande kan ophæve 
ikkeoverensstemmende skatteordninger, 
men erstatte dem med nye ordninger, som 
potentielt er skadelige for EU; 
understreger, at dette navnlig kan være 
tilfældet for Schweiz' vedkommende; 
opfordrer Rådet til på passende vis at 
foretage en fornyet vurdering af Schweiz 
og ethvert andet tredjeland147, der indfører 
lignende lovgivningsmæssige ændringer148;

_______________
147 Herunder Andorra og Liechtenstein.
148 TAX3-høring om forbindelserne med 
Schweiz i skattespørgsmål og bekæmpelse 
af hvidvask af penge, 1. oktober 2018, og 
drøftelse med Fabrizia Lapecorella, 
formand for Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning), 
10. oktober 2018.
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Forslag til beslutning
Punkt 307 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 307a. glæder sig over den reviderede 
EU-liste af 12. marts 20191a; glæder sig 
over offentliggørelsen af den detaljerede 
vurdering af tilsagn fra og reformer af 
jurisdiktioner, som blev opført i bilag II, 
da den første EU-liste blev offentliggjort 
den 5. december 2017; glæder sig over, at 
de jurisdiktioner, som tidligere blev opført 
i bilag II på grund af tilsagn, der blev 
afgivet i 2017, nu er opført i bilag I som 
følge af, at reformerne ikke blev 
gennemført inden udgangen af 2018 eller 
inden for den fastsatte tidsfrist;
_________________
1a Den reviderede EU-liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner 
– Rådets konklusioner 7441/19 af 12. 
marts 2019.
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Punkt 312

Forslag til beslutning Ændringsforslag

312. minder om, at Kommissionen har 
kritiseret syv medlemsstater151 – Belgien, 
Cypern, Ungarn, Irland, Luxembourg, 
Malta og Nederlandene – for mangler i 
deres skattesystemer, der fremmer 
aggressiv skatteplanlægning, med det 
argument, at deres skattepolitikker 
underminerer integriteten af det 
europæiske indre marked; er af den 
opfattelse, at disse jurisdiktioner også 
bidrager til at fremme aggressiv 
skatteplanlægning på globalt plan;

_____________
151 Landerapport for Belgien 
2018;Landerapport for Cypern 
2018;Landerapport for Ungarn 
2018;Landerapport for Irland 
2018;Landerapport for Luxembourg 
2018;Landerapport for Malta 
2018;Landerapport for Nederlandene 2018.

312. minder om, at Kommissionen har 
kritiseret syv medlemsstater151 – – Belgien, 
Cypern, Ungarn, Irland, Luxembourg, 
Malta og Nederlandene – for mangler i 
deres skattesystemer, der fremmer 
aggressiv skatteplanlægning, med det 
argument, at deres skattepolitikker 
underminerer integriteten af det 
europæiske indre marked; er af den 
opfattelse, at disse jurisdiktioner også 
bidrager til at fremme aggressiv 
skatteplanlægning på globalt plan; 
fremhæver Kommissionens anerkendelse 
af, at nogle af ovennævnte medlemsstater 
har taget skridt til at forbedre deres 
skattesystemer i et forsøg på at 
efterkomme Kommissionens kritik151a;

_____________
151 Landerapport for Belgien 2018; 
Landerapport for Cypern 2018; 
Landerapport for Ungarn 2018; 
Landerapport for Irland 2018; 
Landerapport for Luxembourg 2018; 
Landerapport for Malta 2018; 
Landerapport for Nederlandene 2018.
151a Landerapport for Belgien 2019; 
Landerapport for Cypern 2019; 
Landerapport for Ungarn 2019; 
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Landerapport for Irland 2019; 
Landerapport for Luxembourg 2019; 
Landerapport for Malta 2019; 
Landerapport for Nederlandene 2019.

Or. en



AM\1180184DA.docx PE637.644v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

20.3.2019 A8-0170/16

Ændringsforslag 16
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
for PPE-Gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
(2018/2121(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 313

Forslag til beslutning Ændringsforslag

313. ser frem til den forventede revision 
af EU-listen i første kvartal af 2019; 
anmoder Rådet om at offentliggøre en 
detaljeret vurdering af tilsagnene fra 
jurisdiktioner, der frivilligt gav tilsagn om 
reformer og blev opført i bilag II, da den 
første EU-liste blev offentliggjort den 5. 
december 2017; anmoder om, at 
jurisdiktioner, som er opført i bilag II på 
grund af tilsagn, der blev afgivet i 2017, 
bliver opført i bilag I, hvis de behørige 
reformer ikke er blevet gennemført inden 
udgangen af 2018 eller inden for den 
fastsatte tidsfrist;

313. anmoder Rådet om at offentliggøre 
en detaljeret vurdering af tilsagnene fra 
jurisdiktioner, der frivilligt gav tilsagn om 
reformer og blev opført i bilag II, da den 
første EU-liste blev offentliggjort den 5. 
december 2017;
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320. opfordrer de europæiske finansielle 
institutioner153 til at overveje at anvende 
styrket og forbedret rettidig omhu på 
projektbasis over for de jurisdiktioner, der 
er opført i bilag II til EU-listen, for at 
undgå, at EU-midler investeres i eller 
kanaliseres gennem enheder i tredjelande, 
som ikke overholder EU-skattestandarder; 
noterer sig EIB's meddelelse om dens nye 
politik over for ikkesamarbejdsvillige 
jurisdiktioner og mener, at denne politisk 
bør ajourføres regelmæssigt og omfatte 
skærpede krav om gennemsigtighed i 
overensstemmelse med EU's standarder;

_______________
153 Den Europæiske Investeringsbank og 
Den Europæiske Bank for Genopbygning 
og Udvikling.

320. opfordrer de europæiske finansielle 
institutioner153 til at overveje at anvende 
styrket og forbedret rettidig omhu på 
projektbasis over for de jurisdiktioner, der 
er opført i bilag II til EU-listen, for at 
undgå, at EU-midler investeres i eller 
kanaliseres gennem enheder i tredjelande, 
som ikke overholder EU-skattestandarder; 
noterer sig EIB's godkendelse af dens 
reviderede politik over for svagt 
regulerede, uigennemsigtige og 
ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner og om 
god forvaltningspraksis på skatteområdet 
og mener, at denne politisk bør ajourføres 
regelmæssigt og omfatte skærpede krav om 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
EU's standarder; opfordrer EIB til at 
offentliggøre denne politik, så snart den 
er blevet vedtaget; opfordrer til lige vilkår 
og til anvendelse af samme standarder på 
tværs af alle de europæiske finansielle 
institutioner;
_______________
153 Den Europæiske Investeringsbank og 
Den Europæiske Bank for Genopbygning 
og Udvikling.
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