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20.3.2019 A8-0170/13

Amendement 13
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
namens de PPE-Fractie
Jeppe Kofod, Peter Simon
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 306

Ontwerpresolutie Amendement

306. stelt bezorgd vast dat derde landen 
niet-conforme belastingstelsels mogen 
intrekken om ze vervolgens te vervangen 
door nieuwe stelsels die potentieel 
schadelijk zijn voor de EU; beklemtoont 
dat dit in het bijzonder kan gebeuren in het 
geval van Zwitserland; verzoekt de Raad 
Zwitserland, en elk ander derde land147 dat 
soortgelijke wetswijzingen148 aanbrengt, 
opnieuw aan een grondige beoordeling te 
onderwerpen;

_______________
147 Waaronder Andorra, Liechtenstein en 
San Marino.
148 Hoorzitting van de TAX3-commissie 
over de betrekkingen met Zwitserland op 
het gebied van fiscale aangelegenheden en 
de bestrijding van witwaspraktijken, op 1 
oktober 2018, en gedachtewisseling met 
Fabrizia Lapecorella, voorzitter van de 
Groep gedragscode voor belastingheffing 
op ondernemingen, op 10 oktober 2018.

306. stelt bezorgd vast dat derde landen 
niet-conforme belastingstelsels mogen 
intrekken om ze vervolgens te vervangen 
door nieuwe stelsels die potentieel 
schadelijk zijn voor de EU; beklemtoont 
dat dit in het bijzonder kan gebeuren in het 
geval van Zwitserland; verzoekt de Raad 
Zwitserland, en elk ander derde land147 dat 
soortgelijke wetswijzingen148 aanbrengt, 
opnieuw aan een grondige beoordeling te 
onderwerpen;

_______________
147 Waaronder Andorra en Liechtenstein.
148 Hoorzitting van de TAX3-commissie 
over de betrekkingen met Zwitserland op 
het gebied van fiscale aangelegenheden en 
de bestrijding van witwaspraktijken, op 1 
oktober 2018, en gedachtewisseling met 
Fabrizia Lapecorella, voorzitter van de 
Groep gedragscode voor belastingheffing 
op ondernemingen, op 10 oktober 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/14

Amendement 14
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
namens de PPE-Fractie
Jeppe Kofod, Peter Simon
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 307 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 307 bis. is ingenomen met de 
herziene EU-lijst van 12 maart 20191bis; is 
ingenomen met de beschikbaarstelling 
van de uitvoerige beoordeling van de 
toezeggingen en hervormingen van 
jurisdicties die opgenomen waren in 
bijlage II toen de eerste EU-lijst werd 
vrijgegeven, op 5 december 2017; is 
ingenomen met het feit dat jurisdicties die 
voorheen op basis van in 2017 gedane 
toezeggingen opgenomen waren in bijlage 
II, nu in bijlage I zijn opgenomen omdat 
de toegezegde hervormingen eind 2018 of 
niet binnen de overeengekomen termijn 
waren uitgevoerd;
_________________
1bis De herziene EU-lijst van jurisdicties 
die niet coöperatief zijn op 
belastinggebied - Conclusies van de Raad 
7441/19 van 12 maart 2019.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/15

Amendement 15
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
namens de PPE-Fractie
Jeppe Kofod, Peter Simon
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 312

Ontwerpresolutie Amendement

312. herinnert eraan dat de Commissie 
kritiek heeft uitgeoefend op zeven 
lidstaten151 – België, Cyprus, Hongarije, 
Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland – 
wegens onvolkomenheden in hun 
belastingsystemen die de deur openzetten 
voor agressieve belastingplanning, erop 
wijzend dat zij de integriteit van de 
Europese interne markt ondermijnen; is 
van oordeel dat ook kan worden gesteld dat 
deze rechtsgebieden agressieve 
belastingplanning wereldwijd faciliteren;

_____________
151 Country Report Belgium 2018;Country 
Report Cyprus 2018;Country Report 
Hungary 2018;Country Report Ireland 
2018;Country Report Luxembourg 
2018;Country Report Malta 2018;Country 
Report The Netherlands 2018.

312. herinnert eraan dat de Commissie 
kritiek heeft uitgeoefend op zeven 
lidstaten151 – België, Cyprus, Hongarije, 
Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland – 
wegens onvolkomenheden in hun 
belastingsystemen die de deur openzetten 
voor agressieve belastingplanning, erop 
wijzend dat zij de integriteit van de 
Europese interne markt ondermijnen; is 
van oordeel dat ook kan worden gesteld dat 
deze rechtsgebieden agressieve 
belastingplanning wereldwijd faciliteren; 
benadrukt dat de Commissie heeft erkend 
dat enkele van de hier genoemde lidstaten 
maatregelen ter verbetering van hun 
belastingstelsels hebben genomen om aan 
de kritiekpunten van de Commissie 
tegemoet te komen 151bis;
_____________
151 Country Report Belgium 2018;Country 
Report Cyprus 2018;Country Report 
Hungary 2018;Country Report Ireland 
2018;Country Report Luxembourg 
2018;Country Report Malta 2018;Country 
Report The Netherlands 2018.

151bis Country Report Belgium 2019; 
Country Report Cyprus 2019; Country 
Report Hungary 2019; Country Report 
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Ireland 2019; Country Report 
Luxembourg 2019; Country Report Malta 
2019; Country Report The Netherlands 
2019.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/16

Amendement 16
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
namens de PPE-Fractie
Jeppe Kofod, Peter Simon
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 313

Ontwerpresolutie Amendement

313. kijkt uit naar de geplande 
herziening van de EU-lijst in het eerste 
kwartaal van 2019; verzoekt de Raad een 
uitvoerige beoordeling vrij te geven van de 
toezeggingen van rechtsgebieden die uit 
eigener beweging hervormingen hebben 
beloofd en die waren opgenomen in bijlage 
II toen de eerste EU-lijst op 5 december 
2017 werd vrijgegeven; verlangt dat 
rechtsgebieden die dankzij in 2017 gedane 
toezeggingen op de lijst in bijlage II 
waren opgenomen in bijlage I worden 
opgenomen als de verwachte 
hervormingen niet zijn uitgevoerd tegen 
einde 2018 of binnen de overeengekomen 
termijn;

313. verzoekt de Raad een uitvoerige 
beoordeling vrij te geven van de 
toezeggingen van rechtsgebieden die uit 
eigener beweging hervormingen hebben 
beloofd en die waren opgenomen in bijlage 
II toen de eerste EU-lijst op 5 december 
2017 werd vrijgegeven;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/17

Amendement 17
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
namens de PPE-Fractie
Jeppe Kofod, Peter Simon
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 320

Ontwerpresolutie Amendement

320. roept de Europese financiële 
instellingen153 op te overwegen om per 
project meer en betere zorgvuldigheid te 
betrachten in de in bijlage II van de EU-
lijst vermelde rechtsgebieden om te 
voorkomen dat EU-middelen worden 
geïnvesteerd in of gekanaliseerd via 
entiteiten in derde landen die niet voldoen 
aan de fiscale normen van de EU; neemt 
nota van de aankondiging door de EIB van 
haar nieuwe beleid ten aanzien van niet-
coöperatieve rechtsgebieden en roept ertoe 
op dit beleid regelmatig te actualiseren en 
er - in overeenstemming met de EU-
normen - strengere vereisten inzake 
transparantie in op te nemen;

_______________
153 Te weten de Europese Investeringsbank 
en de Europese Bank voor Wederopbouw 
en Ontwikkeling.

320. roept de Europese financiële 
instellingen153 op te overwegen om per 
project meer en betere zorgvuldigheid te 
betrachten in de in bijlage II van de EU-
lijst vermelde rechtsgebieden om te 
voorkomen dat EU-middelen worden 
geïnvesteerd in of gekanaliseerd via 
entiteiten in derde landen die niet voldoen 
aan de fiscale normen van de EU; neemt 
nota van de goedkeuring door de EIB van 
haar herziene beleid "Group Policy 
Towards Weakly Regulated, Non-
Transparent and Non-Cooperative 
Jurisdictions and Tax Good Governance" 
en roept ertoe op dit beleid regelmatig te 
actualiseren en er - in overeenstemming 
met de EU-normen - strengere vereisten 
inzake transparantie in op te nemen; 
verzoekt de EIB om dit beleid openbaar te 
maken zodra zij dit heeft vastgesteld; 
dringt aan op een gelijk speelveld en vindt 
het belangrijk dat voor alle Europese 
financiële instellingen dezelfde normen 
gelden;
_______________
153 Te weten de Europese Investeringsbank 
en de Europese Bank voor Wederopbouw 
en Ontwikkeling.
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Or. en


