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20.3.2019 A8-0170/13

Ändringsförslag 13
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 306

Förslag till resolution Ändringsförslag

306. Europaparlamentet noterar med oro 
att tredjeländer kan upphäva icke-förenliga 
skattesystem och i stället ersätta dem med 
nya system som är potentiellt skadliga för 
EU. Parlamentet betonar att detta särskilt 
kan stämma i fallet med Schweiz. 
Parlamentet uppmanar rådet att göra en ny 
bedömning av Schweiz och andra 
tredjeländer147 som inför liknande 
förändringar i lagstiftningen148.

_______________
147 Inklusive Andorra, Liechtenstein och 
San Marino.
148 TAX3-utskottets utfrågning om 
förbindelserna med Schweiz i skattefrågor 
och kampen mot penningtvätt, som hölls 
den 1 oktober 2018, samt TAX3-utskottets 
diskussion med Fabrizia Lapecorella, 
ordförande för uppförandekodgruppen 
(företagsbeskattning), som hölls den 
10 oktober 2018.

306. Europaparlamentet noterar med oro 
att tredjeländer kan upphäva icke-förenliga 
skattesystem och i stället ersätta dem med 
nya system som är potentiellt skadliga för 
EU. Parlamentet betonar att detta särskilt 
kan stämma i fallet med Schweiz. 
Parlamentet uppmanar rådet att göra en ny 
bedömning av Schweiz och andra 
tredjeländer147 som inför liknande 
förändringar i lagstiftningen148.

_______________
147 Inklusive Andorra och Liechtenstein.
148 TAX3-utskottets utfrågning om 
förbindelserna med Schweiz i skattefrågor 
och kampen mot penningtvätt, som hölls 
den 1 oktober 2018, samt TAX3-utskottets 
diskussion med Fabrizia Lapecorella, 
ordförande för uppförandekodgruppen 
(företagsbeskattning), som hölls den 
10 oktober 2018.
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20.3.2019 A8-0170/14

Ändringsförslag 14
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 307a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 307a. Europaparlamentet välkomnar 
den reviderade EU-förteckningen av den 
12 mars 20191a. Parlamentet välkomnar 
offentliggörandet av den detaljerade 
utvärderingen av de åtaganden och 
reformer som gjordes av de jurisdiktioner 
som förtecknades i bilaga II när den 
första EU-förteckningen offentliggjordes 
den 5 december 2017. Parlamentet gläder 
sig över att jurisdiktioner som tidigare var 
förtecknade i bilaga II på grund av 
åtaganden som gjorts under 2017 nu är 
förtecknade i bilaga I på grund av att 
reformerna inte hade genomförts i slutet 
av 2018 eller inom den överenskomna 
tidsramen.
_________________
1a Den reviderade EU-förteckningen över 
icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet – Rådets slutsatser 7441/19 
av den 12 mars 2019.
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20.3.2019 A8-0170/15

Ändringsförslag 15
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 312

Förslag till resolution Ändringsförslag

312. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionen har kritiserat 
sju medlemsländer151 – Belgien, Irland, 
Cypern, Luxemburg, Ungern, Malta och 
Nederländerna – för brister i deras 
skattesystem som underlättar aggressiv 
skatteplanering, och hävdat att de 
undergräver integriteten för EU:s inre 
marknad. Parlamentet anser att dessa 
jurisdiktioner även kan anses underlätta 
aggressiv skatteplanering globalt sett.

_____________
151 Landsrapport för Belgien 2018;
Landsrapport för Cypern 2018;
Landsrapport för Ungern 2018;
Landsrapport för Irland 2018;
Landsrapport för Luxemburg 2018;
Landsrapport för Malta 2018;
Landsrapport för Nederländerna 2018.

312. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionen har kritiserat 
sju medlemsländer151 – Belgien, Irland, 
Cypern, Luxemburg, Ungern, Malta och 
Nederländerna – för brister i deras 
skattesystem som underlättar aggressiv 
skatteplanering, och hävdat att de 
undergräver integriteten för EU:s inre 
marknad. Parlamentet anser att dessa 
jurisdiktioner även kan anses underlätta 
aggressiv skatteplanering globalt sett. 
Parlamentet betonar att kommissionen 
bekräftat att vissa av de ovannämnda 
medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för 
att förbättra sina skattesystem i syfte att 
åtgärda kommissionens kritik151a.
_____________
151 Landsrapport för Belgien 2018;
Landsrapport för Cypern 2018;
Landsrapport för Ungern 2018;
Landsrapport för Irland 2018;
Landsrapport för Luxemburg 2018;
Landsrapport för Malta 2018;
Landsrapport för Nederländerna 2018.
151a Landsrapport för Belgien 2019; 
Landsrapport för Cypern 2019; 
Landsrapport för Ungern 2019; 
Landsrapport för Irland 2019; 
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Landsrapport för Luxemburg 2019; 
Landsrapport för Malta 2019; 
Landsrapport för Nederländerna 2019.
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20.3.2019 A8-0170/16

Ändringsförslag 16
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 313

Förslag till resolution Ändringsförslag

313. Europaparlamentet ser fram emot 
den planerade översynen av EU-
förteckningen under första kvartalet 2019. 
Parlamentet uppmanar rådet att 
offentliggöra en detaljerad bedömning av 
åtagandena från jurisdiktioner som 
frivilligt har förbundit sig att genomföra 
reformer och som var förtecknade i 
bilaga II när den första EU-förteckningen 
offentliggjordes den 5 december 2017. 
Parlamentet kräver att jurisdiktioner som 
är förtecknade i bilaga II på grund av 
åtaganden som gjorts under 2017 ska 
förtecknas i bilaga I om de reformer som 
skulle genomföras inte har genomförts i 
slutet av 2018 eller inom den 
överenskomna tidsramen.

313. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att offentliggöra en detaljerad bedömning 
av åtagandena från jurisdiktioner som 
frivilligt har förbundit sig att genomföra 
reformer och som var förtecknade i 
bilaga II när den första EU-förteckningen 
offentliggjordes den 5 december 2017.
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20.3.2019 A8-0170/17

Ändringsförslag 17
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 320

Förslag till resolution Ändringsförslag

320. Europaparlamentet uppmanar EU:s 
finansinstitut153 att överväga tillämpning av 
förstärkta och skärpta åtgärder för 
kundkännedom på projektbasis för de 
jurisdiktioner som anges i bilaga II till 
EU-förteckningen, för att undvika att 
EU-medel investeras i eller passerar via 
enheter i tredjeländer som inte respekterar 
EU:s skatteregler. Parlamentet noterar 
EIB:s tillkännagivande av sin nya strategi 
för de jurisdiktioner som brister i 
efterlevnad, och begär att denna strategi 
ska uppdateras regelbundet och omfatta 
ökade transparenskrav i enlighet med EU:s 
standarder.

_______________
153 Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling.

320. Europaparlamentet uppmanar EU:s 
finansinstitut153 att överväga tillämpning av 
förstärkta och skärpta åtgärder för 
kundkännedom på projektbasis för de 
jurisdiktioner som anges i bilaga II till 
EU-förteckningen, för att undvika att 
EU-medel investeras i eller passerar via 
enheter i tredjeländer som inte respekterar 
EU:s skatteregler. Parlamentet noterar 
EIB:s godkännande av sitt reviderade 
förhållningssätt gentemot svagt reglerade, 
icke transparenta och icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner och i fråga 
om god förvaltning i skattefrågor, och 
begär att denna strategi ska uppdateras 
regelbundet och omfatta ökade 
transparenskrav i enlighet med EU:s 
standarder. Parlamentet uppmanar EIB 
att offentliggöra detta förhållningssätt så 
snart det har antagits. Parlamentet kräver 
lika spelregler och tillämpning av samma 
standarder i alla europeiska 
finansinstitut.
_______________
153 Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling.
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