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20.3.2019 A8-0170/24

Ändringsförslag 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 55a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 55a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att offentliggöra ett förslag 
som skulle tvinga medlemsstaterna att se 
till att de ekonomiska aktörer som deltar i 
offentlig upphandling uppfyller en 
miniminivå av insyn när det gäller skatter, 
särskilt offentlig landsspecifik 
rapportering och transparenta 
ägarstrukturer.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Ändringsförslag 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
för Verts/ALE-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 rådet2 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 20183. 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 
djupt att rådet beslutade att inte anta 
förslagen och i stället enbart inriktade 
sina ansträngningar på OECD-nivå. 
Parlamentet uppmanar rådet att ge 
kommissionen mandat att förhandla 
skatteavtal med tredjeländer på EU:s 
vägnar för att säkerställa heltäckande 
globala skattevillkor och anpassa den nya 
definitionen av en betydande digital 
närvaro i alla skatteavtal när man kommit 
överens om en gemensam definition.

____________
2 Slutsatser från rådet för ekonomiska och 
finansiella frågor, av den 4 december 
2018. 
3 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
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20.3.2019 A8-0170/26

Ändringsförslag 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
för Verts/ALE-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 
kommissionen att lägga fram ett förslag 
enligt artikel 116 i EUF-fördraget om att 
införa en digital skatt, eftersom villkoren 
oenighet inom rådet och snedvriden 
konkurrens är uppfyllda efter 
Ekofinmötet den 12 mars 2019, och ett 
betydande antal medlemsstater har 
tillkännagivit nationella digitala 
skatteåtgärder.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Ändringsförslag 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 75

Förslag till resolution Ändringsförslag

75. Europaparlamentet noterar att de 
nominella bolagsskattesatserna på EU-nivå 
har minskat från ett genomsnitt på 32 % år 
2000 till ett genomsnitt på 21,9 % år 20183, 
vilket är en minskning med 32 %. 
Parlamentet är oroat över konsekvenserna 
av denna konkurrens för skattesystemens 
hållbarhet och dess potentiella 
spridningseffekter till andra länder. 
Parlamentet konstaterar att man i det första 
G20-/OECD-ledda BEPS-projektet inte tog 
upp detta fenomen. Parlamentet välkomnar 
det inkluderande BEPS-ramverkets avsikt 
att senast 2020 undersöka utan att det 
påverkar tillämpningen, undersöka ”utan 
att påverka” beskattningsrätter som skulle 
stärka jurisdiktionernas kapacitet att 
beskatta vinster i de fall där en annan 
jurisdiktion med beskattningsrätt tillämpar 
en låg effektiv skattesats på dessa vinster4, 
vilket innebär lägsta möjliga effektiva 
beskattning. Parlamentet noterar att det 
nuvarande OECD-ledda arbetet, enligt det 
inkluderande ramverket, inte medför några 
förändringar av det faktum att länder eller 
jurisdiktioner fritt kan fastställa sina egna 
skattesatser eller avstå från ett system för 
bolagsskatt helt och hållet5.

____________
3 Taxation Trends in the European Union, 

75. Europaparlamentet medger att även 
om de senaste multilaterala initiativen har 
varit inriktade på skatteflykt (BEPS) är 
skattekonkurrens – som utövas med hjälp 
av minskade skattesatser och spridningen 
av särskilda skatteprogram – ännu mer 
problematiska, eftersom det leder till 
större intäktsförluster för de offentliga 
budgetarna1a. Enligt de senaste 
beräkningarna skulle en total 
intäktsförlust till följd av skatteflykt på 
upp till 10 % av bolagsskatteintäkterna 
motsvara en nedskärning av den 
lagstadgade skattesatsen på ca 2,5 %1b. 
Parlamentet noterar att de nominella 
bolagsskattesatserna på EU-nivå har 
minskat från ett genomsnitt på 32 % år 
2000 till ett genomsnitt på 21,9 % år 20183, 
vilket är en minskning med 32 %. 
Parlamentet är oroat över konsekvenserna 
av denna konkurrens för skattesystemens 
hållbarhet och dess potentiella 
spridningseffekter till andra länder. 
Parlamentet konstaterar att man i det första 
G20-/OECD-ledda BEPS-projektet inte tog 
upp detta fenomen. Parlamentet välkomnar 
det inkluderande BEPS-ramverkets avsikt 
att senast 2020 undersöka utan att det 
påverkar tillämpningen, undersöka ”utan 
att påverka” beskattningsrätter som skulle 
stärka jurisdiktionernas kapacitet att 
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(skattetendenser i EU), tabell 3: Top 
statutory corporate income tax rates 
(including surcharges), 1995–2018, 
Europeiska kommissionen, 2018.
4 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy (hantering 
av skatteutmaningar till följd av 
digitaliseringen av ekonomin), 
policydokument, utfärdat genom det 
inkluderande ramverket mot urholkning av 
skattebasen och överföring av vinster 
(BEPS) den 23 januari 2019.
5 Ibidem.

beskatta vinster i de fall där en annan 
jurisdiktion med beskattningsrätt tillämpar 
en låg effektiv skattesats på dessa vinster4, 
vilket innebär lägsta möjliga effektiva 
beskattning. Parlamentet noterar att det 
nuvarande OECD-ledda arbetet, enligt det 
inkluderande ramverket, inte medför några 
förändringar av det faktum att länder eller 
jurisdiktioner fritt kan fastställa sina egna 
skattesatser eller avstå från ett system för 
bolagsskatt helt och hållet5.

____________
1a Internationella valutafonden, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy, Policy Paper No. 19/007. 
1b Organisationen för ekonomiskt 
samarbete, 2015, Measuring and 
Monitoring BEPS: Action 11 – Final 
Report, Paris. 
4 Taxation Trends in the European Union, 
(skattetendenser i EU), tabell 4: Top 
statutory corporate income tax rates 
(including surcharges), 1995–2018, 
Europeiska kommissionen, 2018.
4 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy (hantering 
av skatteutmaningar till följd av 
digitaliseringen av ekonomin), 
policydokument, utfärdat genom det 
inkluderande ramverket mot urholkning av 
skattebasen och överföring av vinster 
(BEPS) den 23 januari 2019.
5 Ibidem.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

Ändringsförslag 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
för Verts/ALE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 79

Förslag till resolution Ändringsförslag

79. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en bedömning av 
fenomenet med minskade nominella 
skattesatser och dess konsekvenser för de 
effektiva skattesatserna i EU, och att 
föreslå åtgärder både inom EU och 
gentemot tredjeländer, i förekommande 
fall, som inbegriper strikta regler mot 
skatteundandragande, skyddsåtgärder, 
exempelvis mer strikt kontrollerade regler 
för utländska företag, och en 
rekommendation om att ändra skatteavtal.

79. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en bedömning av 
fenomenet med minskade nominella 
skattesatser och dess konsekvenser för de 
effektiva skattesatserna i EU, och att 
föreslå ett lagstiftningspaket i enlighet 
med detta, som inbegriper strikta regler 
mot skatteundandragande, skyddsåtgärder, 
exempelvis mer strikt kontrollerade regler 
för utländska företag eller bestämmelser 
om inkomstintegrering, utöver en 
rekommendation om att ändra skatteavtal, 
så att en miniminivå för effektiv 
beskattning säkerställs.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Ändringsförslag 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
för Verts/ALE-gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 79a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 79a. Europaparlamentet anser att den 
globala samordningen av 
skatteunderlaget som en följd av 
OECD/BEPS-projektet bör åtföljas av 
bättre samordning av skattesatserna för 
att uppnå ökad effektivitet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att samarbeta 
med kommissionen för att fastställa en 
rimlig nivå för faktisk minimibeskattning 
på EU-nivå och att främja en sådan 
standard på global nivå. Den skattenivå 
som fastställs bör inte vara lägre än 18 % 
av bolagens nettovinster.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Ändringsförslag 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 117a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 117a. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen inte använt sig av reglerna 
för statligt stöd mot skatteåtgärder som 
allvarligt snedvrider konkurrensen, och 
att den endast tillämpar dessa regler i 
vissa utvalda fall som är särskilt 
utmärkande för att ändra praxis i den 
berörda medlemsstaten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra sitt 
yttersta för att driva in otillbörligt statligt 
stöd, inbegripet för alla företag som 
nämns i Luxleaksskandalen, för att skapa 
lika villkor. Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att ge medlemsstaterna och 
marknadsaktörerna ytterligare vägledning 
om tillämpningen av reglerna för statligt 
stöd och dess betydelse för företagens 
skatteplanering.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Ändringsförslag 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 117b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 117b. Europaparlamentet efterlyser en 
reform av konkurrenslagstiftningen för 
att räckvidden för reglerna för statligt 
stöd ska utvidgas så att det blir möjligt att 
ingripa mer kraftfullt mot skadligt statligt 
skattestöd till multinationella företag, 
vilket inbegriper skattebeslut.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Ändringsförslag 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 120a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 120a. Europaparlamentet 
rekommenderar att varje enhet som 
inrättar en offshore-struktur för de 
behöriga myndigheterna bör ange 
berättigade skäl till ett sådant beslut, så 
att det säkerställs att offshore-konton inte 
används för penningtvätt eller 
skatteundandragande.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Ändringsförslag 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 199a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 199a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag 
om snabb utfasning av systemet med 
frihamnar i Europa.

Or. en


