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20.3.2019 A8-0170/34

Ændringsforslag 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 211

Forslag til beslutning Ændringsforslag

211. beklager, at et stort antal 
medlemsstater helt eller delvis har undladt 
at gennemføre den fjerde revision af 
direktivet om bekæmpelse af hvidvask af 
penge i deres nationale lovgivning inden 
for den fastsatte frist, og at Kommissionen 
derfor har indledt traktatbrudsprocedurer 
mod dem, herunder sagsanlæg ved Den 
Europæiske Unions Domstol117; opfordrer 
disse medlemsstater til hurtigt at rette op på 
denne situation; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til navnlig at opfylde 
deres retlige forpligtelse til at overholde 
fristen den 10. januar 2020 for 
gennemførelse af den femte revision af 
direktivet om bekæmpelse af hvidvask af 
penge i deres nationale lovgivning; 
understreger og støtter Rådets konklusioner 
af 23. november 2018, hvori 
medlemsstaterne opfordres til at 
gennemføre den femte revision af 
direktivet om bekæmpelse af hvidvask af 
penge i deres nationale lovgivning inden 
fristen i 2020; opfordrer Kommissionen til 
fuldt ud at gøre brug af de foreliggende 
instrumenter til at yde støtte og sikre, at 
medlemsstaterne gennemfører den femte 
revision af direktivet om bekæmpelse af 
hvidvask af penge på behørig vis hurtigst 
muligt;

______________

211. beklager, at et stort antal 
medlemsstater helt eller delvis har undladt 
at gennemføre den fjerde revision af 
direktivet om bekæmpelse af hvidvask af 
penge i deres nationale lovgivning inden 
for den fastsatte frist, og at Kommissionen 
derfor har indledt traktatbrudsprocedurer 
mod dem, herunder sagsanlæg ved Den 
Europæiske Unions Domstol117; opfordrer 
disse medlemsstater til hurtigt at rette op på 
denne situation; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til navnlig at opfylde 
deres retlige forpligtelse til at overholde 
fristen den 10. januar 2020 for 
gennemførelse af den femte revision af 
direktivet om bekæmpelse af hvidvask af 
penge i deres nationale lovgivning; 
understreger og støtter Rådets konklusioner 
af 23. november 2018, hvori 
medlemsstaterne opfordres til at 
gennemføre den femte revision af 
direktivet om bekæmpelse af hvidvask af 
penge i deres nationale lovgivning inden 
fristen i 2020; opfordrer Kommissionen til 
fuldt ud at gøre brug af de foreliggende 
instrumenter til at yde støtte og sikre, at 
medlemsstaterne gennemfører den femte 
revision af direktivet om bekæmpelse af 
hvidvask af penge på behørig vis hurtigst 
muligt;

______________
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117Den 19. juli 2018 indbragte 
Kommissionen Grækenland og Rumænien 
for Den Europæiske Unions Domstol for 
ikke at have indarbejdet det fjerde direktiv 
om bekæmpelse af hvidvask af penge i 
deres nationale lovgivning. Irland havde 
kun gennemført en meget begrænset del af 
reglerne og blev også indbragt for 
Domstolen.

117 Den 19. juli 2018 indbragte 
Kommissionen Grækenland og Rumænien 
for Den Europæiske Unions Domstol for 
ikke at have indarbejdet det fjerde direktiv 
om bekæmpelse af hvidvask af penge i 
deres nationale lovgivning. Irland havde 
kun gennemført en meget begrænset del af 
reglerne og blev også indbragt for 
Domstolen. Den 7. marts 2019 sendte 
Kommissionen en begrundet udtalelse til 
Østrig og Nederlandene og en 
åbningsskrivelse til Den Tjekkiske 
Republik, Ungarn, Italien, Slovenien, 
Sverige og Det Forenede Kongerige med 
den begrundelse, at de pågældende lande 
ikke har gennemført det fjerde direktiv om 
bekæmpelse af hvidvask af penge fuldt ud.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Ændringsforslag 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 244

Forslag til beslutning Ændringsforslag

244. opfordrer Kommissionen til at 
udvikle specialkurser til FIU'er under 
særlig hensyntagen til den mere 
begrænsede kapacitet i visse 
medlemsstater; noterer sig bidraget fra 
Egmont-Gruppen, som er et netværk af 
159 FIU'er, der agter at styrke deres 
operationelle samarbejde ved at fremme 
videreførelsen og iværksættelsen af en lang 
række projekter; afventer Kommissionens 
vurdering af rammen for FIU'ers 
samarbejde med tredjelande og af 
forhindringer og muligheder for at forbedre 
samarbejdet mellem FIU'er i Unionen, 
herunder muligheden for at oprette en 
koordinerings- og støttemekanisme; minder 
om, at denne vurdering skal være klar 
inden den 1. juni 2019;

244. opfordrer Kommissionen til at 
udvikle specialkurser til FIU'er under 
særlig hensyntagen til den mere 
begrænsede kapacitet i visse 
medlemsstater; noterer sig bidraget fra 
Egmont-Gruppen, som er et netværk af 
159 FIU'er, der agter at styrke deres 
operationelle samarbejde ved at fremme 
videreførelsen og iværksættelsen af en lang 
række projekter; afventer Kommissionens 
vurdering af rammen for FIU'ers 
samarbejde med tredjelande og af 
forhindringer og muligheder for at forbedre 
samarbejdet mellem FIU'er i Unionen, 
herunder muligheden for at oprette en 
koordinerings- og støttemekanisme; minder 
om, at denne vurdering skal være klar 
inden den 1. juni 2019; anmoder 
Kommissionen om at overveje denne 
mulighed for at forelægge et forslag til 
retsakt om en EU FIU, der vil kunne blive 
et center for fælles efterforskning og 
koordinering, der er selvstændigt og har 
sin egen efterforskningskompetence 
vedrørende grænseoverskridende 
finansiel kriminalitet, og en tidlig 
varslingsmekanisme; mener, at en EU-
FIU bør have den brede rolle at 
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koordinere, bistå og støtte 
medlemsstaternes FIU'er i 
grænseoverskridende sager med henblik 
på at udvide udvekslingen af information 
og sikre fælles undersøgelser af 
grænseoverskridende sager og effektiv 
koordinering af arbejdet;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Ændringsforslag 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 258

Forslag til beslutning Ændringsforslag

258. bemærker imidlertid, at med hensyn 
til trustfonde vil de nationale registre i 
princippet blive tilgængelige for personer, 
der kan dokumentere en legitim interesse i 
at få adgang; understreger, at det fortsat 
står medlemsstaterne frit for at give 
offentligheden adgang til registrene over 
trustfonde, hvilket Parlamentet allerede 
har anbefalet; opfordrer medlemsstaterne 
til at oprette frit tilgængelige og åbne 
dataregistre; minder under alle 
omstændigheder om, at det gebyr, som de 
kan beslutte at pålægge, ikke bør overstige 
de administrative omkostninger ved at 
stille de tilgængelige oplysninger til 
rådighed, herunder registrenes drifts- og 
udviklingsudgifter;

258. bemærker imidlertid, at med hensyn 
til trustfonde vil de nationale registre i 
princippet blive tilgængelige for personer, 
der kan dokumentere en legitim interesse i 
at få adgang; anmoder Kommissionen om 
at fremsætte et forslag om revision af 
direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning 
af penge for at sikre offentlig adgang til 
oplysninger om reelt ejerskab af truster og 
lignende juridiske arrangementer; 
opfordrer medlemsstaterne til at oprette frit 
tilgængelige og åbne dataregistre; minder 
under alle omstændigheder om, at det 
gebyr, som de kan beslutte at pålægge, ikke 
bør overstige de administrative 
omkostninger ved at stille de tilgængelige 
oplysninger til rådighed, herunder 
registrenes drifts- og udviklingsudgifter;

Or. en



AM\1180251DA.docx PE637.644v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

20.3.2019 A8-0170/37

Ændringsforslag 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 283 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

283a. glæder sig over, at Kommissionen 
den 13. februar 2019 vedtog en ny liste 
over tredjelande og territorier1a med 
strategiske mangler i deres ordninger for 
bekæmpelse af hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme; beklager, at 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt, som Kommissionen 
har foreslået; opfordrer Kommissionen til 
at tage hensyn til alle de fremsatte 
bekymringer og til at forelægge en ny 
delegeret retsakt så hurtigt som muligt;
_____________
1a Afghanistan, Amerikansk Samoa, 
Bahamas, Botswana, Den Demokratiske 
Folkerepublik Korea, Etiopien, Ghana, 
Guam, Iran, Irak, Libyen, Nigeria, 
Panama, Pakistan, Puerto Rico, Samoa, 
Saudi-Arabien, Sri Lanka, Syrien, 
Trinidad og Tobago, Tunesien, De 
Amerikanske Jomfruøer og Yemen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Ændringsforslag 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 288 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 288a. er bekymret over det accelererende 
selskabsskattekapløb mod bunden på 
verdensplan med hensyn til nominel 
skattesats1a;
____________
1a Den gennemsnitlige selskabsskattesats 
i OECD faldt fra 32,5 % i 2000 til 23,9 % i 
2018. Samlet set har 22 af de 38 lande, 
der blev undersøgt i OECD's seneste 
rapport fra 2018 om skattepolitiske 
reformer, nu samlede lovbestemte 
selskabsskattesatser, der er lig med eller 
under 25 %, sammenholdt med kun seks i 
2000. Kilde: OECD and Selected Partner 
Economies, Tax Policy Reforms 2018. Det 
bør også bemærkes, at EU-28 allerede 
ligger et godt stykke under dette niveau 
med en gennemsnitlig selskabsskattesats i 
2018 på 21,9 %, mens denne i 2000 var på 
32 %, ifølge Kommissionens "Taxation 
Trends in the European Union - Data for 
the EU Member States, Iceland and 
Norway, 2018 Edition" (s. 36) og 
"Taxation Trends in the European Union 
- Data for the EU Member States, Iceland 
and Norway, 2015 Edition" (s. 147).
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20.3.2019 A8-0170/39

Ændringsforslag 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 297

Forslag til beslutning Ændringsforslag

297. beklager det faktum, at den 
indledende EU-listeproces kun omfattede 
tredjelande; noterer sig, at Kommissionen 
inden for rammerne af det europæiske 
semester har konstateret mangler i visse 
medlemsstaters skattesystemer, som 
fremmer aggressiv skatteplanlægning; 
glæder sig ikke desto mindre over den 
udtalelse, som formanden for Gruppen 
vedrørende Adfærdskodeksen 
(erhvervsbeskatning) fremsatte under 
TAX3-udvalgets høring den 10. oktober 
2018, om muligheden for at screene 
medlemsstaterne efter samme kriterier som 
i EU-listen i forbindelse med revisionen af 
gruppens mandat143;

_____________
143TAX3-udvalgets udveksling af 
synspunkter med Fabrizia Lapecorella, 
formand for Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) 
den 10. oktober 2018.

297. beklager det faktum, at den 
indledende EU-listeproces kun omfattede 
tredjelande; noterer sig, at Kommissionen 
inden for rammerne af det europæiske 
semester har konstateret mangler i visse 
medlemsstaters skattesystemer, som 
fremmer aggressiv skatteplanlægning; 
understreger, at aggressiv skattepraksis og 
illoyal skattekonkurrence ikke bør tillades 
inden for Unionen; glæder sig ikke desto 
mindre over den udtalelse, som formanden 
for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen 
(erhvervsbeskatning) fremsatte under 
TAX3-udvalgets høring den 10. oktober 
2018, om muligheden for at screene 
medlemsstaterne efter samme kriterier som 
i EU-listen i forbindelse med revisionen af 
gruppens mandat143; opfordrer Gruppen 
vedrørende Adfærdskodeksen til at gøre 
dette hurtigst muligt; opfordrer 
Kommissionen til at overveje at oprette en 
EU-mekanisme til at overvåge og 
eventuelt træffe sanktioner mod 
medlemsstater med skattelove og -praksis, 
som er uforenelige med de europæiske 
principper og værdier for god 
skatteforvaltning;
____________
143 TAX3-udvalgets udveksling af 
synspunkter med Fabrizia Lapecorella, 
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formand for Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) 
den 10. oktober 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Ændringsforslag 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 302 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 302a. anbefaler, at 
sortlistningsprocessen forestås af et panel 
af uafhængige eksperter i stedet for af 
Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen 
for at øge EU-listens objektivitet og 
gennemsigtighed og gør den fri af politisk 
indblanding; mener, at en mere 
gennemsigtig og objektiv EU-liste vil 
forbedre EU's troværdighed i 
bekæmpelsen af skattely; bemærker, at 
fem EU-medlemsstater ifølge en for nylig 
offentliggjort undersøgelse1a ville blive 
betragtet som skattely, hvis de blev 
undersøgt efter EU-kriterier, nemlig 
Cypern, Irland, Luxembourg, Malta og 
Nederlandene; insisterer derfor på, at det 
er nødvendigt også at gribe ind over for 
visse medlemsstaters aggressive 
skattepraksis inden for Unionen for at 
opretholde EU's troværdighed i 
bekæmpelsen af skattely;
_________________
1a Oxfam: "Off the hook", 2019 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Ændringsforslag 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
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;

_________________
151Landerapport for Belgien 
2018Landerapport 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 i 
2018 har kritiseret syv medlemsstater  - 
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; bemærker, at 
Kommissionen i 2019 igen har kritiseret 
syv medlemsstater  - Belgien, Cypern, 
Ungarn, Irland, Luxembourg, Malta og 
Nederlandene - af samme årsag; er af den 
opfattelse, at disse jurisdiktioner også 
bidrager til at fremme aggressiv 
skatteplanlægning på globalt plan;

________________
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.
1a Country reports 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_en
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Or. en



AM\1180251DA.docx PE637.644v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

20.3.2019 A8-0170/42

Ændringsforslag 42
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-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. påskønner den ajourførte liste over 
ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, der 
blev vedtaget af Rådet den 12. marts 2019, 
og som omfatter 15 jurisdiktioner og 
territorier1a; påskønner Rådets 
offentliggørelse af landevurderinger 
vedrørende tredjelandes opfyldelse (eller 
manglende opfyldelse) af kriterium 2 
vedrørende fair beskatning; opfordrer 
Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen til 
at forbedre kriterierne til screening af 
tredjelande, herunder ved at undersøge 
gennemsigtigheden omkring reelle ejere 
snarest muligt;
__________________

1a Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, 
Dominica, Fiji, Guam, Marshall Islands, 
Oman, Vanuatu, De Forenede Arabiske 
Emirater,  Samoa, Trinidad og Tobago,  
Amerikansk Samoa og De Amerikanske 
Jomfruøer.

Or. en



AM\1180251DA.docx PE637.644v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

20.3.2019 A8-0170/43

Ændringsforslag 43
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 328 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 328a. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemgå og ajourføre bilaterale 
skatteaftaler mellem medlemsstater og 
med tredjelande med henblik på at lukke 
smuthuller, som tilskynder til 
skattemotiverede handelspraksisser, der 
har sigte på skatteundgåelse;

Or. en


