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20.3.2019 A8-0170/34

Amendement 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 211

Ontwerpresolutie Amendement

211. betreurt het feit dat een groot aantal 
lidstaten niet de deadline hebben gehaald 
voor het omzetten van de vierde 
antiwitwasrichtlijn in nationale wetgeving 
(deels of helemaal) en dat de Commissie 
hierdoor genoodzaakt was om 
inbreukprocedures tegen hen in te leiden, 
ook met verwijzing naar het Europees Hof 
van Justitie117; verzoekt deze lidstaten om 
dit zo snel mogelijk op te lossen; dringt er 
bij de lidstaten in het bijzonder op aan hun 
wettelijke plicht te respecteren om zich te 
houden aan de deadline van 10 januari 
2020 voor het omzetten van de vijfde 
antiwitwasrichtlijn in nationale wetgeving; 
beklemtoont en steunt de conclusies van de 
Raad van 23 november 2018 waarin de 
lidstaten wordt gevraagd de vijfde 
antiwitwasrichtlijn vóór de deadline van 
2020 om te zetten in hun nationale 
wetgeving; verzoekt de Commissie 
volledig gebruik te maken van alle 
instrumenten die haar ter beschikking staan 
om de lidstaten te ondersteunen bij het op 
zo kort mogelijke termijn in hun nationale 
wetgeving omzetten, én in de praktijk 
toepassen, van de vijfde 
antiwitwasrichtlijn, en daar toezicht op uit 
te oefenen;

211. betreurt het feit dat een groot aantal 
lidstaten niet de deadline hebben gehaald 
voor het omzetten van de vierde 
antiwitwasrichtlijn in nationale wetgeving 
(deels of helemaal) en dat de Commissie 
hierdoor genoodzaakt was om 
inbreukprocedures tegen hen in te leiden, 
ook met verwijzing naar het Europees Hof 
van Justitie117; verzoekt deze lidstaten om 
dit zo snel mogelijk op te lossen; dringt er 
bij de lidstaten in het bijzonder op aan hun 
wettelijke plicht te respecteren om zich te 
houden aan de deadline van 10 januari 
2020 voor het omzetten van de vijfde 
antiwitwasrichtlijn in nationale wetgeving; 
beklemtoont en steunt de conclusies van de 
Raad van 23 november 2018 waarin de 
lidstaten wordt gevraagd de vijfde 
antiwitwasrichtlijn vóór de deadline van 
2020 om te zetten in hun nationale 
wetgeving; verzoekt de Commissie 
volledig gebruik te maken van alle 
instrumenten die haar ter beschikking staan 
om de lidstaten te ondersteunen bij het op 
zo kort mogelijke termijn in hun nationale 
wetgeving omzetten, én in de praktijk 
toepassen, van de vijfde 
antiwitwasrichtlijn, en daar toezicht op uit 
te oefenen; 

______________ ______________
117 De Commissie Griekenland en 117 De Commissie Griekenland en 
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Roemenië op 19 juli 2018 naar het 
Europees Hof van Justitie heeft verwezen 
vanwege het niet in hun nationale 
wetgeving omzetten van de vierde 
antiwitwasrichtlijn. Ierland had slechts een 
heel beperkt deel van de regels omgezet en 
ook naar het Hof van Justitie is verwezen;

Roemenië op 19 juli 2018 naar het 
Europees Hof van Justitie heeft verwezen 
vanwege het niet in hun nationale 
wetgeving omzetten van de vierde 
antiwitwasrichtlijn. Ierland had slechts een 
heel beperkt deel van de regels omgezet en 
ook naar het Hof van Justitie is verwezen; 
Op 7 maart 2019 heeft de Commissie een 
gemotiveerd advies gestuurd aan 
Oostenrijk en Nederland en een 
ingebrekestelling aan de Republiek 
Tsjechië, Hongarije, Italië, Slovenië, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk 
vanwege hun onvermogen om de vierde 
antiwitwasrichtlijn volledig om te zetten.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

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

Ontwerpresolutie Amendement

244. roept de Commissie op 
gespecialiseerde opleidingen te 
ontwikkelen voor FIE's, met name gezien 
het feit dat een aantal lidstaten over minder 
capaciteit beschikken; neemt akte van de 
bijdrage van de Egmont-groep, die uit 159 
FIE's bestaat en tot doel heeft hun 
operationele samenwerking te versterken 
door de voortzetting en uitvoering van tal 
van projecten aan te moedigen; wacht op 
de beoordeling van de Commissie van het 
kader voor samenwerking van FIE's met 
derde landen, en van de hindernissen voor 
en de mogelijkheden tot uitbreiding van de 
samenwerking tussen FIE's in de Unie, met 
inbegrip van de mogelijkheid om een 
coördinatie- en ondersteuningsmechanisme 
op te richten; herinnert eraan dat deze 
beoordeling vóór 1 juni 2019 afgerond 
moet zijn;

244. roept de Commissie op 
gespecialiseerde opleidingen te 
ontwikkelen voor FIE's, met name gezien 
het feit dat een aantal lidstaten over minder 
capaciteit beschikken; neemt akte van de 
bijdrage van de Egmont-groep, die uit 159 
FIE's bestaat en tot doel heeft hun 
operationele samenwerking te versterken 
door de voortzetting en uitvoering van tal 
van projecten aan te moedigen; wacht op 
de beoordeling van de Commissie van het 
kader voor samenwerking van FIE's met 
derde landen, en van de hindernissen voor 
en de mogelijkheden tot uitbreiding van de 
samenwerking tussen FIE's in de Unie, met 
inbegrip van de mogelijkheid om een 
coördinatie- en ondersteuningsmechanisme 
op te richten; herinnert eraan dat deze 
beoordeling vóór 1 juni 2019 afgerond 
moet zijn; dringt er bij de Commissie op 
aan deze mogelijkheid te overwegen om 
een wetgevingsvoorstel te doen voor een 
FIE van de EU, waarbij een hub wordt 
gecreëerd voor gezamenlijk 
onderzoekswerk en coördinatie, met een 
eigen takenpakket, autonomie en 
onderzoeksbevoegdheden inzake 
grensoverschrijdende financiële 
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criminaliteit, evenals een vroeg 
waarschuwingsmechanisme; is van 
mening dat een FIE van de EU een brede 
rol moet vervullen bij het coördineren, 
bijstaan en ondersteunen van de FIE's 
van de lidstaten in grensoverschrijdende 
gevallen, teneinde de informatie-
uitwisseling te vergroten en te zorgen voor 
gezamenlijke analyses van 
grensoverschrijdende gevallen en 
intensieve coördinatie van de 
werkzaamheden;

Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

20.3.2019 A8-0170/36

Amendement 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 258

Ontwerpresolutie Amendement

258. stelt evenwel vast dat - met 
betrekking tot trusts - de nationale registers 
in principe uitsluitend toegankelijk zullen 
zijn voor personen die kunnen aantonen dat 
ze een gewettigd belang bij toegang 
hebben; benadrukt dat het de lidstaten vrij 
staat de registers van uiteindelijke 
begunstigden voor trusts open te stellen 
voor het publiek, zoals het Parlement al 
eerder heeft aanbevolen; roept de lidstaten 
op om vrij toegankelijke en open 
gegevensregisters op te zetten; wijst er 
nogmaals op dat de eventueel te verlangen 
vergoeding niet hoger mag zijn dan de 
administratieve kosten (met inbegrip van 
de kosten voor onderhoud en ontwikkeling 
van de registers) van het toegankelijk 
maken van de informatie;

258. stelt evenwel vast dat - met 
betrekking tot trusts - de nationale registers 
in principe uitsluitend toegankelijk zullen 
zijn voor personen die kunnen aantonen dat 
ze een gewettigd belang bij toegang 
hebben; verzoekt de Commissie te komen 
met een voorstel voor een herziening van 
de antiwitwasrichtlijn, teneinde te zorgen 
voor algemene toegang tot de informatie 
over uiteindelijke begunstigden van trusts 
en vergelijkbare juridische constructies; 
roept de lidstaten op om vrij toegankelijke 
en open gegevensregisters op te zetten; 
wijst er nogmaals op dat de eventueel te 
verlangen vergoeding niet hoger mag zijn 
dan de administratieve kosten (met 
inbegrip van de kosten voor onderhoud en 
ontwikkeling van de registers) van het 
toegankelijk maken van de informatie;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Amendement 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 283 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

283 bis. is verheugd dat de 
Commissie op 13 februari 2019 een 
nieuwe lijst heeft vastgesteld van 23 derde 
landen en gebieden1 bis met strategische 
tekortkomingen in hun regelgevingskader 
ter bestrijding van witwassen en 
terrorismefinanciering; betreurt dat de 
Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de 
door de Commissie voorgestelde 
gedelegeerde handeling; moedigt de 
Commissie aan rekening te houden met 
alle geuite zorgen en zo spoedig mogelijk 
met een nieuwe gedelegeerde handeling te 
komen 

_______________
1 bis Afghanistan, Amerikaans Samoa, 
Bahamas, Botswana, Democratische 
Volksrepubliek Korea, Ethiopië, Ghana, 
Guam, Iran, Irak, Libië, Nigeria, 
Panama, Pakistan, Puerto Rico, Samoa, 
Saudi Arabië, Sri Lanka, Syrië, Trinidad 
en Tobago, Tunesië, Amerikaanse 
Maagdeneilanden en Jemen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Amendement 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 288 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 288 bis. is bezorgd over de steeds 
snellere race naar de bodem op het gebied 
van vennootschapsbelasting die zich 
wereldwijd aftekent in termen van het 
nominale belastingtarief1 bis; 
_____________
1 bis Het gemiddelde 
vennootschapsbelastingtarief in de 
OESO-landen daalde van 32,5 % in 2000 
tot 23,9 % in 2018. In totaal hebben 22 
van de 38 landen die in het laatste verslag 
van de OESO over de hervorming van het 
belastingbeleid in 2018 zijn ondervraagd, 
nu wettelijke 
vennootschapsbelastingtarieven van 25 % 
of minder, vergeleken met slechts zes in 
2000. Bron: OESO en geselecteerde 
partnereconomieën, hervormingen van 
het belastingbeleid 2018. Het is eveneens 
belangrijk erop te wijzen dat de EU-28 
reeds ver onder dit niveau zit, met een 
gemiddelde vennootschapsbelasting in 
2018 van 21,9 % tegen 32 % in 2000, 
zoals blijkt uit "Taxation Trends in the 
European Union - Data for the EU 
Member States, Iceland and Norway, 
2018 Edition" (blz. 36) en "Taxation 
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Trends in the European Union - Data for 
the EU Member States, Iceland and 
Norway, 2015 Edition" (blz. 147).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Amendement 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 297

Ontwerpresolutie Amendement

297. betreurt het feit dat bij het opstellen 
van de hier bedoelde EU-lijst in eerste 
instantie uitsluitend naar derde landen is 
gekeken; neemt er nota van dat de 
Commissie in het kader van het Europees 
Semester vast heeft gesteld dat de 
belastingstelsels van sommige lidstaten 
tekortkomingen hebben die de deur 
openzetten voor agressieve 
belastingplanning; is desalniettemin 
ingenomen met de verklaring van de 
voorzitter van de Groep gedragscode voor 
belastingheffing op ondernemingen tijdens 
de hoorzitting van de TAX3-commissie op 
10 oktober 2018, waarin verwezen wordt 
naar de mogelijkheid om de lidstaten te 
screenen volgens dezelfde criteria als die 
waarmee wordt gewerkt voor de EU-lijst 
waarover momenteel wordt besproken in 
de context van de herziening van het 
mandaat van de Groep gedragscode143;

297. betreurt het feit dat bij het opstellen 
van de hier bedoelde EU-lijst in eerste 
instantie uitsluitend naar derde landen is 
gekeken; neemt er nota van dat de 
Commissie in het kader van het Europees 
Semester vast heeft gesteld dat de 
belastingstelsels van sommige lidstaten 
tekortkomingen hebben die de deur 
openzetten voor agressieve 
belastingplanning; onderstreept dat 
praktijken van agressieve 
belastingplanning en oneerlijke 
belastingconcurrentie binnen de Unie niet 
mogen worden toegestaan; is 
desalniettemin ingenomen met de 
verklaring van de voorzitter van de Groep 
gedragscode voor belastingheffing op 
ondernemingen tijdens de hoorzitting van 
de TAX3-commissie op 10 oktober 2018, 
waarin verwezen wordt naar de 
mogelijkheid om de lidstaten te screenen 
volgens dezelfde criteria als die waarmee 
wordt gewerkt voor de EU-lijst waarover 
momenteel wordt besproken in de context 
van de herziening van het mandaat van de 
Groep gedragscode143; verzoekt de Groep 
gedragscode dit onverwijld te doen; dringt 
er bij de Commissie op aan de 
totstandbrenging te overwegen van een 
EU-mechanisme om toezicht te houden op 
en eventueel sancties op te leggen aan 
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lidstaten met belastingwetgeving en 
-praktijken die in strijd zijn met de 
Europese beginselen en waarden van 
goed fiscaal bestuur;

_____________ ____________
143 Gedachtewisseling - tijdens de 
hoorzitting van de TAX3-commissie - met 
Fabrizia Lapecorella, voorzitter van de 
Groep gedragscode voor belastingheffing 
op ondernemingen, op 10 oktober 2018.

143 Gedachtewisseling – tijdens de 
hoorzitting van de TAX3-commissie – 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 A8-0170/40

Amendement 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 302 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 302 bis. beveelt aan om de zwarte 
lijst te laten opstellen door een panel van 
onafhankelijke deskundigen, in plaats van 
door de Groep gedragscode, teneinde de 
objectiviteit en transparantie van de EU-
lijst te vergroten en politieke bemoeienis 
uit te sluiten; is van mening dat een 
transparantere en objectievere EU-lijst de 
geloofwaardigheid van de EU tijdens haar 
bestrijding van belastingparadijzen zal 
verbeteren; wijst erop dat volgens een 
recente studie1 bis vijf EU-lidstaten als 
belastingparadijzen zouden worden 
beschouwd indien zij aan de hand van 
EU-criteria zouden worden beoordeeld, 
namelijk Cyprus, Ierland, Luxemburg, 
Malta en Nederland; benadrukt daarom 
de noodzaak om eveneens agressieve 
belastingpraktijken door sommige 
lidstaten binnen de Unie aan te pakken, 
teneinde de geloofwaardigheid van de EU 
in haar strijd tegen belastingparadijzen te 
behouden;
_________________
1 bis Oxfam 2019, ‘Off the hook’ report 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.
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Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Amendement 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-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;

312. herinnert eraan dat de Commissie 
in 2018 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; 
herinnert eraan dat de Commissie in 2019 
opnieuw kritiek heeft uitgeoefend op 
zeven lidstaten1 bis – Cyprus, Hongarije, 
Ierland, Luxemburg, Malta, Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk – om dezelfde 
reden; 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.

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.
1 bis Landenverslagen 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_en

Or. en

https://ec
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20.3.2019 A8-0170/42

Amendement 42
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-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 
eigen beweging hervormingen hebben 
beloofd en die opgenomen waren in 
bijlage II toen de eerste EU-lijst werd 
vrijgegeven, op 5 december 2017; 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. is ingenomen met de 
geactualiseerde lijst van niet-coöperatieve 
rechtsgebieden die op 12 maart 2019 door 
de Raad is goedgekeurd en die 15 
rechtsgebieden en gebieden omvat1 bis; is 
ingenomen met de publicatie door de 
Raad van de landenbeoordelingen 
betreffende de (niet-)naleving door derde 
landen van criterium 2 inzake eerlijke 
belastingheffing; dringt er bij de Groep 
gedragscode op aan om de criteria voor 
het screenen van derde landen te 
verbeteren, onder meer door zo snel 
mogelijk naar de transparantie van 
uiteindelijke begunstigden te kijken;

__________________
1 bis Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, 
Dominica, Fiji, Guam, de 
Marshalleilanden, Oman, Vanuatu, de 
Verenigde Arabische Emiraten, Samoa, 
Trinidad en Tobago, Amerikaans-Samoa 
en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/43

Amendement 43
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 328 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 328 bis. dringt er bij de lidstaten op 
aan bilaterale overeenkomsten inzake 
belastingheffing tussen lidstaten en met 
derde landen te herzien en bij te werken 
om de mazen te dichten die aanzetten tot 
fiscaal geïnspireerde handelspraktijken 
met het oog op belastingontwijking;

Or. en


