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20.3.2019 A8-0170/34

Ändringsförslag 34
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 211

Förslag till resolution Ändringsförslag

211. Europaparlamentet beklagar djupt 
att ett stort antal medlemsstater inte eller 
endast delvis har införlivat fjärde 
penningtvättsdirektivet i sin nationella 
lagstiftning inom den föreskrivna 
tidsramen, och att kommissionen därför har 
varit tvungen att inleda 
överträdelseförfaranden mot dem, 
inbegripet hänskjutningar till 
Europeiska unionens domstol117. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
snarast rätta till denna situation. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att särskilt fullgöra sin 
juridiska skyldighet att införliva femte 
penningtvättsdirektivet i nationell 
lagstiftning senast den 10 januari 2020. 
Parlamentet framhäver och välkomnar 
rådets slutsatser av den 23 november 2018, 
där man uppmanar medlemsstaterna att 
införliva femte penningtvättsdirektivet i sin 
nationella lagstiftning före tidsfristen 2020. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fullt ut utnyttja de instrument som finns till 
hands för att stödja och säkerställa att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 
femte penningtvättsdirektivet snarast 
möjligt.

______________
117 Den 19 juli 2018 väckte kommissionen 
talan mot Grekland och Rumänien vid 

211. Europaparlamentet beklagar djupt 
att ett stort antal medlemsstater inte eller 
endast delvis har införlivat fjärde 
penningtvättsdirektivet i sin nationella 
lagstiftning inom den föreskrivna 
tidsramen, och att kommissionen därför har 
varit tvungen att inleda 
överträdelseförfaranden mot dem, 
inbegripet hänskjutningar till 
Europeiska unionens domstol117. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
snarast rätta till denna situation. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att särskilt fullgöra sin 
juridiska skyldighet att införliva femte 
penningtvättsdirektivet i nationell 
lagstiftning senast den 10 januari 2020. 
Parlamentet framhäver och välkomnar 
rådets slutsatser av den 23 november 2018, 
där man uppmanar medlemsstaterna att 
införliva femte penningtvättsdirektivet i sin 
nationella lagstiftning före tidsfristen 2020. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fullt ut utnyttja de instrument som finns till 
hands för att stödja och säkerställa att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 
femte penningtvättsdirektivet snarast 
möjligt.

______________
117 Den 19 juli 2018 väckte kommissionen 
talan mot Grekland och Rumänien vid 
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Europeiska unionens domstol för att 
länderna inte införlivat fjärde 
penningtvättsdirektivet i sin nationella 
lagstiftning. Irland hade endast införlivat 
en mycket begränsad del av reglerna och 
anmäldes också till domstolen.

Europeiska unionens domstol för att 
länderna inte införlivat fjärde 
penningtvättsdirektivet i sin nationella 
lagstiftning. Irland hade endast införlivat 
en mycket begränsad del av reglerna och 
anmäldes också till domstolen. Den 7 mars 
2019 skickade kommissionen ett motiverat 
yttrande till Österrike och Nederländerna 
och en formell underrättelse till 
Republiken Tjeckien, Ungern, Italien, 
Slovenien, Sverige och Förenade 
kungariket med anledning av att de inte 
till fullo hade införlivat fjärde 
penningtvättsdirektivet.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Ändringsförslag 35
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, Mady Delvaux
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 244

Förslag till resolution Ändringsförslag

244. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla 
specialutbildningar för 
finansunderrättelseenheter, med särskild 
hänsyn till den mer begränsade kapaciteten 
i vissa medlemsstater. Parlamentet noterar 
bidraget från gruppen Egmont, som 
omfattar 159 finansunderrättelseenheter 
och syftar till att stärka 
verksamhetssamarbetet genom att främja 
vidareutveckling och genomförande av ett 
flertal projekt. Parlamentet ser fram emot 
kommissionens bedömning av ramen för 
finansunderrättelseenheternas samarbete 
med tredjeländer och av hinder och 
möjligheter för att förbättra samarbetet 
mellan finansunderrättelseenheterna inom 
unionen, inklusive möjligheten att inrätta 
en mekanism för samordning och stöd. 
Parlamentet påminner om att denna 
bedömning bör vara klar senast den 
1 juni 2019.

244. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla 
specialutbildningar för 
finansunderrättelseenheter, med särskild 
hänsyn till den mer begränsade kapaciteten 
i vissa medlemsstater. Parlamentet noterar 
bidraget från gruppen Egmont, som 
omfattar 159 finansunderrättelseenheter 
och syftar till att stärka 
verksamhetssamarbetet genom att främja 
vidareutveckling och genomförande av ett 
flertal projekt. Parlamentet ser fram emot 
kommissionens bedömning av ramen för 
finansunderrättelseenheternas samarbete 
med tredjeländer och av hinder och 
möjligheter för att förbättra samarbetet 
mellan finansunderrättelseenheterna inom 
unionen, inklusive möjligheten att inrätta 
en mekanism för samordning och stöd. 
Parlamentet påminner om att denna 
bedömning bör vara klar senast den 
1 juni 2019. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga denna 
möjlighet för att utfärda ett 
lagstiftningsförslag om en europeisk 
finansunderrättelseenhet, som skulle 
skapa ett nav för gemensamt 
utredningsarbete och samordning med ett 
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eget självständigt ansvarsområde och 
egna utredningsbefogenheter när det 
gäller gränsöverskridande finansiell 
brottslighet, samt en mekanism för tidig 
varning. Parlamentet anser att den 
europeiska finansunderrättelseenheten 
bör ha den breda rollen att samordna, 
bistå och stödja medlemsstaternas 
finansunderrättelseenheter i 
gränsöverskridande ärenden, i syfte att 
utöka informationsutbytet och säkerställa 
gemensamma analyser av 
gränsöverskridande fall samt en stark 
samordning av arbetet.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Ändringsförslag 36
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 258

Förslag till resolution Ändringsförslag

258. Europaparlamentet konstaterar 
dock att nationella register över truster i 
princip endast kommer att vara tillgängliga 
för dem som uppvisar ett legitimt intresse. 
Parlamentet betonar att medlemsstaterna 
fortfarande är fria att öppna registren 
över verkliga huvudmän för truster för 
allmänheten, i enlighet med parlamentets 
redan utfärdade rekommendation. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
inrätta fritt tillgängliga och öppna 
dataregister. Parlamentet påminner under 
alla omständigheter om att den avgift som 
de kan besluta att införa inte bör överstiga 
de administrativa kostnaderna för att göra 
informationen tillgänglig, inklusive för 
underhåll och utveckling av registren.

258. Europaparlamentet konstaterar 
dock att nationella register över truster i 
princip endast kommer att vara tillgängliga 
för dem som uppvisar ett legitimt intresse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram förslag till översyn av 
penningtvättsdirektivet i syfte att 
säkerställa offentlig tillgång till 
information om verkliga huvudmän för 
truster och liknande rättsliga 
arrangemang. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att inrätta fritt tillgängliga 
och öppna dataregister. Parlamentet 
påminner under alla omständigheter om att 
den avgift som de kan besluta att införa 
inte bör överstiga de administrativa 
kostnaderna för att göra informationen 
tillgänglig, inklusive för underhåll och 
utveckling av registren.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Ändringsförslag 37
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 283a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

283a. Europaparlamentet gläder sig över 
att kommissionen den 13 februari 2019 
antog en ny förteckning över 23 länder 
och territorier1a som har strategiska 
brister i sina ramar för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Parlamentet beklagar att rådet 
invände mot den delegerade akt som 
kommissionen föreslagit. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ta hänsyn till 
alla farhågor som framförts och att lägga 
fram en ny delegerad akt så snart som 
möjligt.
_____________
1a Afghanistan, Amerikanska 
Jungfruöarna, Amerikanska Samoa, 
Bahamas, Botswana, Demokratiska 
folkrepubliken Korea, Etiopien, Ghana, 
Guam, Iran, Irak, Jemen, Libyen, 
Nigeria, Panama, Pakistan, Puerto Rico, 
Samoa, Saudiarabien, Sri Lanka, Syrien, 
Trinidad och Tobago och Tunisien.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Ändringsförslag 38
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 288a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 288a. Europaparlamentet är oroat över 
den ökade bolagsskattedumpningen i 
världen i fråga om den nominella 
skattesatsen1a.
____________
1a Den genomsnittliga bolagsskattesatsen i 
OECD föll från 32,5 % 2000 till 23,9 % 
2018. Totalt sett har nu 22 av de 38 länder 
som granskades i OECD:s senaste rapport 
om den skattepolitiska reformen 2018 
kombinerade lagstadgade 
bolagsskattesatser på eller under 25 %, 
jämfört med endast sex år 2000. Källa: 
OECD and Selected Partner Economies, 
Tax Policy Reforms 2018. Det bör också 
nämnas att EU-28 redan ligger långt 
under denna nivå, med en genomsnittlig 
bolagsskattesats 2018 på 21,9 %, jämfört 
med 32 % år 2000, enligt kommissionens 
Taxation Trends in the European Union – 
Data for the EU Member States, Iceland 
and Norway, 2018 (s. 36) och Taxation 
Trends in the European Union - Data for 
the EU Member States, Iceland and 
Norway, 2015 (s. 147).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Ändringsförslag 39
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 297

Förslag till resolution Ändringsförslag

297. Europaparlamentet beklagar att 
man i det inledande arbetet med EU-
förteckningen endast tog hänsyn till 
tredjeländer. Parlamentet noterar att 
kommissionen inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen har 
identifierat brister i vissa medlemsstaters 
skattesystem som underlättar aggressiv 
skatteplanering. Parlamentet välkomnar 
inte desto mindre det uttalande som gjordes 
av uppförandekodgruppens ordförande 
under TAX3-utskottets utfrågning den 
10 oktober 2018 om möjligheten att 
kontrollera medlemsstaterna mot samma 
kriterier som fastställts för EU-
förteckningen, inom ramen för översynen 
av uppförandekodgruppens uppdrag143.

_____________
143 TAX3-utskottets diskussion med 
Fabrizia Lapecorella, ordförande för 
uppförandekodgruppen 
(företagsbeskattning), som hölls den 
10 oktober 2018.

297. Europaparlamentet beklagar att 
man i det inledande arbetet med EU-
förteckningen endast tog hänsyn till 
tredjeländer. Parlamentet noterar att 
kommissionen inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen har 
identifierat brister i vissa medlemsstaters 
skattesystem som underlättar aggressiv 
skatteplanering. Parlamentet understryker 
att aggressiv skattepraxis och illojal 
skattekonkurrens inte bör tillåtas inom 
unionen. Parlamentet välkomnar inte desto 
mindre det uttalande som gjordes av 
uppförandekodgruppens ordförande under 
TAX3-utskottets utfrågning den 
10 oktober 2018 om möjligheten att 
kontrollera medlemsstaterna mot samma 
kriterier som fastställts för EU-
förteckningen, inom ramen för översynen 
av uppförandekodgruppens uppdrag143. 
Parlamentet uppmanar 
uppförandekodgruppen att göra detta så 
snart som möjligt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga inrättandet av 
en EU-mekanism för att övervaka och 
eventuellt sanktionera medlemsstater med 
skattelagar och skattepraxis som strider 
mot god förvaltning och goda principer på 
skatteområdet i EU.
____________
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143 TAX3-utskottets diskussion med 
Fabrizia Lapecorella, ordförande för 
uppförandekodgruppen 
(företagsbeskattning), som hölls den 
10 oktober 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Ändringsförslag 40
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 302a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 302a. Europaparlamentet 
rekommenderar att svartlistningen 
genomförs av en panel bestående av 
oberoende experter snarare än av 
uppförandekodgruppen, i syfte att stärka 
EU-förteckningens objektivitet och 
transparens och frigöra den från allt 
politiskt inflytande. Parlamentet anser att 
en mer transparent och objektiv EU-
förteckning kommer att öka EU:s 
trovärdighet i kampen mot skatteparadis. 
Parlamentet noterar att enligt en nyligen 
genomförd undersökning1a skulle fem 
medlemsstater betraktas som 
skatteparadis om de granskades i 
förhållande till EU:s kriterier, nämligen 
Cypern, Irland, Luxemburg, Malta och 
Nederländerna. Parlamentet insisterar 
därför på behovet av att också ta itu med 
aggressiv skattepraxis i vissa 
medlemsstater i unionen i syfte att 
upprätthålla EU:s trovärdighet i kampen 
mot skatteparadis.
_________________
1a 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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20.3.2019 A8-0170/41

Ändringsförslag 41
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 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 under 2018 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 påminner om att 
kommissionen under 2019 igen har 
kritiserat sju medlemsländer1a – Irland, 
Cypern, Ungern, Luxemburg, Malta och 
Nederländerna – av samma skäl. 
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.
1a Landsrapporter 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_sv
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20.3.2019 A8-0170/42

Ändringsförslag 42
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 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 välkomnar den 
uppdaterade förteckningen över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner, som rådet 
antog den 12 mars 2019 och som omfattar 
15 jurisdiktioner och territorier1a. 
Parlamentet välkomnar rådets 
offentliggörande av landsbedömningar 
avseende tredjeländers uppfyllande (eller 
bristande uppfyllande) av kriterium 2 om 
rättvis beskattning. Parlamentet uppmanar 
uppförandekodgruppen att förbättra 
kriterierna för granskning av 
tredjeländer, inbegripet genom att 
inkludera transparensen när det gäller 
verkliga huvudmän så snart som möjligt.
__________________

1a Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, 
Dominica, Fiji, Guam, Marshallöarna, 
Oman, Vanuatu, Förenade Arabemiraten, 
Samoa, Trinidad och Tobago, 
Amerikanska Samoa och Amerikanska 
Jungfruöarna.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/43

Ändringsförslag 43
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 328a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 328a. Europaparlamentet uppmanar 
bestämt medlemsstaterna att se över och 
uppdatera bilaterala beskattningsavtal 
mellan medlemsstaterna och med 
tredjeländer i syfte att täppa till kryphål 
som främjar skattedrivna affärsmetoder 
för att undvika skatt.

Or. en


