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20.3.2019 A8-0170/44

Ændringsforslag 44
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 355

Forslag til beslutning Ændringsforslag

355. mener, at Unionen også bør gå 
foran med et godt eksempel, og opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at mellemmænd, 
der fremmer aggressiv skatteplanlægning 
og skatteunddragelse, ikke spiller en rolle 
med at vejlede eller rådgive Unionens 
politiske beslutningstagere om disse 
spørgsmål;

355. mener, at Unionen også bør gå 
foran med et godt eksempel, og opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at mellemmænd, der fremmer 
aggressiv skatteplanlægning og 
skatteunddragelse, aldrig spiller en rolle 
med at vejlede eller rådgive, lønnet eller 
ulønnet, Unionens politiske 
beslutningstagere om politikker til 
bekæmpelse af skatteundgåelse og 
skatteunddragelse;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/45

Ændringsforslag 45
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 370

Forslag til beslutning Ændringsforslag

370. glæder sig over forslaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om beskyttelse af personer, der indberetter 
overtrædelser af EU-lovgivningen, og 
opfordrer til en hurtig afslutning på de 
internationale forhandlinger; opfordrer 
til, at den endelige tekst afbalanceres, og 
til, at man undgår at skabe en for stor 
administrativ byrde for SMV'er;

370. glæder sig over resultatet af de 
interinstitutionelle forhandlinger mellem 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
beskyttelse af personer, der indberetter 
overtrædelser af EU-lovgivningen, og 
opfordrer medlemsstaterne til at vedtage 
de nye standarder så hurtigt som muligt 
for at beskytte whistleblowere gennem 
foranstaltninger såsom klare 
indberetningskanaler, fortrolighed, 
retsbeskyttelse og sanktioner over for 
dem, der forsøger at forfølge 
whistleblowere;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/46

Ændringsforslag 46
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 377 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 377a. opfordrer Kommissionen til 
hurtigst muligt at oprette en finansiel 
støtteordning til undersøgende 
journalistik, eventuelt i form af en 
permanent og særlig budgetpost til støtte 
for uafhængige kvalitetsmedier og 
undersøgende journalistik under den nye 
flerårige finansielle ramme;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/47

Ændringsforslag 47
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 380

Forslag til beslutning Ændringsforslag

380. opfordrer de slovakiske myndigheder 
til at fortsætte deres efterforskning af 
mordene på Ján Kuciak og Martina 
Kušnírová og finde frem til de 
virkelige hovedmænd bag disse 
mord; opfordrer de slovakiske 
myndigheder til fuldt ud at undersøge 
sager om omfattende 
skatteunddragelse, momssvig og 
hvidvaskning, som Jan Kuciaks 
undersøgelser bragte frem i lyset;

380. glæder sig over de anklager, som de 
slovakiske myndigheder har rejst 
mod den påståede bagmand bag 
mordene på Ján Kuciak og Martina 
Kušnírová samt mod de påståede 
gerningsmænd bag mordene; 
opfordrer de slovakiske myndigheder 
til at fortsætte deres efterforskning af 
mordene og til at sikre, at alle 
aspekter af sagen undersøges til 
bunds, herunder eventuelle politiske 
forbindelser til forbrydelserne; 
opfordrer de slovakiske myndigheder 
til fuldt ud at undersøge sager om 
omfattende skatteunddragelse, 
momssvig og hvidvaskning, som Jan 
Kuciaks undersøgelser bragte frem i 
lyset;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Ændringsforslag 48
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 387

Forslag til beslutning Ændringsforslag

387. minder om, at beskatning fortsat 
henhører under medlemsstaternes 
kompetence, og at Europa-
Parlamentet har meget begrænsede 
beføjelser i disse spørgsmål;

387. beklager, at Europa-Parlamentet har 
begrænsede beføjelser på 
skatteområdet, hvor det typisk kun 
høres, og hvor det ikke er 
medlovgiver; minder imidlertid om, 
at skattepolitikken skal være i 
overensstemmelse med EU's 
traktater og beføjelser, og at 
Kommissionen for at sikre loyal 
konkurrence har beføjelse til at 
iværksætte sanktioner over for 
medlemsstater, der yder ulovlig 
skattemæssig statsstøtte inden for 
området direkte beskatning, som det 
for nylig blev bekræftet af Den 
Europæiske Unions Domstol1a;

_____________

1a 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2019-
02/cp190014en.pdf

Or. en

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
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20.3.2019 A8-0170/49

Ændringsforslag 49
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 407

Forslag til beslutning Ændringsforslag

407. gentager sin opfordring til 
Kommissionen om, hvor det er relevant, at 
anvende proceduren i artikel 116 i TEUF, 
som gør det muligt at fravige kravet om 
enstemmighed i tilfælde, hvor 
Kommissionen finder, at en forskel mellem 
medlemsstaternes ved lov eller 
administrativt fastsatte bestemmelser 
forvansker konkurrencevilkårene på det 
indre marked;

407. gentager sin opfordring til 
Kommissionen om, hvor det er relevant, at 
anvende proceduren i artikel 116 i TEUF, 
som gør det muligt at fravige kravet om 
enstemmighed i tilfælde, hvor 
Kommissionen finder, at en forskel mellem 
medlemsstaternes ved lov eller 
administrativt fastsatte bestemmelser 
forvansker konkurrencevilkårene på det 
indre marked; bekræfter sit synspunkt om, 
at denne procedure også kunne finde 
anvendelse på EU's fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Ændringsforslag 50
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 410

Forslag til beslutning Ændringsforslag

410. er af den opfattelse, at arbejdet i 
TAXE-, TAXE 2-, PANA- og TAX3-
udvalgene bør videreføres i den kommende 
valgperiode inden for en permanent 
struktur i Parlamentet, f.eks. et 
underudvalg til Økonomi- og 
Valutaudvalget (ECON), med henblik på 
at lette deltagelsen på tværs af udvalgene;

410. er af den opfattelse, at arbejdet i 
TAXE-, TAXE 2-, PANA- og TAX3-
udvalgene bør videreføres i den kommende 
valgperiode inden for en permanent 
struktur i Parlamentet, i form af et 
underudvalg til Økonomi- og 
Valutaudvalget (ECON), for at muliggøre 
deltagelse på tværs af udvalgene;

Or. en


