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20.3.2019 A8-0170/44

Ändringsförslag 44
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 355

Förslag till resolution Ändringsförslag

355. Europaparlamentet anser att 
unionen bör föregå med gott exempel, och 
uppmanar kommissionen att se till att 
förmedlare som främjar aggressiv 
skatteplanering och skatteundandragande 
inte deltar i vägledning eller rådgivning för 
unionens beslutsfattande institutioner i 
dessa frågor.

355. Europaparlamentet anser att 
unionen bör föregå med gott exempel, och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att se till att förmedlare 
som främjar aggressiv skatteplanering och 
skatteundandragande aldrig deltar i 
vägledning eller rådgivning, avlönade eller 
oavlönade, för unionens beslutsfattande 
institutioner i fråga om insatser för 
bekämpning av skatteflykt och 
skatteundandragande.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/45

Ändringsförslag 45
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 370

Förslag till resolution Ändringsförslag

370. Europaparlamentet välkomnar 
förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om skydd för personer som 
rapporterar om överträdelser av 
unionsrätten, och begär att de 
interinstitutionella förhandlingarna 
snabbt ska slutföras. Parlamentet begär 
att den slutliga texten ska vara balanserad 
och syfta till att undvika en överdriven 
administrativ börda för små och 
medelstora företag.

370. Europaparlamentet välkomnar 
resultatet av de interinstitutionella 
förhandlingarna mellan 
Europaparlamentets och rådet om skydd 
för personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten, och 
uppmanar medlemsstaterna att anta de 
nya standarderna så snart som möjligt i 
syfte att skydda visselblåsare med stöd av 
åtgärder såsom tydliga 
rapporteringskanaler, konfidentialitet, 
rättsligt skydd och sanktioner mot 
personer som försöker förfölja 
visselblåsare.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/46

Ändringsförslag 46
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 377a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 377a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett ekonomiskt 
stödsystem för undersökande journalistik 
så snart som möjligt, eventuellt i form av 
en permanent och särskild budgetpost för 
stöd till oberoende kvalitetsmedier och 
undersökande journalistik i den fleråriga 
budgetramen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/47

Ändringsförslag 47
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 380

Förslag till resolution Ändringsförslag

380. Europaparlamentet uppmanar de 
slovakiska myndigheterna att fortsätta 
utredningen av morden på Ján Kuciak och 
Martina Kušnírová och identifiera de 
egentliga anstiftarna bakom dessa mord. 
Parlamentet uppmanar de slovakiska 
myndigheterna att fullt ut undersöka de 
storskaliga fall av skatteundandragande, 
momsbedrägerier och penningtvätt som 
Ján Kuciaks undersökningar lyfte fram.

380. Europaparlamentet välkomnar de 
anklagelser som de slovakiska 
myndigheterna har riktat mot den 
påstådda anstiftaren till morden på Ján 
Kuciak och Martina Kušnírová och de 
påstådda förövarna av morden. 
Parlamentet uppmanar de slovakiska 
myndigheterna att fortsätta utredningen av 
morden och att säkerställa att alla 
aspekter av fallet till fullo utreds, även 
möjliga kopplingar till brotten. 
Parlamentet uppmanar de slovakiska 
myndigheterna att fullt ut undersöka de 
storskaliga fall av skatteundandragande, 
momsbedrägerier och penningtvätt som 
Ján Kuciaks undersökningar lyfte fram.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Ändringsförslag 48
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 387

Förslag till resolution Ändringsförslag

387. Europaparlamentet påminner om att 
beskattning fortfarande hör till 
medlemsstaternas befogenheter och att 
parlamentet själv har mycket begränsade 
befogenheter i dessa frågor.

387. Europaparlamentet beklagar att 
parlamentet har begränsade befogenheter i 
beskattningsfrågor, där det nästan enbart 
hörs och inte agerar som medlagstiftare. 
Parlamentet påminner dock om att 
skattepolitiken måste respektera EU-
fördragen och EU-behörigheterna och att 
kommissionen för att säkerställa sund 
konkurrens har befogenhet att 
sanktionera medlemsstater som beviljar 
olagligt skattestöd på området för direkt 
beskattning, vilket nyligen bekräftades av 
Europeiska unionens 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
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20.3.2019 A8-0170/49

Ändringsförslag 49
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 407

Förslag till resolution Ändringsförslag

407. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att i 
tillämpliga fall använda förfarandet i 
artikel 116 i EUF-fördraget vilket gör det 
möjligt att ändra kravet på enhällighet i fall 
där kommissionen anser att en skillnad 
mellan de bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar eller andra 
författningar snedvrider 
konkurrensvillkoren på den inre 
marknaden.

407. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att i 
tillämpliga fall använda förfarandet i 
artikel 116 i EUF-fördraget vilket gör det 
möjligt att ändra kravet på enhällighet i fall 
där kommissionen anser att en skillnad 
mellan de bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar eller andra 
författningar snedvrider 
konkurrensvillkoren på den inre 
marknaden. Parlamentet bekräftar att det 
anser att detta förfarande också skulle 
kunna tillämpas för EU:s gemensamma 
konsoliderade bolagsskattebas.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Ändringsförslag 50
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 410

Förslag till resolution Ändringsförslag

410. Europaparlamentet anser att 
TAXE-, TAX2-, PANA- och TAX3-
utskotten bör fortsätta sitt arbete under 
parlamentets kommande mandatperiod, 
inom ramen för en permanent struktur 
inom parlamentet såsom ett underutskott 
till utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(ECON), för att underlätta deltagande över 
utskottsgränserna.

410. Europaparlamentet anser att 
TAXE-, TAX2-, PANA- och TAX3-
utskotten bör fortsätta sitt arbete under 
parlamentets kommande mandatperiod, 
inom ramen för en permanent struktur 
inom parlamentet i form av ett 
underutskott till utskottet för ekonomi och 
valutafrågor (ECON), för att möjliggöra 
deltagande över utskottsgränserna.

Or. en


