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20.3.2019 A8-0170/93

Amendement 93
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
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 235

Ontwerpresolutie Amendement

235. roept op tot een beoordeling van 
langetermijndoelstellingen die leiden tot 
een versterkt antiwitwaskader, zoals 
vermeld in de discussienota over mogelijke 
elementen van een routekaart voor 
naadloze samenwerking tussen antiwitwas- 
en bedrijfseconomische toezichthouders in 
de Europese Unie126, zoals de instelling 
van een mechanisme op EU-niveau om de 
activiteiten van toezichthouders voor de 
bestrijding van witwassen en 
terrorismefinanciering op entiteiten uit de 
financiële sector beter te coördineren, met 
name in situaties waarin deze 
grensoverschrijdende effecten kunnen 
hebben, en een mogelijke centralisatie van 
toezicht op witwassen via een bestaand of 
nieuw EU-orgaan dat bevoegd is om 
geharmoniseerde regels en praktijken in 
EU-lidstaten te handhaven; is van oordeel 
dat een dergelijk mechanisme voldoende 
personele en financiële middelen ter 
beschikking moeten worden gesteld om 
zijn taken doeltreffend uit te voeren;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31 August 2018.

235. roept op tot een beoordeling van 
langetermijndoelstellingen die leiden tot 
een versterkt antiwitwaskader, zoals 
vermeld in de discussienota over mogelijke 
elementen van een routekaart voor 
naadloze samenwerking tussen antiwitwas- 
en bedrijfseconomische toezichthouders in 
de Europese Unie126, zoals de instelling 
van een mechanisme op EU-niveau om de 
activiteiten van toezichthouders voor de 
bestrijding van witwassen en 
terrorismefinanciering op entiteiten uit de 
financiële sector beter te coördineren, met 
name in situaties waarin deze 
grensoverschrijdende effecten kunnen 
hebben, en een mogelijke centralisatie van 
toezicht op witwassen via een bestaand of 
nieuw EU-orgaan dat bevoegd is om 
geharmoniseerde regels en praktijken in 
EU-lidstaten te handhaven; steunt verdere 
inspanningen gericht op centralisatie van 
het toezicht op de bestrijding van 
witwaspraktijken en is van oordeel dat een 
dergelijk mechanisme voldoende personele 
en financiële middelen ter beschikking 
moeten worden gesteld om zijn taken 
doeltreffend uit te voeren;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31 August 2018.

Or. en

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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20.3.2019 A8-0170/94

Amendement 94
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
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 303

Ontwerpresolutie Amendement

303. is ingenomen met de recente 
verduidelijkingen van de Groep 
gedragscode over eerlijke belastingcriteria, 
met name wat betreft het ontbreken van 
economische inhoud voor rechtsgebieden 
zonder vennootschapsbelastingtarief of met 
een tarief van bijna 0 %; roept de lidstaten 
op om te werken aan de geleidelijke 
verbetering van de EU-criteria voor de 
opstelling van een lijst met alle schadelijke 
belastingmaatregelen144;

__________________
144 Werken aan eerlijke belastingcriteria 
2.1 en 2.2 van Conclusies van de Raad 
14166/16 van 8 november 2016.

303. is ingenomen met de recente 
verduidelijkingen van de Groep 
gedragscode over eerlijke belastingcriteria, 
met name wat betreft het ontbreken van 
economische inhoud voor rechtsgebieden 
zonder vennootschapsbelastingtarief of met 
een tarief van bijna 0 %; roept de lidstaten 
op om te werken aan de geleidelijke 
verbetering van de EU-criteria voor de 
opstelling van een lijst met alle schadelijke 
belastingmaatregelen, met name door een 
gedetailleerde economische analyse uit te 
voeren in het kader waarvan gekeken 
wordt of belastingontduiking wordt 
gefaciliteerd, of een land een 
belastingtarief van 0 % kent en of er geen 
vennootschapsbelasting geheven wordt, 
als op zichzelf staand criterium;

__________________
144 Werken aan eerlijke belastingcriteria 
2.1 en 2.2 van Conclusies van de Raad 
14166/16 van 8 november 2016.

Or. en

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/nl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/nl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/nl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/nl/pdf
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20.3.2019 A8-0170/95

Amendement 95
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
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 310

Ontwerpresolutie Amendement

310. verwijst naar een studie waarin 
werd aangetoond dat de 
belastingontwijking via zes EU-lidstaten 
tot een verlies van 42,8 miljard EUR aan 
belastinginkomsten in de andere 22 
lidstaten leidt150, hetgeen betekent dat de 
nettobetalingspositie van die landen kan 
worden verrekend met de verliezen die zij 
veroorzaken voor de belastinggrondslag 
van die andere lidstaten;

__________________
150 In het eerste deel van "The missing 
profits of nations" van Tørsløv T.R., Wier 
L.S. and Zucman G. wordt op basis van 
moderne macroeconomische modellen en 
onlangs gepubliceerde 
betalingsbalansgegevens geconcludeerd dat 
het verlies aan belastinginkomsten 
wereldwijd om en nabij de 200 miljard 
Amerikaanse dollar bedraagt en dat de via 
de rechtsgebieden van belastingparadijzen 
gekanaliseerde rechtstreekse buitenlandse 
investeringen 10 tot 30 % bedragen van 
alle rechtstreekse buitenlandse 
investeringen. Deze cijfers zijn een stuk 
hoger dan die waar tot dusver op basis van 
andere methoden vanuit werd gegaan.

310. verwijst naar een studie waarin 
werd aangetoond dat de 
belastingontwijking via zes EU-lidstaten 
tot een verlies van 42,8 miljard EUR aan 
belastinginkomsten in de andere 22 
lidstaten leidt150, hetgeen betekent dat de 
nettobetalingspositie van die landen kan 
worden verrekend met de verliezen die zij 
veroorzaken voor de belastinggrondslag 
van die andere lidstaten; merkt op dat 
bijvoorbeeld Nederland de Unie netto in 
totaal 11,2 miljard EUR kost, hetgeen 
betekent dat het land andere lidstaten van 
belastinginkomsten berooft ten gunste van 
multinationals en hun aandeelhouders;
__________________
150 In het eerste deel van "The missing 
profits of nations" van Tørsløv T.R., Wier 
L.S. and Zucman G. wordt op basis van 
moderne macroeconomische modellen en 
onlangs gepubliceerde 
betalingsbalansgegevens geconcludeerd dat 
het verlies aan belastinginkomsten 
wereldwijd om en nabij de 200 miljard 
Amerikaanse dollar bedraagt en dat de via 
de rechtsgebieden van belastingparadijzen 
gekanaliseerde rechtstreekse buitenlandse 
investeringen 10 tot 30 % bedragen van 
alle rechtstreekse buitenlandse 
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investeringen. Deze cijfers zijn een stuk 
hoger dan die waar tot dusver op basis van 
andere methoden vanuit werd gegaan.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/96

Amendement 96
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
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;

__________________
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.

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; 
benadrukt dat de Commissie heeft erkend 
dat enkele van de hier genoemde lidstaten 
maatregelen ter verbetering van hun 
belastingstelsels hebben genomen om aan 
de kritiekpunten van de Commissie 
tegemoet te komen1 bis; merkt op dat in een 
recent onderzoek1 ter vijf lidstaten van de 
EU als belastingparadijzen voor 
ondernemingen zijn aangemerkt: Cyprus, 
Ierland, Luxemburg, Malta en 
Nederland; benadrukt dat de criteria en 
methodologie die zijn gebruikt om deze 
lidstaten als zodanig aan te merken onder 
meer bestaan uit een uitgebreide 
beoordeling van hun schadelijke 
belastingpraktijken, maatregelen die 
agressieve belastingplanning mogelijk 
maken en verstoring van de economische 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
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stromen, en dat deze beoordeling is 
gebaseerd op Eurostat-gegevens, 
waaronder een combinatie van hoge 
inkomende en uitgaande directe 
buitenlandse investeringen, royalty's, 
rente en dividendstromen; roept de 
Commissie op om momenteel ten minste 
deze vijf lidstaten als belastingparadijzen 
in de EU aan te merken totdat er 
substantiële belastinghervormingen 
worden doorgevoerd;
__________________
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 Zie Landverslag België 2019; 
Landverslag Cyprus 2019; Landverslag 
Hongarije 2019; Landverslag Ierland 
2019; Landverslag Luxemburg 2019; 
Landverslag Malta 2019; Landverslag 
Nederland 2019 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_nl_0.pdf )
1 ter 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf

