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20.3.2019 A8-0170/93

Ändringsförslag 93
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 235

Förslag till resolution Ändringsförslag

235. Europaparlamentet kräver en 
bedömning av långsiktiga mål som leder 
till ett förbättrat ramverk för bekämpning 
av penningtvätt och finansiering av 
terrorism i enlighet med Reflection Paper 
on possible elements of a Roadmap for 
seamless cooperation between Anti Money 
Laundering and Prudential Supervisors in 
the European Union (diskussionsunderlag 
om möjliga inslag i en färdplan för ett 
friktionsfritt samarbete mellan 
penningtvättsmyndigheter och 
tillsynsmyndigheter i EU)126, till exempel 
instiftandet av en mekanism på EU-nivå 
för att samordna myndigheternas tillsyn av 
finansinstitut i fråga om bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism, 
särskilt i situationer där berörda risker 
sannolikt har gränsöverskridande verkan, 
och en möjlig centralisering av tillsynen 
avseende bekämpning av penningtvätt via 
befintliga eller nya unionsorgan som 
verkställer harmoniserade regler och 
förfaranden i EU:s medlemsstater. 
Parlamentet anser att om denna mekanism 
införs bör det tilldelas tillräckliga 
mänskliga och finansiella resurser för att 
dess funktioner ska kunna utföras effektivt.

__________________
126 Reflection paper on possible elements 

235. Europaparlamentet kräver en 
bedömning av långsiktiga mål som leder 
till ett förbättrat ramverk för bekämpning 
av penningtvätt och finansiering av 
terrorism i enlighet med Reflection Paper 
on possible elements of a Roadmap for 
seamless cooperation between Anti Money 
Laundering and Prudential Supervisors in 
the European Union (diskussionsunderlag 
om möjliga inslag i en färdplan för ett 
friktionsfritt samarbete mellan 
penningtvättsmyndigheter och 
tillsynsmyndigheter i EU)126, till exempel 
instiftandet av en mekanism på EU-nivå 
för att samordna myndigheternas tillsyn av 
finansinstitut i fråga om bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism, 
särskilt i situationer där berörda risker 
sannolikt har gränsöverskridande verkan, 
och en möjlig centralisering av tillsynen 
avseende bekämpning av penningtvätt via 
befintliga eller nya unionsorgan som 
verkställer harmoniserade regler och 
förfaranden i EU:s medlemsstater. 
Parlamentet stöder ytterligare insatser för 
att centralisera penningtvättstillsynen och 
anser att om en sådan mekanism införs bör 
den tilldelas tillräckliga mänskliga och 
finansiella resurser för att dess funktioner 
ska kunna utföras effektivt.

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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of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31 augusti 2018.

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31 augusti 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
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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20.3.2019 A8-0170/94

Ändringsförslag 94
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 303

Förslag till resolution Ändringsförslag

303. Europaparlamentet välkomnar de 
senaste förtydligandena från 
uppförandekodgruppen om kriterierna för 
rättvis beskattning, framför allt när det 
gäller bristen på ekonomisk substans hos 
jurisdiktioner som inte har någon 
bolagsskattesats eller en sats på nära 0 %. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
arbeta för en successiv förbättring av EU:s 
listningskriterier så att alla skadliga 
skattemetoder omfattas144.

__________________
144 Arbetet med kriterierna för rättvis 
beskattning nr 2.1 och 2.2 i rådets 
slutsatser 14166/16 av den 
8 november 2016.

303. Europaparlamentet välkomnar de 
senaste förtydligandena från 
uppförandekodgruppen om kriterierna för 
rättvis beskattning, framför allt när det 
gäller bristen på ekonomisk substans hos 
jurisdiktioner som inte har någon 
bolagsskattesats eller en sats på nära 
0 procent. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att arbeta för en successiv 
förbättring av EU:s listningskriterier så att 
alla skadliga skattemetoder omfattas144, i 
synnerhet genom att inkludera en 
detaljerad ekonomisk analys av 
underlättandet av skatteflykt och en 
skattesats på 0 % eller avsaknad av 
bolagsskatt som ett enskilt kriterium.

__________________
144 Arbetet med kriterierna för rättvis 
beskattning nr 2.1 och 2.2 i rådets 
slutsatser 14166/16 av den 
8 november 2016.

Or. en

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

Ändringsförslag 95
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 310

Förslag till resolution Ändringsförslag

310. Europaparlamentet påminner om en 
forskningsstudie som visar att skatteflykt 
via sex EU-medlemsstater leder till en 
förlust av 42,8 miljarder euro i 
skatteintäkter i de övriga 
22 medlemsstaterna150, vilket betyder att 
dessa länders nettobetalningsposition kan 
kvittas mot de förluster de åsamkar 
skatteunderlaget i andra medlemsstater.

__________________
150 I det första avsnittet av The missing 
profits of nations av Tørsløv, T.R., Wier 
L.S. och Zucman G. uppges med hjälp av 
moderna makroekonomiska modeller och 
nyligen offentliggjorda 
betalningsbalansuppgifter att det globala 
skatteintäktsgapet uppgår till ca 
200 miljarder US-dollar och att utländska 
direktinvesteringar som passerar via 
skatteparadis i runda siffror står för mellan 
10 och 30 % av de sammanlagda utländska 
direktinvesteringarna. Dessa siffror är 
mycket högre än tidigare uppskattningar 
som gjorts med hjälp av andra metoder.

310. Europaparlamentet påminner om en 
forskningsstudie som visar att skatteflykt 
via sex EU-medlemsstater leder till en 
förlust av 42,8 miljarder euro i 
skatteintäkter i de övriga 
22 medlemsstaterna150, vilket betyder att 
dessa länders nettobetalningsposition kan 
kvittas mot de förluster de åsamkar 
skatteunderlaget i andra medlemsstater. 
Parlamentet noterar till exempel att 
Nederländerna påför unionen en 
nettokostnad på totalt 11,2 miljarder euro, 
vilket betyder att landet berövar andra 
medlemsstater skatteinkomster till förmån 
för multinationella företag och deras 
aktieägare.
__________________
150 I det första avsnittet av The missing 
profits of nations av Tørsløv, T.R., Wier 
L.S. och Zucman G. uppges med hjälp av 
moderna makroekonomiska modeller och 
nyligen offentliggjorda 
betalningsbalansuppgifter att det globala 
skatteintäktsgapet uppgår till ca 
200 miljarder US-dollar och att utländska 
direktinvesteringar som passerar via 
skatteparadis i runda siffror står för mellan 
10 och 30 % av de sammanlagda utländska 
direktinvesteringarna. Dessa siffror är 



AM\1180260SV.docx PE637.644v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

mycket högre än tidigare uppskattningar 
som gjorts med hjälp av andra metoder.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/96

Ändringsförslag 96
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 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 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. 
Parlamentet betonar att kommissionen 
har bekräftat att vissa av de ovannämnda 
medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för 
att förbättra sina skattesystem i syfte att 
åtgärda kommissionens kritik1a. 
Parlamentet noterar att en nyligen 
genomförd undersökning1b har 
identifierat fem EU-medlemsstater som 
skatteparadis för företag: Cypern, Irland, 
Luxemburg, Malta och Nederländerna. 
Parlamentet betonar att de kriterier och 
den metod som använts för att identifiera 
dessa medlemsstater omfattade en 
heltäckande utvärdering av deras skadliga 
skattepraxis, åtgärder som underlättar 
aggressiv skatteplanering och 
snedvridning av ekonomiska flöden 
baserat på uppgifter från Eurostat, som 
omfattade en kombination av höga 

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-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-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
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inkommande och utgående utländska 
direktinvesteringar, royaltyer, räntor och 
utdelningar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att för närvarande betrakta 
åtminstone dessa fem medlemsstater som 
EU-skatteparadis tills avsevärda 
skattereformer har genomförts.
__________________
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 Se Landsrapport för Belgien 2019; 
Landsrapport för Cypern 2019; 
Landsrapport för Ungern 2019; 
Landsrapport för Irland 2019; 
Landsrapport för Luxemburg 2019; 
Landsrapport för Malta 2019; 
Landsrapport för Nederländerna 2019. 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_en_0.pdf )
1b 
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-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-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

