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Ændringsforslag  47 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 1a. fremhæver, at "skattemæssige 

overtrædelser" i forbindelse med direkte 

og indirekte skatter i henhold til EU's 

direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning 

af penge2 er omfattet af den brede 

definition af "kriminel handling" og 

betragtes som prædikatforbrydelser for 

hvidvaskning af penge; minder om, at 

både kredit- og finansieringsinstitutter 

samt skatterådgivere, revisorer og 

advokater betragtes som "forpligtede 

enheder" i henhold til direktivet om 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge og 

derfor skal efterleve en række 

forpligtelser til at forebygge, afsløre og 

indberette hvidvaskning af penge; 

_______________________ 

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om 

forebyggende foranstaltninger mod 

anvendelse af det finansielle system til 

hvidvaskning af penge eller finansiering 

af terrorisme, om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 

2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 

73). 

Or. en 
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Ændringsforslag  48 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 3a. anmoder de europæiske 

tilsynsmyndigheder om at overveje et 

forbud mod skattedrevne finansielle 

instrumenter, aktiviteter eller praksisser, 

navnlig om udbyttearbitrage, hvis deres 

gerningsmænd undlader at bevise, at disse 

komplekse finansielle ordninger har et 

væsentligt økonomisk formål andet end 

skatteunddragelse; 

Or. en 
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Ændringsforslag  49 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 3b. opfordrer til, at de nationale og 

europæiske tilsynsmyndigheder får 

mandat til at undersøge metoder til 

skatteundgåelse, da de kan udgøre en 

risiko for det indre markeds integritet; 

Or. en 



 

AM\1170537DA.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 50 

Ændringsforslag  50 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. understreger, at disse nye 

afsløringer synes at pege på mulige 

mangler i de nuværende systemer til 

udveksling af oplysninger og samarbejde 

mellem medlemsstaternes myndigheder; 

opfordrer medlemsstaterne til rent faktisk 

at gennemføre den obligatoriske 

automatiske udveksling af oplysninger på 

beskatningsområdet; 

4. understreger, at disse nye 

afsløringer synes at pege på mulige 

mangler i de nationale skattelovgivninger 

og i de nuværende systemer til udveksling 

af oplysninger og samarbejde mellem 

medlemsstaternes myndigheder; opfordrer 

medlemsstaterne til rent faktisk at 

gennemføre den obligatoriske automatiske 

udveksling af oplysninger på 

beskatningsområdet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  51 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 4a. opfordrer til, at udvekslingen af 

oplysninger mellem skattemyndigheder 

styrkes for at undgå de problemer med 

fortroligheden af skatteoplysninger, som 

er forekommet i andre medlemsstater; 

Or. en 
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Ændringsforslag  52 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 5a. opfordrer de nationale kompetente 

myndigheder til, hvor det er relevant, at 

indlede strafferetlige efterforskninger, 

bruge retlige værktøjer til at fastfryse 

aktiver, indlede undersøgelser af 

bestyrelser, der potentielt er involveret i 

denne skandale, samt pålægge passende 

og afskrækkende sanktioner mod de 

involverede parter; er af den opfattelse, at 

både gerningsmænd og dem, der letter 

udførelsen af disse forbrydelser, herunder 

ikke alene skatterådgivere, men også 

advokater, revisorer og banker, bør stilles 

for retten; understreger, at det haster med 

at sætte en stopper for straffrihed for 

banditter i habitter og sikre bedre 

håndhævelse af den finansielle 

regulering; 

Or. en 
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Ændringsforslag  53 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 5b. opfordrer EU og medlemsstaternes 

myndigheder til at undersøge den rolle, 

forsikringsmidler og 

forsikringstilsynsførende har spillet i 

skandalen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  54 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6. opfordrer de nationale 

skattemyndigheder til at udnytte det fulde 

potentiale af DAC6 for så vidt angår 

obligatorisk automatisk udveksling af 

oplysninger på beskatningsområdet i 

forbindelse med indberetningspligtige 

grænseoverskridende ordninger; opfordrer 

desuden til, at DAC6 styrkes, så der 

kræves obligatorisk offentliggørelse af 

ordninger for udbyttearbitrage, herunder 

udbetaling af udbytte og tilbagebetaling af 

kapitalgevinster; 

6. opfordrer de nationale 

skattemyndigheder til at udnytte det fulde 

potentiale af DAC6 for så vidt angår 

obligatorisk automatisk udveksling af 

oplysninger på beskatningsområdet i 

forbindelse med indberetningspligtige 

grænseoverskridende ordninger, herunder 

brugen af gruppeanmodninger; opfordrer 

endvidere til, at DAC6 styrkes, så der 

kræves obligatorisk offentliggørelse af 

ordninger for udbyttearbitrage og alle 

oplysninger om kapitalgevinster, herunder 

udbetaling af skatterefusioner for udbytte 

og kapitalgevinster; 

Or. en 
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Ændringsforslag  55 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 8a. bemærker, at det franske senat i et 

forsøg på at bekæmpe praksis med 

udbyttearbitrage har fremsat et 

ændringsforslag til udkastet til finanslov, 

som vil gøre det muligt at tilbageholde 

30 % af værdien af transaktionen til en 

udenlandsk modtager, som skal 

tilbagebetales efterfølgende, hvis de kan 

bevise, at de er den reelle ejer; opfordrer 

de europæiske lovgivere til at vurdere 

muligheden for at gennemføre denne 

foranstaltning på EU-plan; 

Or. en 
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Ændringsforslag  56 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 9a. opfordrer Kommissionen til 

omgående at påbegynde udarbejdelsen af 

et forslag til et europæisk finanspoliti 

inden for rammerne af Europol med egne 

efterforskningskapaciteter samt en 

europæisk ramme for 

grænseoverskridende efterforskning af 

skattesager; 

Or. en 

 

 


