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Ændringsforslag  75 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  5a. opfordrer de kompetente 

myndigheder til, hvor det er relevant, at 

indlede strafferetlige efterforskninger, 

bruge loven til at indefryse mistænkelige 

aktiver, efterforske de bestyrelser, der 

potentielt er involveret i denne skandale, 

og pålægge passende bøder og sanktioner 

mod de involverede parter; er af den 

opfattelse, at både gerningsmænd og dem, 

der letter udførelsen af disse forbrydelser, 

hvilket ikke kun omfatter skatterådgivere, 

men også advokater, revisorer og banker, 

bør retsforfølges; understreger, at det 

haster med at sætte en stopper for 

straffrihed for banditter i habitter og sikre 

bedre håndhævelse af de finansielle 

bestemmelser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  76 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  8a. opfordrer de nationale 

revisionsretter til i lighed med den 

østrigske revisionsret, og hvor det er 

relevant, at foretage revisioner af 

procedurerne for tilbagebetaling af skat 

på kapitalafkast med hensyn til udbytte og 

aktietransaktioner med henblik på at 

identificere de mulige skader, der er 

opstået som følge af Cum-Ex-skandalen, 

og de huller, der findes på nationalt plan; 

Or. en 
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Ændringsforslag  77 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  8b. 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  78 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  11a. anmoder Kommissionen om at 

overveje et forslag til retsakt om en 

finansiel efterretningsenhed under EU, 

som skal være et europæisk knudepunkt 

for fælles efterforskningsarbejde og en 

mekanisme for tidlig varsling; 

Or. en 
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Ændringsforslag  79 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

# # 11b. gentager sin opfordring til, at der 

inden for Kommissionens struktur 

oprettes et EU-center for sammenhæng og 

koordinering af skattepolitikken (EU Tax 

Policy Coherence and Coordination 

Centre — EUTCCC), som kan sikre et 

effektivt og hurtigt samarbejde mellem 

medlemsstaterne og lette tidlig varsling i 

sager som Cum-Ex-skandalen; opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at støtte 

denne opfordring og opfordrer 

Kommissionen til at forelægge et forslag 

til retsakt om en sådan mekanisme; 

Or. en 
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Ændringsforslag  80 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  11c. opfordrer Kommissionen til at 

overveje behovet for en europæisk 

ramme for beskatning af 

kapitalindkomster, der reducerer de 

incitamenter, der destabiliserer de 

grænseoverskridende finansielle 

strømme, skaber skattemæssig 

konkurrence mellem 

medlemsstaterne og undergraver de 

skattegrundlag, der sikrer de 

europæiske velfærdsstaters 

bæredygtighed; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  81 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  13a. opfordrer indtrængende de 

medlemsstater, der deltager i proceduren 

for forstærket samarbejde, til hurtigst 

muligt at nå til enighed om en afgift på 

finansielle transaktioner; understreger, at 

hvis en afgift på finansielle transaktioner 

havde været på plads, ville det have haft 

en afskrækkende virkning på disse 

metoder, og det ville ikke have været så 

rentabelt for skattesvindlere; 

Or. en 
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Ændringsforslag  82 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  13b. minder om, at betaling af skatter 

både er et væsentligt virksomhedsbidrag 

til samfundet og et redskab til god ledelse 

og derfor er et krav til en ansvarlig form 

for virksomhedsledelse; understreger 

behovet for, at spørgsmålet om skadelige 

skattemetoder indgår i virksomhedernes 

sociale ansvar; 

Or. en 
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Ændringsforslag  83 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  13c. 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; 

Or. en 
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Ændringsforslag  84 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 d (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  13d. glæder sig over Kommissionens 

forslag af 12. september 2018 om blandt 

andre forordninger at ændre 

forordningen om oprettelse af Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed 

(EBA) med henblik på at styrke EBA's 

rolle i tilsynet med bekæmpelse af 

hvidvaskning af penge i den finansielle 

sektor (COM(2018)0646); understreger, 

at Den Europæiske Centralbank i 

overensstemmelse med den fælles 

tilsynsmekanisme har til opgave at 

gennemføre foranstaltninger til tidlig 

indgriben som fastsat i den relevante EU-

lovgivning; mener, at ECB bør spille en 

rolle med hensyn til at advare de 

nationale kompetente myndigheder og bør 

koordinere indsatser vedrørende 

mistanker om manglende overholdelse af 

reglerne til bekæmpelse af hvidvaskning 

af penge i banker eller koncerner, der 

føres tilsyn med; 

 

Or. en 

 

 


