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6.12.2017 B8-0660/6 

Ändringsförslag  6 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 49a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  49a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag för att motverka 

missmatchningar och kryphål vad gäller 

beskattningen av bildrättigheter i 

unionen.  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/7 

Ändringsförslag  7 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 66a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  66a. Europaparlamentet föreslår att 

kommissionen utvärderar den inverkan 

som gränsöverskridande övergångar av 

fotbollsspelare har på medlemsstaternas 

uppbörd av inkomster och att föreslå 

åtgärder som kan tänkas vara relevanta 

för att ta itu med betydande 

inkomstförluster, inbegripet åtgärder 

avseende de förmedlare som underlättar 

sådana övergångar. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/8 

Ändringsförslag  8 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 87 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

87. Europaparlamentet betonar behovet 

av att förbättra verkställandet av 

kundkontroller för att se till att en korrekt 

bedömning genomförs av riskerna med 

anknytning till kundprofilen. Parlamentet 

betonar att även när kundkontroller 

utkontrakteras bör skyldigheten alltid vara 

de ansvariga enheternas ansvar. 

Parlamentet efterlyser att detta ansvar ska 

vara tydligt och att straff ska ombesörjas i 

händelse av försummelse eller 

intressekonflikter vid utkontraktering. 

Parlamentet anser vidare att 

tillämpningsområdet för ansvariga enheter 

bland annat bör utvidgas till att även 

omfatta fastighetsmäklare för att 

säkerställa att 

kundkontrollsbestämmelserna gäller lika 

för reglerade och för närvarande icke-

reglerade aktörer. Parlamentet efterlyser en 

harmonisering av kundkontroller på EU-

nivå som skulle ge dessa förfaranden en 

lämplig utformning i syfte att garantera att 

de följs. 

87. Europaparlamentet betonar behovet 

av att förbättra verkställandet av 

kundkontroller för att se till att en korrekt 

bedömning genomförs av riskerna med 

anknytning till kundprofilen. Parlamentet 

betonar att även när kundkontroller 

utkontrakteras bör skyldigheten alltid vara 

de ansvariga enheternas ansvar. 

Parlamentet efterlyser att detta ansvar ska 

vara tydligt och att straff ska ombesörjas i 

händelse av försummelse eller 

intressekonflikter vid utkontraktering. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

lägga fram ett lagstiftningsförslag för att 

förbjuda ansvariga enheter enligt direktiv 

2015/849 att utkontraktera åtgärder för 

kundkännedom till en tredje part. 
Parlamentet anser vidare att 

tillämpningsområdet för ansvariga enheter 

bland annat bör utvidgas till att även 

omfatta fastighetsmäklare för att 

säkerställa att 

kundkontrollsbestämmelserna gäller lika 

för reglerade och för närvarande icke-

reglerade aktörer. Parlamentet efterlyser en 

harmonisering av kundkontroller på EU-

nivå som skulle ge dessa förfaranden en 

lämplig utformning i syfte att garantera att 
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de följs. 

Or. en 

 


