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Ändringsförslag 1
Pedro Marques, Jonás Fernández
för S&D-gruppen
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0052/2021
ECON, FISC
Reformering av EU:s förteckning över skatteparadis

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att EU-
förteckningen behöver reformeras på EU-
nivå. Parlamentet rekommenderar att 
processen formaliseras, särskilt genom ett 
rättsligt bindande instrument. Rådet 
uppmanas att ge kommissionen i uppdrag 
att, med stöd av medlemsstaterna och med 
lämpligt deltagande av Europaparlamentet, 
utföra bedömningen av tredje jurisdiktioner 
på grundval av tydliga och transparenta 
kriterier samt att lägga fram ett förslag till 
förteckning för rådet som bör 
offentliggöras innan rådet formellt antar 
förteckningen och dess ändringar. Rådet 
uppmanas att ge parlamentet en 
observatörsroll vid diskussionerna i 
uppförandekodgruppen. Parlamentet anser 
att sådana ändringar skulle säkerställa 
opartiskhet, objektivitet och 
ansvarsskyldighet i förbindelse med 
upprättandet av förteckningen.

3. Europaparlamentet anser att EU-
förteckningen behöver reformeras på EU-
nivå. Parlamentet rekommenderar att 
processen formaliseras, särskilt genom ett 
rättsligt bindande instrument. Parlamentet 
anser att denna reform bör genomföras 
före utgången av 2021 för att skydda EU 
från ytterligare inkomstförluster under 
återhämtningsperioden efter covid-19. 
Rådet uppmanas att ge kommissionen i 
uppdrag att, med stöd av medlemsstaterna 
och med lämpligt deltagande av 
Europaparlamentet, utföra bedömningen av 
tredje jurisdiktioner på grundval av tydliga 
och transparenta kriterier samt att lägga 
fram ett förslag till förteckning för rådet 
som bör offentliggöras innan rådet formellt 
antar förteckningen och dess ändringar. 
Rådet uppmanas att ge parlamentet en 
observatörsroll vid diskussionerna i 
uppförandekodgruppen. Parlamentet anser 
att sådana ändringar skulle säkerställa 
opartiskhet, objektivitet och 
ansvarsskyldighet i förbindelse med 
upprättandet av förteckningen.
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Ändringsförslag 2
Pedro Marques, Jonás Fernández
för S&D-gruppen
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0052/2021
ECON, FISC
Reformering av EU:s förteckning över skatteparadis

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet anser att 
kriteriet för rättvis beskattning inte bör 
begränsas till skatteåtgärdernas 
förmånskaraktär, utan att man bör titta på 
breda skattebefrielser och 
internprissättningsmissmatchningar. 
Parlamentet påminner om att det nuvarande 
förfarandet för uppförande på 
förteckningen för tredjeländer inte 
innehåller några fristående kriterier för 0 % 
eller mycket låga skattesatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
uppförandekodgruppen att i bedömningen 
inkludera skatteåtgärder som leder till låga 
skattenivåer i linje med de pågående 
förhandlingarna om den andra pelaren i 
OECD:s/G20:s inkluderande ramverk, 
särskilt när det gäller en 
minimibeskattning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att föreslå en 
effektiv minimiskattenivå som skulle 
utgöra ett fristående kriterium för EU-
förteckningen.

13. Europaparlamentet anser att 
kriteriet för rättvis beskattning inte bör 
begränsas till skatteåtgärdernas 
förmånskaraktär, utan att man bör titta på 
breda skattebefrielser och 
internprissättningsmissmatchningar. 
Parlamentet påminner om att det nuvarande 
förfarandet för uppförande på 
förteckningen för tredjeländer inte 
innehåller några fristående kriterier för 0 % 
eller mycket låga skattesatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
uppförandekodgruppen att i bedömningen 
inkludera skatteåtgärder som leder till låga 
skattenivåer i linje med de pågående 
förhandlingarna om den andra pelaren i 
OECD:s/G20:s inkluderande ramverk, 
särskilt när det gäller en 
minimibeskattning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att föreslå en 
effektiv minimiskattenivå som skulle 
utgöra ett fristående kriterium för EU-
förteckningen. Parlamentet 
rekommenderar att en effektiv 
minimiskattesats bör fastställas på en 
rättvis och tillräcklig nivå och bör ta 
hänsyn till EU:s genomsnittliga 
lagstadgade bolagsskattesats1a för att 
motverka överföring av vinster och 
förhindra skadlig skattekonkurrens.
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1a Tax policies in the European Union: 
2020 Survey, GD Skatter och tullar, 
Europeiska kommissionen, s. 100.
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Ändringsförslag 3
Pedro Marques, Jonás Fernández
för S&D-gruppen
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0052/2021
ECON, FISC
Reformering av EU:s förteckning över skatteparadis

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet betonar att 
Förenade kungariket bör granskas enligt 
EU:s kriterier för uppförande på 
förteckningen när landet har slutfört sitt 
utträde ur EU. Parlamentet efterlyser en 
jämlik och opartisk bedömning av EU:s 
viktigaste handelspartner. Parlamentet 
uppmanar särskilt till en ingående 
bedömning av Förenta staterna när det 
gäller transparenskriterierna.

21. Europaparlamentet efterlyser en 
jämlik och opartisk bedömning av EU:s 
viktigaste handelspartner. Parlamentet 
uppmanar särskilt till en ingående 
bedömning av Förenta staterna när det 
gäller transparenskriterierna.

Or. en


