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18.1.2021 B9-0052/11

Ändringsförslag 11
Manon Aubry
för Vänstern

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar vikten 
av transparens i förfarandet för uppförande 
på förteckningen för att möjliggöra 
offentlig granskning och öka 
beslutsfattarnas demokratiska 
ansvarsskyldighet. Parlamentet efterlyser 
full transparens när det gäller 
medlemsstaternas ståndpunkter. 
Parlamentet uppmanar därför 
uppförandekodgruppen att offentliggöra 
deltagande myndigheter, 
diskussionsämnen, tekniska bedömningar, 
protokoll eller sammanfattningar och de 
slutsatser som antagits. Parlamentet anser 
att åtkomsten till datakällor för 
granskningen av jurisdiktioner bör göras 
enkel när de är tillgängliga för allmänheten 
för att förbättra ansvarsskyldigheten och 
transparensen. Parlamentet anser att 
metoden för bedömning av tredjeländers 
system bör förfinas och fullt ut 
offentliggöras. Parlamentet uppmanar 
uppförandekodgruppen att systematiskt 
offentliggöra en omfattande 
sammanfattning av sina kontakter med 
tredjeländer, de frågor som diskuterats och 
de åtaganden som gjorts av tredjeländerna 
under varje steg i bedömningsprocessen.

4. Europaparlamentet betonar vikten 
av transparens i förfarandet för uppförande 
på förteckningen för att möjliggöra 
offentlig granskning och öka 
beslutsfattarnas demokratiska 
ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar 
uppförandekodgruppen att gå över 
offentlig direktsändning av möten. 
Parlamentet föreslår att ledamöterna, om 
delar av mötena kräver sekretess, från fall 
till fall och med förbehåll för 
majoritetsbeslut bland ledamöterna i varje 
enskilt fall, kan begära att de hålls inom 
stängda dörrar under nödvändig 
tidsperiod. Parlamentet efterlyser full 
transparens när det gäller medlemsstaternas 
ståndpunkter. Parlamentet uppmanar därför 
uppförandekodgruppen att offentliggöra 
deltagande myndigheter, 
diskussionsämnen, tekniska bedömningar, 
protokoll eller sammanfattningar och de 
slutsatser som antagits. Parlamentet anser 
att åtkomsten till datakällor för 
granskningen av jurisdiktioner bör göras 
enkel när de är tillgängliga för allmänheten 
för att förbättra ansvarsskyldigheten och 
transparensen. Parlamentet anser att 
metoden för bedömning av tredjeländers 
system bör förfinas och fullt ut 
offentliggöras. Parlamentet uppmanar 
uppförandekodgruppen att systematiskt 
offentliggöra en omfattande 
sammanfattning av sina kontakter med 
tredjeländer, de frågor som diskuterats och 
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de åtaganden som gjorts av tredjeländerna 
under varje steg i bedömningsprocessen.

Or. en
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18.1.2021 B9-0052/12

Ändringsförslag 12
Manon Aubry
för Vänstern

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

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet understryker att 
parlamentets roll i förhållande till 
uppförandekodgruppen bör formaliseras, 
bland annat när det gäller styrning och 
kriterier för förfarandet för uppförande på 
förteckningen, till exempel genom att 
yttranden avges.

8. Europaparlamentet understryker att 
parlamentet bör ha medbeslutanderätt i 
fråga om styrning och kriterier för 
förfarandet för uppförande på 
förteckningen och att dess roll i 
förhållande till uppförandekodgruppen 
bör formaliseras.

Or. en
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18.1.2021 B9-0052/13

Ändringsförslag 13
Manon Aubry
för Vänstern

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

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet noterar att EU:s 
förfarande för uppförande på förteckningen 
endast gäller tredjeländer. Parlamentet 
konstaterar att unionens inflytande när det 
gäller att bekämpa skatteundandragande 
och skadliga beskattningsmetoder över 
hela världen kräver att parlamentet föregår 
med gott exempel på hemmaplan. 
Parlamentet betonar att det krävs 
konsekvens mellan kriterierna för 
uppförande på förteckningen och 
kriterierna för skadliga 
beskattningsmetoder inom EU. 
Parlamentet påminner om uttalandet från 
uppförandekodgruppens ordförande under 
TAX3-utskottets utfrågning den 10 oktober 
2018 avseende möjligheten att granska 
medlemsstater mot samma kriterier som 
fastställts för EU-förteckningen i samband 
med översynen av uppförandekodgruppens 
mandat. Parlamentet noterar att en av 
medlemsstaterna har fått betyget ”partially 
compliant” när det gäller efterlevnaden av 
den internationella standarden för 
transparens och informationsutbyte på 
begäran (EOIR) av det globala forumet för 
transparens och informationsutbyte på 
skatteområdet23, och noterar att tredje 
länder förtecknas av rådet om de får ett 
sådant betyg24. Parlamentet understryker i 
detta avseende att vissa medlemsstater 
regelbundet har fått landsspecifika 
rekommendationer om behovet av att ta itu 

9. Europaparlamentet noterar att EU:s 
förfarande för uppförande på förteckningen 
endast gäller tredjeländer. Parlamentet 
konstaterar att unionens inflytande när det 
gäller att bekämpa skatteundandragande 
och skadliga beskattningsmetoder över 
hela världen kräver att parlamentet föregår 
med gott exempel på hemmaplan. 
Parlamentet anser därför att översynen av 
uppförandekodgruppens mandat bör 
innebära att medlemsstaterna omfattas 
samma kriterier som skattejurisdiktioner 
utanför EU. Parlamentet påminner om 
uttalandet från uppförandekodgruppens 
ordförande under TAX3-utskottets 
utfrågning den 10 oktober 2018 avseende 
möjligheten att granska medlemsstater mot 
samma kriterier som fastställts för EU-
förteckningen i samband med översynen av 
uppförandekodgruppens mandat. 
Parlamentet framhåller att forskning har 
visat att fem EU-medlemsstater – Cypern, 
Irland, Luxemburg, Malta och 
Nederländerna – skulle betraktas som 
skatteparadis om de omfattades av EU:s 
förfarande för uppförande på 
förteckningen22a. Parlamentet noterar att 
en av medlemsstaterna har fått betyget 
”partially compliant” när det gäller 
efterlevnaden av den internationella 
standarden för transparens och 
informationsutbyte på begäran (EOIR) av 
det globala forumet för transparens och 
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med aggressiv skatteplanering25. 
Parlamentet betonar att kommissionen 
erkänner att vissa av de ovannämnda 
medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för 
att förbättra sina skattesystem efter 
kommissionens kritik, men noterar att 
kommissionen fortfarande anger att 
skattereglerna för närvarande underlättar 
aggressiv skatteplanering i dessa 
medlemsstater. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning från TAX3-betänkandet till 
kommissionen och rådet att följa upp de 
landsspecifika rekommendationer som 
dessa EU-medlemsstater fått fram till dess 
att omfattande skattereformer har 
genomförts och att föreslå åtgärder där och 
när behovet uppstår, men att under tiden 
åtminstone betrakta dessa medlemsstater 
som EU-skatteparadis. Parlamentet vill se 
att dessa regeringar tar itu med problemen 
och minskar skatteflykten genom deras 
jurisdiktioner. Parlamentet åtar sig att 
regelbundet utvärdera alla initiativ från 
regeringarnas sida för att följa sådana 
rekommendationer och att föreslå åtgärder 
där och när behov uppstår.

_____________
23 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-
tax-information/global-forum-reveals-
compliance-ratings-from-new-peer-review-
assessments-for-anguilla-chile-china-
gibraltar-greece-korea-malta-papua-new-
guinea-and-uruguay.htm
24 EUT C 331, 7.10.2020, s. 3.
25 https://ec.europa.eu/info/publications/20
20-european-semester-country-specific-
recommendations-commission-
recommendations_en 

informationsutbyte på skatteområdet23, och 
noterar att tredje länder förtecknas av rådet 
om de får ett sådant betyg24. Parlamentet 
understryker i detta avseende att vissa 
medlemsstater regelbundet har fått 
landsspecifika rekommendationer om 
behovet av att ta itu med aggressiv 
skatteplanering25. Parlamentet betonar att 
kommissionen erkänner att vissa av de 
ovannämnda medlemsstaterna har vidtagit 
åtgärder för att förbättra sina skattesystem 
efter kommissionens kritik, men noterar att 
kommissionen fortfarande anger att 
skattereglerna för närvarande underlättar 
aggressiv skatteplanering i dessa 
medlemsstater. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning från TAX3-betänkandet till 
kommissionen och rådet att följa upp de 
landsspecifika rekommendationer som 
dessa EU-medlemsstater fått fram till dess 
att omfattande skattereformer har 
genomförts och att föreslå åtgärder där och 
när behovet uppstår, men att under tiden 
åtminstone betrakta dessa medlemsstater 
som EU-skatteparadis. Parlamentet vill se 
att dessa regeringar tar itu med problemen 
och minskar skatteflykten genom deras 
jurisdiktioner. Parlamentet åtar sig att 
regelbundet utvärdera alla initiativ från 
regeringarnas sida för att följa sådana 
rekommendationer och att föreslå åtgärder 
där och när behov uppstår.

_____________
22a See Oxfam, Off the Hook, March 
2019, https://oxfamilibrary.openrepository
.com/bitstream/handle/10546/620625/bn-
off-the-hook-eu-tax-havens-070319-
en.pdf 
23 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-
tax-information/global-forum-reveals-
compliance-ratings-from-new-peer-review-
assessments-for-anguilla-chile-china-
gibraltar-greece-korea-malta-papua-new-
guinea-and-uruguay.htm 
24 EUT C 331, 7.10.2020, s. 3. 
25 https://ec.europa.eu/info/publications/20
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20-european-semester-country-specific-
recommendations-commission-
recommendations_en

Or. en
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18.1.2021 B9-0052/14

Ändringsförslag 14
Manon Aubry
för Vänstern

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga fördelarna 
med att anta ett initiativ liknande den 
andra pelaren i det inkluderande 
ramverket för EU:s kriterier för 
uppförande på förteckningen, om det inte 
finns något politiskt samförstånd på 
OECD-nivå om genomförandet av dessa 
åtgärder före utgången av 2021.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om en effektiv 
minimibeskattning senast i juni 2021, om 
de pågående förhandlingarna om den 
andra pelaren i OECD:s inkluderande 
ramverk inte leder till ett politiskt 
samförstånd eller ett tillräckligt ambitiöst 
resultat.

Or. en
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18.1.2021 B9-0052/15

Ändringsförslag 15
Manon Aubry
för Vänstern

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

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet noterar att några 
av de mest skadliga tredje jurisdiktionerna, 
däribland Caymanöarna och Bermuda, 
ströks från förteckningen efter att de infört 
ytterst substanslösa kriterier och svaga 
verkställighetsåtgärder. Parlamentet 
betonar att sådana beslut kan skapa frågor 
om de specifika åtgärdernas äkthet och 
beslutsprocessens opartiskhet och 
undergräva allmänhetens förtroende. 
Parlamentet efterlyser en förstärkning av 
granskningskriterierna, inbegripet krav på 
substans baserat på formella rutiner, samt 
proportionalitetskrav och övervakning av 
dessa, för att öka förteckningens 
ändamålsenlighet och dess förmåga att 
möta de nya utmaningar som 
digitaliseringen av ekonomin medför. 
Parlamentet uppmanar rådet att som ett 
fristående kriterium inkludera ett 
automatiskt uppförande på förteckningen 
av tredjeländer med en bolagsskattesats på 
0 % eller som inte alls beskattar företagens 
vinster. Parlamentet noterar med oro att 
tredjeländer kan upphäva icke-förenliga 
skattesystem och i stället ersätta dem med 
nya system som är potentiellt skadliga för 
EU. Parlamentet påminner om vikten av 
offentlig landsspecifik rapportering för att 
övervaka kraven på substans.

15. Europaparlamentet noterar att några 
av de mest skadliga tredje jurisdiktionerna, 
däribland Caymanöarna och Bermuda, 
ströks från förteckningen efter att de infört 
ytterst substanslösa kriterier och svaga 
verkställighetsåtgärder. Parlamentet 
betonar att sådana beslut kan skapa frågor 
om de specifika åtgärdernas äkthet och 
beslutsprocessens opartiskhet och 
undergräva allmänhetens förtroende. 
Parlamentet efterlyser en förstärkning av 
granskningskriterierna, inbegripet krav på 
substans baserat på formella rutiner, samt 
proportionalitetskrav och övervakning av 
dessa, för att öka förteckningens 
ändamålsenlighet och dess förmåga att 
möta de nya utmaningar som 
digitaliseringen av ekonomin medför. 
Parlamentet uppmanar rådet att som ett 
fristående kriterium inkludera ett 
automatiskt uppförande på förteckningen 
av tredjeländer med en bolagsskattesats på 
0 % eller som inte alls beskattar företagens 
vinster. Parlamentet noterar med oro att 
tredjeländer kan upphäva icke-förenliga 
skattesystem och i stället ersätta dem med 
nya system som är potentiellt skadliga för 
EU. Parlamentet uppmanar rådet att göra 
en ny bedömning av Schweiz, Förenta 
staterna och andra tredjeländer som inför 
liknande förändringar i lagstiftningen. 
Parlamentet påminner om vikten av 
offentlig landsspecifik rapportering för att 
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övervaka kraven på substans.

Or. en
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18.1.2021 B9-0052/16

Ändringsförslag 16
Manon Aubry
för Vänstern

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet noterar 
ansträngningarna för att skapa lika 
spelregler efter Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirlands utträde ur 
Europeiska unionen. Parlamentet efterlyser 
en grundlig bedömning av dessa 
jurisdiktioner, inbegripet en löpande 
bedömning av Förenade kungarikets 
utomeuropeiska territorier och 
kronbesittningar, i enlighet med de 
standarder som fastställts av 
uppförandekodgruppen. Parlamentet 
betonar att framtida förbindelser mellan 
EU och Förenade kungariket bör bygga på 
ömsesidiga värderingar och vara inriktade 
på gemensamt välstånd, vilket automatiskt 
utesluter aggressiv skattekonkurrens.

20. Europaparlamentet noterar 
ansträngningarna för att skapa lika 
spelregler efter Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirlands utträde ur 
Europeiska unionen. Parlamentet efterlyser 
en grundlig bedömning av dessa 
jurisdiktioner, inbegripet en löpande 
bedömning av Förenade kungarikets 
utomeuropeiska territorier och 
kronbesittningar, i enlighet med de 
standarder som fastställts av 
uppförandekodgruppen. Parlamentet 
betonar att framtida förbindelser mellan 
EU och Förenade kungariket bör bygga på 
ömsesidiga värderingar och vara inriktade 
på gemensamt välstånd, vilket automatiskt 
utesluter aggressiv skattekonkurrens. 
Parlamentet beklagar avsaknaden av 
potentiella motåtgärder i handels- och 
samarbetsavtalet mellan EU och 
Förenade kungariket, i händelse av 
framtida skillnader i Förenade kungariket 
i frågor som rör skatteundandragande 
och penningtvätt.

Or. en
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18.1.2021 B9-0052/17

Ändringsförslag 17
Manon Aubry
för Vänstern

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

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet noterar den ”grå 
listan” för jurisdiktioner som inte uppfyller 
kraven men som har åtagit sig att 
genomföra förändringar. Parlamentet 
uppmanar rådet och medlemsstaterna att 
införa särskilda åtgärder såsom utökade 
revisioner eller att förbättrade policyer för 
kundkännedom för transaktioner och 
vederbörlig aktsamhet när det gäller dessa 
länder.

27. Europaparlamentet noterar den ”grå 
listan” för jurisdiktioner som inte uppfyller 
kraven men som har åtagit sig att 
genomföra förändringar. Parlamentet 
uppmanar rådet och medlemsstaterna att 
införa särskilda åtgärder såsom utökade 
revisioner eller att förbättrade policyer för 
kundkännedom för transaktioner och 
vederbörlig aktsamhet när det gäller dessa 
länder. Parlamentet betonar att 
jurisdiktioner på den förteckningen inte 
bör ses som jurisdiktioner som inte längre 
finns med på den svarta listan utan som 
jurisdiktioner som fortfarande inte 
uppfyller kraven.

Or. en


