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Ændringsforslag  57 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-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. 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  58 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-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. 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  59 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-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 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

13. beklager, at den finansielle krise i 

2008 har resulteret i generaliserede 

ressource- og personalenedskæringer i 

EU's skatteforvaltninger; opfordrer 

medlemsstaterne til at investere i og 

modernisere de værktøjer, der er til 

rådighed for skattemyndigheder, og at 

afsætte de nødvendige menneskelige 

ressourcer med henblik på at forbedre 

overvågningen og reducere tids- og 

informationshuller; 

13. beklager, at den finansielle krise i 

2008 har resulteret i generaliserede 

ressource- og personalenedskæringer i 

EU's skatteforvaltninger; opfordrer 

medlemsstaterne til at investere i og 

modernisere de værktøjer, der er til 

rådighed for skattemyndigheder, og at 

afsætte de nødvendige menneskelige 

ressourcer med henblik på at forbedre 

overvågningen og reducere tids- og 

informationshuller; opfordrer 

medlemsstaterne til at forbedre deres 

finansielle myndigheders kapaciteter og 

evner for at sikre, at de fuldt ud kan 

opdage skattesvig; 

Or. en 
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Ændringsforslag  60 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-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. 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  61 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-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. 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 
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Ændringsforslag  62 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-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. opfordrer til en stærk 

fælleseuropæisk lovgivning til beskyttelse 

af whistleblowere og journalister og/eller 

et forslag fra Kommissionen til EU-

lovgivning om beskyttelse af journalister, 

herunder lovgivning til at forbyde 

retssager med det formål at få bestemte 

personer til at holde mund (Strategic 

Lawsuit Against Public Participation); 

Or. en 
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Ændringsforslag  63 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

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

Fælles beslutningsforslag 

Paragraph 13 d (new) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  13d. opfordrer til, at de EU-dækkende 

håndhævelsesmyndigheder (Europol og 

Interpol) får styrkede beføjelser, idet 

meningen skulle være at oprette en form 

for finansielt FBI, især når de europæiske 

hovedstæder ikke er villige til at bekæmpe 

disse forbrydelser; 

Or. en 

 

 


