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SLUTSATSER 

Skäl AC och AD ska lyda som följer: 

AC. Kommissionen har nämnt beräkningar enligt vilka det årliga intäktsbortfallet till följd av 

skatteundandragande och skatteflykt uppgår till minst en biljon euro enbart inom 

Europeiska unionen1. Detta påverkar direkt både de nationella budgetarna och EU:s 

budget. 

AD. Den totala förlusten av utvecklingsfinansiering i utvecklingsländerna (dvs. förlorade 

skatteintäkter och återinvesterade medel som går förlorade i form av vinster) uppgår till 

ca 250 miljarder euro per år. 

(Radbrytning mellan skälen införd) 

(Berör samtliga språkversioner) 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHET UNDER MANDATET 

Sista punkten i avsnitt II. ”Kommittésammanträden och tjänsteresor” ska lyda: 

PANA-kommittén gjorde 8 undersökande tjänsteresor från februari 2017 till december 2017: 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en
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 9-10 februari - Tjänsteresa till Förenade Konungariket 

 20 februari - Tjänsteresa till Malta 

 2-3 mars - Tjänsteresa till Luxemburg 

 21-24 mars - Tjänsteresa till USA (Washington och Delaware) 

 22-23 juni - Tjänsteresa till Portugal 

 7 juli - Tjänsteresa till Cypern 

 14-15 september - Tjänsteresa till Schweiz 

 30 november - 1 december - PANA/LIBE Ad-hoc-tjänsteresa till Malta 

 

(Tillägg av den sista ad-hoc-tjänsteresan till Malta) 

(Berör alla språkversioner) 

I avsnitt III ”Kommitténs verksamhet”, underavsnitt 1. Program för utfrågningar och 

uppdrag, ska följande ad-hoc-tjänsteresa läggas till i tabellen: 

 

Torsdag, 30 november 

Fredag, 1 december 2017 

Tjänsteresa 

PANA-LIBE Ad-hoc-tjänsteresa till Malta 

 

(Berör alla språkversioner) 

I avsnitt III ”Kommitténs verksamhet”, underavsnitt 2. ”Talarlista (utfrågningar och 

uppdrag)” ska sista raden i tabellen vara raden angående utfrågningen om ”The 

Paradise Papers” - Vad handlar de om och varför är de relevanta” av den 28 november 

2017 med kommissionär Pierre Moscovici 

(Nästa rad angående utfrågningen med kommissionär Vera Jourová om samma ämne ska 

strykas eftersom utfrågningen aldrig ägde rum) 

(Berör samtliga språkversioner.) 


