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6.2.2019 A8-0048/1

Ändringsförslag 1
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0048/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0093M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påminner när 
det gäller liberalisering av finansiella 
tjänster om att avtalet innehåller en 
försiktighetsklausul där parterna tillåts att 
anta eller behålla åtgärder av 
försiktighetsskäl och särskilt att skydda 
insättare och investerare, och säkerställa 
integriteten och stabiliteten för parternas 
finansiella system.

8. Europaparlamentet påminner när 
det gäller liberalisering av finansiella 
tjänster om att avtalet innehåller en 
försiktighetsklausul där parterna tillåts att 
anta eller behålla åtgärder av 
försiktighetsskäl och särskilt att skydda 
insättare och investerare, och säkerställa 
integriteten och stabiliteten för parternas 
finansiella system. Parlamentet är 
emellertid bestört över att 
frihandelsavtalet begränsar 
försiktighetsklausulens användning för 
finansiella tjänster genom tillämpning av 
en nödvändighetsprövning.

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/2

Ändringsförslag 2
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0048/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0093M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 8a. Europaparlamentet påminner om 
att Singapore är ett globalt 
finanscentrum. Parlamentet oroas därför 
av att frihandelsavtalet innehåller en 
mycket bred definition av finansiella 
tjänster, som täcker 
statspappersmarknader och 
OTC-marknader för derivatinstrument 
och överlåtbara värdepapper, och 
förbjuder åtgärder för att förhindra 
systemrisker i finanssektorn, såsom 
möjligheten att sätta tak på finansinstituts 
tillgångar, göra en åtskillnad mellan 
banker som vänder sig till privatkunder 
och investeringsbanker, begränsa 
traditionella bankers kapitalandelar i 
mindre reglerade institut, tillåta 
finansinstitut endast som dotterbolag, 
eller tillåta användning av 
derivatinstrument endast i 
riskreduceringssyfte. Parlamentet betonar 
att EU:s åtaganden ifråga om finansiella 
tjänster skulle kunna minska 
effektiviteten hos mer ansvarsfulla 
EU-regelverk, såsom förordningen om 
enskilda moderföretag gällande 
kapitalkrav för systemrelevanta utländska 
leverantörer av finansiella tjänster.

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/3

Ändringsförslag 3
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0048/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0093M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 13a. Europaparlamentet påminner om 
att åtagandena för gränsöverskridande 
dataflöde i kapitel 8 – däribland för 
finansiella tjänster – inte ger tillräckligt 
skydd för dataintegriteten och är 
oförenliga med EU:s dataskyddsordning. 
Parlamentet understryker att 
uppfattningen att elektronisk handel ”helt 
måste uppfylla internationella 
dataskyddskrav” är helt otillräckligt för 
att skydda europeiska 
dataskyddsstandarder. Parlamentet 
påminner om att kapitlet om elektronisk 
handel inte kan träda i kraft förrän ett 
avtal om dataskydd har uppnåtts som 
höjer Singapores standarder till 
EU:s standardnivå och helt upprätthåller 
EU:s standarder.

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/4

Ändringsförslag 4
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0048/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0093M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet välkomnar att 
Singapore den 21 juni 2017 undertecknade 
det multilaterala avtalet mellan behöriga 
myndigheter om genomförandet av den 
globala standarden för automatiskt utbyte 
av information för skatteändamål, och 
landets anmälan till OECD den 
30 juni 2017 av sin avsikt att aktivera 
automatiska utbyten inom ramen för detta 
avtal med alla EU-medlemsstater för vilka 
det saknades ett bilateralt avtal för samma 
ändamål. Parlamentet konstaterar att 
Singapore varken finns med på ”svarta 
listan” eller på bevakningslistan 
(watchlist) i den förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet som upprättats av 
EU:s uppförandekodgrupp, trots att 
landet har kritiserats av vissa icke-statliga 
organisationer för att erbjuda 
skattelättnader för företag.

9. Europaparlamentet välkomnar att 
Singapore den 21 juni 2017 undertecknade 
det multilaterala avtalet mellan behöriga 
myndigheter om genomförandet av den 
globala standarden för automatiskt utbyte 
av information för skatteändamål, och 
landets anmälan till OECD den 
30 juni 2017 av sin avsikt att aktivera 
automatiska utbyten inom ramen för detta 
avtal med alla EU-medlemsstater för vilka 
det saknades ett bilateralt avtal för samma 
ändamål. Parlamentet påminner emellertid 
om att oberoende icke-statliga 
organisationer såsom Oxfam placerar 
Singapore på en grå lista över globala 
skatteparadis, och att frihandelsavtalet till 
sin karaktär är sådant att det 
huvudsakligen är till nytta för 
EU-baserade multinationella företags 
strategier för skatteundandragande och 
överföring av vinster.

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/5

Ändringsförslag 5
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0048/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0093M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet noterar att det i 
partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan 
EU och Singapore planeras för möjligheten 
för EU att avbryta tillämpningen av 
frihandelsavtalet i händelse av att 
Singapore kränker de grundläggande 
mänskliga rättigheterna.

20. Europaparlamentet noterar att det i 
partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan 
EU och Singapore planeras för möjligheten 
för EU att avbryta tillämpningen av 
frihandelsavtalet i händelse av att 
Singapore kränker de grundläggande 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
erinrar om Singapores olika regeringars 
repressiva karaktär i fråga om pressfrihet 
– en kategori där man ligger på 
153:e plats av 175 i Reportrar utan 
gränsers lista – och i fråga om politisk 
frihet och medborgerliga fri- och 
rättigheter, kategorier där landet hamnar 
bland de sista på samma lista. 
Parlamentet påminner dessutom om att 
denna bestämmelse i partnerskaps- och 
samarbetsavtalet skulle behöva 
återspeglas i ingressen till 
frihandelsavtalet och omfattas av dess 
tvistlösningsmekanism om den ska kunna 
respekteras på ett ändamålsenligt sätt.

Or. en


