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6.12.2017 B8-0660/1 

Ändringsförslag  1 

David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 159 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

159. Europaparlamentet betonar vikten 

av full effektiv ömsesidighet inom sådana 

ramar som avtalet Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) och andra 

liknande avtal. 

utgår 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/2 

Ändringsförslag  2 

David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 176 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

176. Europaparlamentet påminner om att 

skatteparadisen plundrar världens 

naturresurser, i synnerhet 

utvecklingsländernas. Parlamentet 

uppmanar EU att stödja 

utvecklingsländerna i kampen mot 

korruption, brottslig verksamhet, 

skattebedrägerier och penningtvätt. 

Parlamentet uppmanar kommissionen 

genom samarbete och informationsutbyte 

ska hjälpa dessa länder att bekämpa 

urholkningen av skattebasen, överföringen 

av vinster till skatteparadis och banker som 

tillämpar banksekretess. Parlamentet 

betonar att alla dessa länder ska efterleva 

de globala standarderna för automatiskt 

informationsutbyte om bankkonton. 

176. Europaparlamentet påminner om att 

skatteparadisen främjar internationell 

utveckling. Parlamentet uppmanar EU att 

stödja utvecklingsländerna i kampen mot 

korruption, brottslig verksamhet, 

skattebedrägerier och penningtvätt. 

Parlamentet uppmanar kommissionen 

genom samarbete och informationsutbyte 

ska hjälpa dessa länder att bekämpa 

urholkningen av skattebasen, överföringen 

av vinster till skatteparadis och banker som 

tillämpar banksekretess. Parlamentet 

betonar att alla dessa länder ska efterleva 

de globala standarderna för automatiskt 

informationsutbyte om bankkonton. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/3 

Ändringsförslag  3 

David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 198 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

198. Europaparlamentet anser att 

undersökningsrätten är ett viktigt 

behörighetsområde för parlamentet. 

Parlamentet uppmanar EU:s institutioner 

att förstärka parlamentets 

undersökningsrätt på grundval av 

artikel 226 i EUF-fördraget. Parlamentet 

anser bestämt att förmågan att kalla 

personer av intresse och att få tillgång till 

relevanta handlingar är av yttersta vikt 

för att de parlamentariska 

undersökningskommittéerna ska fungera 

korrekt. 

utgår 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/4 

Ändringsförslag  4 

David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 199 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

199. Europaparlamentet betonar att 

parlamentet måste få 

undersökningsbefogenheter liknande de 

som de nationella parlamenten i EU: 

medlemsstater har, för att utöva 

demokratisk kontroll över den 

verkställande makten. Parlamentet anser 

att parlamentet, för att kunna utöva 

denna demokratiska kontroll, måste ha 

befogenhet att kalla och tvinga vittnen att 

infinna sig samt begära handlingar. 

Parlamentet anser att, för att dessa 

rättigheter ska kunna utövas, måste 

medlemsstaterna ge sitt samtycke till 

påföljder gentemot enskilda personer som 

inte infinner sig eller lägger fram 

handlingar i enlighet med nationell 

lagstiftning om nationella 

parlamentsundersökningar. Parlamentet 

upprepar sitt stöd till den ståndpunkt som 

presenterades i huvuddrag dess förslag 

från 2012 på detta område1. 

utgår 

------------------------------------------- 

1 EUT C 264 E, 13.9.2013, s. 41. 

 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/5 

Ändringsförslag  5 

David Coburn 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 210 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

210. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att i samband med 

reformen av fördragen stödja att beslut 

om skattepolitik ska kunna antas genom 

kvalificerad majoritet i rådet och inom 

ramen för det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet. 

utgår 

Or. en 

 

 


