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6.12.2017 B8-0660/9 

Ändringsförslag  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 13a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  13a. Europaparlamentet kräver att ett 

förbud införs för EU-institutionerna mot 

att öppna konton i jurisdiktioner som 

ingår i EU:s förteckning över icke 

samarbetsvilliga skattejurisdiktioner.  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 22a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 22a. Europaparlamentet beklagar att 

EU:s förteckning över icke 

samarbetsvilliga skattejurisdiktioner, som 

godkänts och offentliggjorts av rådet, 

endast är inriktad på jurisdiktioner 

utanför EU, och utelämnar länder inom 

EU som har spelat en systematisk roll i att 

främja och möjliggöra en skadlig 

skattepraxis och som inte uppfyller 

kriteriet för en rättvis beskattning. 

Parlamentet betonar att minst fyra 

medlemsstater skulle tas upp i 

förteckningen om den kontrolleras enligt 

samma EU-kriterier, såsom visas i en 

simulering som genomförts av Oxfam. 

Parlamentet är bekymrat över att 

förhandsuteslutandet av EU-länder från 

kontroll påverkar hela processens 

legitimitet, trovärdighet och effektivitet.  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 41a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  41a. Europaparlamentet beklagar att 

enligt EU:s regler för statligt stöd tillfaller 

obetald skatt, som drivs in från mottagare 

av olagligt skattestöd, det land som har 

beviljat stödet och inte de länder som har 

drabbats av en urholkning av sina 

skattebaser till följd av 

konkurrenssnedvridande skattesystem. 

Parlamentet uppmanar kommissionen i 

detta syfte att utarbeta lämpliga metoder 

för att kvantifiera intäktsförlusterna för 

de berörda medlemsstaterna och att 

utveckla lämpliga indrivningsförfaranden 

för att säkerställa att obetalda skatter 

fördelas till de medlemsstater där den 

ekonomiska verksamheten faktiskt ägde 

rum.  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 131a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

  131a. Europaparlamentet kräver en 

strikt tillämpning gentemot banker av 

effektiva sanktioner, som omfattar 

upphävande eller återkallelse av 

banklicensen för finansinstitut som 

bevisligen har varit involverade i att 

främja eller underlätta penningtvätt, 

skatteundandragande eller aggressiv 

skatteplanering. 

Or. en 

 

 


