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6.12.2017 B8-0660/13 

Tarkistus  13 

Peter Simon 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

153 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 153 a. korostaa, että EU:n olisi 

neuvoteltava uudelleen kauppa-, talous- 

ja muut asiaankuuluvat kahdenväliset 

sopimuksensa Sveitsin kanssa, jotta ne 

voitaisiin saattaa EU:n veropetosten 

vastaisten toimien, rahanpesun vastaisen 

lainsäädännön ja terrorismin rahoitusta 

koskevan lainsäädännön mukaisiksi ja 

jotta päästäisiin eroon Sveitsin 

valvontajärjestelmän vakavista puutteista, 

jotka mahdollistavat sisäisen 

pankkisalaisuuden soveltamisen 

jatkamisen, offshore-rakenteiden 

luomisen kaikkialle maailmaan, 

veropetokset ja veronkierron, jota ei 

katsota rikolliseksi, heikon valvonnan, 

ilmoitusvelvollisten yhteisöjen tehottoman 

itsesääntelyn ja väärinkäytösten 

paljastajien aggressiivisen 

syytteeseenpanon ja uhkailun; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/14 

Tarkistus  14 

Peter Simon 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

25 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 25 a. panee merkille, että OECD:n 

viimeisimpien suoria ulkomaisia 

investointeja koskevien tietojen mukaan 

Luxemburgilla ja Alankomailla on 

yhteensä enemmän sisäänpäin 

suuntautuvia investointeja kuin 

Yhdysvalloilla ja suurin osa niistä on 

erityistarkoitusta varten perustetuissa 

yhteisöissä, joilla ei ole mitään 

merkittävää taloudellista toimintaa ja että 

Irlannilla on Saksaa ja Ranskaa 

enemmän sisäänpäin suuntutuvia 

investointeja; huomauttaa, että Maltan 

kansallisen tilastoviraston mukaan sen 

ulkomaiset investoinnit ovat 

1 474 prosenttia sen talouden koosta; 

toteaa, että Amsterdamin yliopiston 

tutkimuksen mukaan 23 prosenttia 

kaikista veroparatiiseihin päätyneistä 

yhtiöiden investoinneista kulkivat 

Alankomaiden kautta; katsoo, että nämä 

tiedot osoittavat selvästi, että jotkin 

jäsenvaltiot edistävät kohtuutonta 

voitonsiirtoa muiden jäsenvaltioiden 

kustannuksella; kehottaa siksi komissiota 

pitämään Luxemburgia, Alankomaita, 

Irlantia ja Maltaa EU:n veroparatiiseina; 
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Or. en 

 

 


