
 

AM\1141406SV.docx  PE614.273v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

6.12.2017 B8-0660/13 

Ändringsförslag  13 

Peter Simon 

för S&D-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 153a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 153a. Europaparlamentet betonar att EU 

bör omförhandla sina handelsavtal, 

ekonomiska avtal och andra relevanta 

bilaterala avtal med Schweiz för att 

harmonisera dem med EU:s policy för 

bekämpning av skattebedrägeri och 

lagstiftningen mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism, för att 

eliminera de allvarliga brister i det 

schweiziska tillsynssystemet som 

möjliggör fullföljandet av en politik med 

intern banksekretess, etableringen av 

offshorestrukturer i hela världen, 

skattebedrägeri, skatteundandragande 

som inte betraktas som straffbara 

handlingar, bristfällig tillsyn, otillräcklig 

självreglering för ansvariga enheter och 

aggressiva förföljelser och trakasserier av 

visselblåsare. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/14 

Ändringsförslag  14 

Peter Simon 

för S&D-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 25a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 25a. Europaparlamentet noterar att 

enligt de senaste uppgifterna från 

Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling (OECD) om utländska 

direktinvesteringar, har Luxemburg och 

Nederländerna tillsammans mer 

inkommande investeringar än Förenta 

staterna, varav största delen är i 

specialföretag utan väsentlig ekonomisk 

verksamhet, och Irland har mer 

inkommande investeringar än både 

Tyskland och  Frankrike. Parlamentet 

påpekar att utländska investeringar i 

Malta, enligt landets nationella 

statistikbyrå, uppgick till 1 474 % av 

storleken på landets ekonomi. 

Parlamentet noterar att enligt en 

undersökning gjord av universitetet i 

Amsterdam, passerade 23 % av alla typer 

av företagsinvesteringar som hamnade i 

skatteparadis via Nederländerna. 

Parlamentet anser att dessa uppgifter 

klart visar att vissa medlemsstater 

underlättar alltför stora överföringar av 

vinster på bekostnad av andra 

medlemsstater. Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen att betrakta 

Luxemburg, Nederländerna, Irland och 
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Malta som EU-skatteparadis. 

Or. en 

 

 


