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6.12.2017 B8-0660/23 

Ändringsförslag  23 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 3a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidta åtgärder 

avseende rapporterade fall av 

penningtvätt och misstänkta 

transaktionsrapporter så att ordentliga 

utredningar kan genomföras så snart som 

myndigheterna får kännedom om 

informationen. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/24 

Ändringsförslag  24 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 3b (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 3b. Europaparlamentet påminner om 

EU:s ram för rapporter om misstänkta 

transaktioner, och betonar behovet av ett 

närmare internationellt samarbete mellan 

finansunderrättelseenheter inom och 

utanför EU. Parlamentet begär också 

större utredningsbefogenheter för EU:s 

organ, särskilt Europol och Eurojust, i 

fall av penningtvätt. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/25 

Ändringsförslag  25 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 3c (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 3c. Europaparlamentet påminner om 

att det är absolut nödvändigt att 

kontrollera de verkliga huvudmännen för 

att undvika att skalbolag används för 

penningtvätt (såsom framgår av fallet med 

den azerbajdzjanska ”tvättomaten”). 

Parlamentet efterlyser också ett effektivt 

genomförande och verkställande av det 

europeiska direktivet om bekämpning av 

penningtvätt. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/26 

Ändringsförslag  26 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 4a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet uppmanar alla 

jurisdiktioner som i nationell lagstiftning 

har genomfört eller kommer att 

genomföra OECD:s rekommendationer 

om urholkning av skattebasen och 

överföring av vinster att uppfylla inte bara 

bokstaven utan även andan i 

rekommendationerna. Parlamentet 

påminner om att transparens är ett viktigt 

instrument för att ta itu med 

skatteundandragande, och i synnerhet 

aggressiv skatteplanering. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/27 

Ändringsförslag  27 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 13 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att förbjuda medborgare 

som inte är bosatta i landet att öppna 

konton för finansiella transaktioner och 

att äga skalbolag i skatteparadis samt att 

vid bristande efterlevnad utdöma 

straffrättsliga påföljder, såsom 

uteslutning från EU:s och 

medlemsstaternas inbjudningar att lämna 

anbud i offentliga upphandlingar om det 

rör sig om företag. 

13. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

genomföra en konsekvensbedömning av 

möjligheten till obligatorisk registrering 

av ägande eller förbud mot ägande, 

inbegripet uppgifter om verkligt 

huvudmannaskap, räkenskaper och 

skalbolag, från EU-medborgares och EU-

företags sida i länder som är upptagna i 

EU:s förteckning över icke 

samarbetsvilliga skattejurisdiktioner och 
EU:s förteckning över tredjeländer med 

strategiska brister i sina system för 

bekämpning av penningtvätt och 

finansiering av terrorism, i syfte att 

förhindra skatteundandragande och 

skattebedrägeri. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/28 

Ändringsförslag  28 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 15 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet rekommenderar 

att varje enhet som utgör en offshore-

struktur bör tillhandahålla de behöriga 

myndigheterna välgrundade skäl till ett 

sådant beslut, så att det säkerställs att 

offshore-konton inte används för 

penningtvätt eller skatteundandragande. 

15. Europaparlamentet påminner 

medlemsstaterna om vikten av GAAR-

principen (allmänna regeln mot 

skatteflykt) i skattepolitiken och 

uppmanar skattemyndigheterna att 

tillämpa denna princip konsekvent i syfte 
att undvika strukturer som skapats för 

skattebedrägerier och 
skatteundandragande. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/29 

Ändringsförslag  29 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 26 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet uppmanar rådet 

att fram till slutet av 2017 upprätta en 

liknande förteckning över de EU-

medlemsstater som har icke 

samarbetsvilliga skattejurisdiktioner, även 

om dessa är i regioner eller andra 

administrativa strukturer inom dessa 

medlemsstater. 

26. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att senast i slutet av 2018 

lägga fram en rapport med en bedömning 

av skattesystemen i medlemsstaterna och 

deras beroende territorier, regioner eller 

andra administrativa strukturer som 

underlättar skatteundandragande och 

skattebedrägeri och har en potentiellt 

skadlig inverkan på den inre marknaden. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/30 

Ändringsförslag  30 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 38 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet uppmuntrar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

röra sig mot mycket mer ambitiösa 

reformer inom beskattning för att 

undanröja skattekonkurrens mellan 

medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen och 

medlemsstaterna att följa 

rekommendationerna från den oberoende 

kommissionen för reformen av 

internationell företagsbeskattning, och att 

enas om en miniminivå för den faktiska 

skattesatsen för företag såväl som om en 

strategi om att vara försiktiga med att 

bevilja skattelättnader och då endast när 

det gäller lokala kostnader i syfte att 

stödja nya produktiva investeringar. 

Parlamentet rekommenderar också att 

alla medlemsstater avskaffar särskilda 

beskattningar för utländska och/eller 

stora företag och för individer och att de 

offentliggör redan befintliga avtal. 

38. Europaparlamentet uppmuntrar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

röra sig mot mycket mer ambitiösa 

reformer inom beskattning. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att bedöma alla 

tillgängliga verktyg för att ta itu med 

skatteflykt och aggressiv skatteplanering, 

inklusive möjligheten att införa en 

minimiskattesats på vissa områden. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/31 

Ändringsförslag  31 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 58 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

58. Europaparlamentet konstaterar 

med oro att ett av de skadligaste och mest 

ökända systemen för skatteundandragande 

i EU, den så kallade Double Irish-

strukturen, kan finnas kvar efter sitt 

utfasningsdatum 2020 genom 

bestämmelser som ingår i många 

dubbelbeskattningsavtal mellan Irland 

och andra länder, även skatteparadis. 

Parlamentet uppmanar den irländska 

regeringen att gå igenom sitt system av 

dubbelbeskattningsavtal och ta bort dessa 

bestämmelser. 

58. Europaparlamentet noterar ett 

exempel på ett upplägg för 

skatteundandragande i EU, den så kallade 

Double Irish-strukturen som kommer att 

fasas ut fram till 2020. Alla medlemsstater 

uppmanas att övervaka sina 

dubbelbeskattningsavtal  för att 

säkerställa att skatteflyktsupplägg inte 

utnyttjas genom skattemissmatchningar. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/32 

Ändringsförslag  32 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 78 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet understryker att 

det rättsliga ramverket för EU:s 

penningtvättsdirektiv även bör 

totalförbjuda innehavaraktier eftersom de 

är instrument för det anonyma 

mottagandet, ägandet och överföringen av 

olagliga pengar och är ett mycket 
användbart verktyg för att skapa 

internationella system för penningtvätt. 

Parlamentet noterar att de möjliggör ett 

system som är mer opakt än systemen i 

ökända skatteparadis som bland annat 

Panama, Caymanöarna, Dominikanska 

republiken och Liechtenstein. 

78. Europaparlamentet understryker att 

det rättsliga ramverket för EU:s fjärde 

penningtvättsdirektiv totalförbjuder 

innehavaraktier eftersom de, såvida de inte 

är vederbörligen registrerade, har visat 

sig vara användbart verktyg för att skapa 

internationella system för penningtvätt. 

Medlemsstaterna uppmanas att på ett 

korrekt sätt genomföra och tillämpa det 

fjärde penningtvättsdirektivet, som trädde 
i kraft den 26 juni 2017. Kommissionen 

uppmanas att övervaka att direktivet 

införlivas och genomförs korrekt. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/33 

Ändringsförslag  33 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 127 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

127. Europaparlamentet efterlyser ett 

förbud för EU-baserade intermediärer att 

vara direkt eller indirekt verksamma i 

länder som finns upptagna i EU:s svarta 

listor som skatteparadis eller som utgör en 

stor risk för att vara penningtvättande 

länder. 

127. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att införa negativa 

incitament för EU-baserade intermediärer 

att vara verksamma i jurisdiktioner som är 

upptagna i EU:s förteckning över icke 

samarbetsvilliga skattejurisdiktioner och 

EU:s förteckning över tredjeländer med 

strategiska brister i sina system för 

bekämpning av penningtvätt, exempelvis 

genom att undanta dem från offentlig 

upphandling. Parlamentet uppmanar 

dessutom kommissionen att genomföra en 

konsekvensbedömning i fråga om 

möjligheten att förbjuda EU-baserade 

intermediärer att vara verksamma i 

jurisdiktioner som är upptagna i EU:s 

förteckning över icke samarbetsvilliga 

skattejurisdiktioner och EU:s förteckning 

över tredjeländer med strategiska brister i 

sina system för bekämpning av 

penningtvätt och terroristbekämpning. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/34 

Ändringsförslag  34 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 150a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 150a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utvärdera i vilken 

utsträckning frihamnar och 

fartygslicensiering kan missbrukas för 

skatteundandragande, och, vid behov, 

komma med lämpliga förslag för att 

minska sådana risker. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/35 

Ändringsförslag  35 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 160 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

160. Europaparlamentet uppmanar 

relevanta medlemsstater att använda 

möjligheten som kommer av deras direkta 

relationer med de relevanta länderna för att 

vidta de åtgärder som krävs för att utöva 

påtryckningar på de länder och territorier 

(utomeuropeiska länder och territorier1) 

samt de yttersta randområden2  som inte 

respekterar internationella standarder med 

anknytning till skattesamarbete, 

transparens och bekämpning av 

penningtvätt Parlamentet anser att 

skyldigheterna avseende transparens och 

rimlig aktsamhet bör verkställas effektivt i 

dessa territorier. 

160. Europaparlamentet uppmanar 

relevanta medlemsstater att använda 

möjligheten som kommer av deras direkta 

relationer med de relevanta länderna för att 

vidta de åtgärder som krävs för att utöva 

påtryckningar på de länder och territorier 

(utomeuropeiska länder och territorier)1 

samt de yttersta randområden2 som inte 

respekterar internationella standarder för 

skattesamarbete, transparens och 

bekämpning av penningtvätt. Parlamentet 

anser att skyldigheterna avseende 

transparens och rimlig aktsamhet bör 

verkställas effektivt i dessa territorier. 

––––––––––– 

1 Grönland, Nya Kaledonien och tillhörande 

områden, Franska Polynesien, de franska sydliga 

och antarktiska områdena, Wallis- och Futunaöarna, 

Mayotte, Saint-Pierre och Miquelon, Aruba, 

Nederländska Antillerna (Bonaire, Curaçao, Saba, 

Sint Eustatius, Sint-Maarten), Anguilla, 

Caymanöarna, Falklandsöarna, Sydgeorgien och 

Sydsandwichöarna, Montserrat, Pitcairn, S:ta 

Helena med tillhörande områden, 

Brittiska antarktiska territoriet, Brittiska territoriet i 

Indiska oceanen, Turks- och Caicosöarna, Brittiska 

Jungfruöarna och Bermuda. 

2 De yttersta randområdena: Kanarieöarna, Réunion, 

––––––––––– 

1 Grönland, Nya Kaledonien och tillhörande 

områden, Franska Polynesien, de franska sydliga 

och antarktiska områdena, Wallis- och Futunaöarna, 

Mayotte, Saint-Pierre och Miquelon, Aruba, 

Nederländska Antillerna (Bonaire, Curaçao, Saba, 

Sint Eustatius, Sint-Maarten), Anguilla, 

Caymanöarna, Falklandsöarna, Sydgeorgien och 

Sydsandwichöarna, Montserrat, Pitcairn, S:ta 

Helena med tillhörande områden, 

Brittiska antarktiska territoriet, Brittiska territoriet i 

Indiska oceanen, Turks- och Caicosöarna, Brittiska 

Jungfruöarna och Bermuda. 

2 De yttersta randområdena: Kanarieöarna, Réunion, 
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Guayana, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Saint-

Martin, Azorerna och Madeira. 

Guayana, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Saint-

Martin, Azorerna och Madeira. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/36 

Ändringsförslag  36 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 160a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 160a.  Europaparlamentet understryker 

vikten av tydliga definitioner av 

”offshore”, ”utomeuropeiska länder” och 

”yttersta randområde”, eftersom var och 

ett av dessa termer avser olika rättsliga 

system, metoder och system. Parlamentet 

betonar behovet av att bekämpa alla 

former av skattebedrägeri och 

skatteundandragande, oavsett var de 

inträffar. Parlamentet noterar att de 

nuvarande i systemen i de yttersta 

randområdena följer unionslagstiftning 

och internationella standarder, och deras 

särskilda ställning finns fastställd i artikel 

349 i EUF-fördraget och har bekräftats 

av EU-domstolen i dess beslut C132/141. 

 ––––––––––– 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ013

2&from=SV 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=SV
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Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

för PPE-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 201a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 201a. Europaparlamentet uppmanar de 

politiska grupperna att besluta om 

inrättandet av ett tillfälligt särskilt utskott 

under innevarande valperiod för att följa 

upp arbetet i PANA-kommittén och att 

utreda den senaste Paradiseläckan. 

Or. en 

 

 


