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18.11.2015 A8-0317/3 

Tarkistus  3 

Bernard Monot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  A b. ottaa huomioon, että komission 

puheenjohtaja Juncker oli Luxemburgin 

pitkäaikaisena pääministerinä ja 

valtiovarainministerinä tärkeässä osassa 

tässä skandaalissa, kun hän kehitti näitä 

haitallisia käytäntöjä oman maansa edun 

nimissä ja riisti samalla muilta 

jäsenvaltioilta merkittävän määrän 

verovaroja, vaikka kaikkia jäsenvaltioita 

sitoo perussopimuksissa vahvistettu 

vilpittömän yhteistyön periaate; ottaa 

huomioon, että 17. syyskuuta 2015 

järjestetyssä kuulemisessaan Juncker 

vältteli todellista keskustelua omasta 

vastuustaan, joten parlamentti ei saanut 

tärkeää todistajanlausuntoa eikä 

TAXE-erityisvaliokunta voi täyttää sille 

annettua tehtäväänsä asianmukaisesti;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Tarkistus  4 

Bernard Monot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. toteaa, että unionin sisämarkkinoiden 

käyttöönotto on osoittautunut erittäin 

hyödylliseksi jäsenvaltioiden talouksille, 

sillä sisämarkkinat ovat parantaneet 

niiden kilpailukykyä ja houkuttavuutta 

globaalissa taloudessa, ja toteaa, että 

jäsenvaltioiden verotuksen lähentäminen 

johtaa lopulta samaan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Tarkistus  5 

Bernard Monot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

107 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

107. kehottaa komissiota tutkimaan 

edellytyksiä perustaa pidemmällä 

aikavälillä EU:n laajuinen 

selvityskeskusjärjestelmä, jonka avulla 

komissio tarkastelisi veropäätöksiä 

järjestelmällisesti, jotta järjestelmästä 

tulisi varmempi, johdonmukaisempi, 

yhdenmukaisempi ja avoimempi ja jotta 

voidaan tarkastaa, onko päätöksillä 

haitallinen vaikutus muihin 

jäsenvaltioihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Tarkistus  6 

Bernard Monot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

132 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

132. panee merkille, että valtiontukien 

valvontaa koskevilla nykyisillä säännöillä 

pyritään puuttumaan kilpailun vastaisiin 

käytäntöihin perimällä takaisin yhtiöille 

myönnettyjä aiheettomia etuja; kehottaa 

komissiota arvioimaan mahdollisuutta 

muuttaa nykyisiä sääntöjä, jotta EU:n 

valtiontukisääntöjen rikkomisen 

seurauksena takaisin perityt määrät 

voitaisiin palauttaa veropohjan 

rapautumisesta kärsineille jäsenvaltioille 

eikä sille jäsenvaltiolle, joka on myöntänyt 

laittomasti verotukseen liittyvää 

valtiontukea, kuten nykyisin tehdään, tai 

osoittaa ne unionin talousarvioon; 

kehottaa komissiota muuttamaan voimassa 

olevia sääntöjä sen varmistamiseksi, että 

valtiontukisääntöjen rikkomista koskevissa 

tapauksissa voidaan määrätä seuraamuksia 

asianomaisille maille ja yhtiöille; 

132. panee merkille, että valtiontukien 

valvontaa koskevilla nykyisillä säännöillä 

pyritään puuttumaan kilpailun vastaisiin 

käytäntöihin perimällä takaisin yhtiöille 

myönnettyjä aiheettomia etuja; kehottaa 

komissiota arvioimaan mahdollisuutta 

muuttaa nykyisiä sääntöjä, jotta EU:n 

valtiontukisääntöjen rikkomisen 

seurauksena takaisin perityt määrät 

voitaisiin palauttaa veropohjan 

rapautumisesta kärsineille jäsenvaltioille 

eikä sille jäsenvaltiolle, joka on myöntänyt 

laittomasti verotukseen liittyvää 

valtiontukea, kuten nykyisin tehdään; 

kehottaa komissiota muuttamaan voimassa 

olevia sääntöjä sen varmistamiseksi, että 

valtiontukisääntöjen rikkomista koskevissa 

tapauksissa voidaan määrätä seuraamuksia 

asianomaisille maille ja yhtiöille; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Tarkistus  7 

Bernard Monot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

149 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

149. korostaa erityisesti tarvetta varmistaa, 

että maasta lähteviä rahavirtoja verotetaan 

ainakin kerran, esimerkiksi perimällä niistä 

lähdevero tai toteuttamalla vastaavia 

toimia, jotta estetään voittojen valuminen 

verottomasti ulos EU:sta, ja kehottaa 

komissiota antamaan asiaa koskevan 

lainsäädäntöehdotuksen, esimerkiksi 

tarkistamaan emo-tytäryhtiödirektiiviä ja 

korko- ja rojaltidirektiiviä; vaatii luomaan 

järjestelmän, jolla varmistetaan, että 

kansallisille veroviranomaisille on 

esitettävä vahvistusasiakirja ja siitä on 

ilmoitettava komissiolle operaation 

todistamiseksi oikeaksi, sillä näin voidaan 

suojella sisämarkkinoita ja säilyttää yhteys 

sen välillä, missä voitot ja taloudellinen 

arvo syntyvät ja missä niitä verotetaan; 

tähdentää, että tällainen järjestelmä on 

suunniteltava huolellisesti, jotta vältetään 

kaksinkertainen verotus ja riidat; 

kannattaa OECD:n ajamaa veroasioiden 

monenvälistä menettelytapaa, jonka 

tarkoituksena on yhdenmukaistaa 

kansainvälisiä verojärjestelyjä ja 

varmistaa voittojen verotus siellä, missä 

arvo on syntynyt, ja kehottaa komissiota 

vahvistamaan EU:n kansainvälistä roolia 

niin, että se esiintyy yksimielisenä, ja 

pyrkimään kehittämään EU:n yhteiset 

puitteet kahdenvälisille verosopimuksille 

149. korostaa erityisesti tarvetta varmistaa, 

että maasta lähteviä rahavirtoja verotetaan 

ainakin kerran, esimerkiksi perimällä niistä 

lähdevero tai toteuttamalla vastaavia 

toimia, jotta estetään voittojen valuminen 

verottomasti ulos EU:sta, ja kehottaa 

komissiota antamaan asiaa koskevan 

lainsäädäntöehdotuksen, esimerkiksi 

tarkistamaan emo-tytäryhtiödirektiiviä ja 

korko- ja rojaltidirektiiviä; vaatii luomaan 

järjestelmän, jolla varmistetaan, että 

kansallisille veroviranomaisille on 

esitettävä vahvistusasiakirja ja siitä on 

ilmoitettava komissiolle operaation 

todistamiseksi oikeaksi, sillä näin voidaan 

suojella sisämarkkinoita ja säilyttää yhteys 

sen välillä, missä voitot ja taloudellinen 

arvo syntyvät ja missä niitä verotetaan; 

tähdentää, että tällainen järjestelmä on 

suunniteltava huolellisesti, jotta vältetään 

kaksinkertainen verotus ja riidat ja estää 

verosopimuskeinottelu; kehottaa 

jäsenvaltioita sisällyttämään välittömästi 

verosopimuksiinsa väärinkäytösten 

kieltäviä lausekkeita BEPS-ehdotusten 

mukaisesti; 
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ja korvaamaan vähitellen valtavan 

määrän kahdenvälisiä verosopimuksia 

unionin / kolmansien 

oikeudenkäyttöalueiden sopimuksilla; 

korostaa, että tämä olisi nopein tapa estää 

verosopimuskeinottelu; kehottaa 

jäsenvaltioita tällä välin sisällyttämään 

välittömästi verosopimuksiinsa 

väärinkäytösten kieltäviä lausekkeita 

BEPS-ehdotusten mukaisesti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Tarkistus  8 

Bernard Monot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

170 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

170. korostaa, että neuvostossa sovellettava 

yksimielisyyssääntö, johon kuuluu jokaisen 

jäsenvaltion veto-oikeus, ei kannusta 

muuttamaan asioiden nykytilaa ja 

etsimään yhteistyöratkaisua; kehottaa 

komissiota käyttämään tarvittaessa 

rohkeasti SEUT-sopimuksen 116 artiklaa, 

jossa määrätään seuraavaa: ”Jos komissio 

toteaa, että jokin eroavuus jäsenvaltioiden 

lakien, asetusten tai hallinnollisten 

määräysten välillä vääristää kilpailun 

edellytyksiä sisämarkkinoilla ja johtaa näin 

vääristymään, joka on poistettava, se 

ryhtyy neuvotteluihin niiden 

jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskee. 

Jollei neuvotteluissa päästä sopimukseen 

vääristymän poistamisesta, Euroopan 

parlamentti ja neuvosto antavat tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

tarvittavat direktiivit. [...]”; 

170. korostaa, että neuvostossa sovellettava 

yksimielisyyssääntö, johon kuuluu jokaisen 

jäsenvaltion veto-oikeus verotusasioissa, 

on välttämätön niiden suvereniteetin 

kannalta; kehottaa komissiota kaikissa 

tapauksissa ja etenkin verotuksen alalla 

pidättäytymään käyttämästä SEUT-

sopimuksen 116 artiklaa, jossa määrätään 

seuraavaa: ”Jos komissio toteaa, että jokin 

eroavuus jäsenvaltioiden lakien, asetusten 

tai hallinnollisten määräysten välillä 

vääristää kilpailun edellytyksiä 

sisämarkkinoilla ja johtaa näin 

vääristymään, joka on poistettava, se 

ryhtyy neuvotteluihin niiden 

jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskee. 

Jollei neuvotteluissa päästä sopimukseen 

vääristymän poistamisesta, Euroopan 

parlamentti ja neuvosto antavat tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

tarvittavat direktiivit. [...]”; 

Or. en 

 

 


