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18.11.2015 A8-0317/11 

Tarkistus  11 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että vaikka useammassa maassa 

toimivien yritysten on entistä vaikeampi 

noudattaa monia erilaisia verojärjestelmiä, 

ne pystyvät globalisaation ja digitalisaation 

ansiosta organisoimaan toimintansa 

offshore-keskusten välityksellä ja luomaan 

monimutkaisia rakenteita maksamiensa 

verojen kokonaismäärän vähentämiseksi; 

pelkää, että useimmat jäsenvaltiot ovat 

talous- ja velkakriisin ja julkisen talouden 

vakauttamisen seurauksena vähentäneet 

merkittävästi verohallintojensa 

henkilöstöä; korostaa, että kansallisilla 

veroviranomaisilla olisi oltava riittävät 

resurssit, henkilöresurssit mukaan 

luettuina, toimia tehokkaasti aggressiivisen 

verosuunnittelun, verovilpin ja veron 

välttelyn ennaltaehkäisemiseksi ja 

paljastamiseksi, sillä nämä rapauttavat 

oleellisesti niiden veropohjaa, ja niiden 

olisi varmistettava parempi ja 

oikeudenmukaisempi veronkanto ja 

verojärjestelmän uskottavuus; panee 

merkille tutkimukset, jotka ovat 

osoittaneet, että verohallintojen 

henkilöstön valtiolle tuomat tulot ovat 

huomattavasti suuremmat kuin niistä 

aiheutuvat kustannukset, sillä 

verohallintojen tehokkuudella on välitön 

myönteinen vaikutus jäsenvaltioiden 

talousarvioihin; 

3. toteaa, että vaikka useammassa maassa 

toimivien yritysten on entistä vaikeampi 

noudattaa monia erilaisia verojärjestelmiä, 

ne pystyvät globalisaation ja digitalisaation 

ansiosta organisoimaan toimintansa 

offshore-keskusten välityksellä ja luomaan 

monimutkaisia rakenteita maksamiensa 

verojen kokonaismäärän vähentämiseksi; 

pelkää, että useimmat jäsenvaltiot ovat 

talous- ja velkakriisin ja julkisen talouden 

vakauttamisen seurauksena vähentäneet 

merkittävästi verohallintojensa 

henkilöstöä; korostaa, että kansallisilla 

veroviranomaisilla olisi oltava riittävät 

resurssit, henkilöresurssit mukaan 

luettuina, toimia tehokkaasti aggressiivisen 

verosuunnittelun, verovilpin ja veron 

välttelyn ennaltaehkäisemiseksi ja 

paljastamiseksi, sillä nämä rapauttavat 

oleellisesti niiden veropohjaa, ja niiden 

olisi varmistettava parempi ja 

oikeudenmukaisempi veronkanto ja 

verojärjestelmän uskottavuus; panee 

merkille tutkimukset, jotka ovat 

osoittaneet, että verohallintojen 

henkilöstön valtiolle tuomat tulot ovat 

huomattavasti suuremmat kuin niihin 

liittyvät menot, sillä verohallintojen 

tehokkuudella on välitön myönteinen 

vaikutus jäsenvaltioiden verotuloihin; 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Tarkistus  12 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

95 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 95 a. kehottaa jäsenvaltioita ja erityisesti 

rahoitustukea saavia jäsenvaltioita 

toteuttamaan rakenneuudistuksia, 

torjumaan veropetoksia ja lujittamaan 

aggressiivisen verosuunnittelun vastaisia 

toimia; 

Or. en 



 

AM\1079101FI.doc  PE571.047v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

18.11.2015 A8-0317/13 

Tarkistus  13 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

135 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

135. pitää avoimuuden lisäämistä 

monikansallisten yhtiöiden toiminnasta 

keskeisenä varmistettaessa, että 

verohallinnot kykenevät tehokkaasti 

torjumaan veropohjan rapautumista ja 

voitonsiirtoja; toistaa siksi näkemyksensä, 

että monikansallisten yhtiöiden olisi 

kaikilla aloilla esitettävä tilinpäätöksissään 

selvästi ja kattavasti kaikista jäsenvaltioista 

ja kolmansista maista, joissa niillä on 

liiketoimintaa, joukko koottuja tietoja, 

mukaan lukien niiden voitto tai tappio 

ennen veroja, verot voitosta tai tappiosta, 

työntekijöiden lukumäärä, hallussa oleva 

varallisuus ja perustiedot veropäätöksistä 

(maakohtainen raportointi); korostaa, että 

nämä tiedot on tärkeää asettaa julkisesti 

saataville, mahdollisesti keskitetyn EU-

rekisterin muodossa; korostaa lisäksi, että 

pk-yritykset, jotka eivät ole 

monikansallisia yhtiöitä, olisi vapautettava 

tällaisesta velvoitteesta; kehottaa neuvostoa 

hyväksymään vuoden 2015 loppuun 

mennessä parlamentin heinäkuussa 2015 

hyväksymän kannan osakkeenomistajien 

oikeuksia koskevaan direktiiviin; korostaa, 

että avoimuutta koskevat vaatimukset olisi 

laadittava ja pantava täytäntöön siten, että 

ne eivät aiheuta kilpailuhaittaa EU:n 

yrityksille; 

135. pitää avoimuuden lisäämistä 

monikansallisten yhtiöiden toiminnasta 

keskeisenä varmistettaessa, että 

verohallinnot kykenevät tehokkaasti 

torjumaan veropohjan rapautumista ja 

voitonsiirtoja; toistaa siksi näkemyksensä, 

että monikansallisten yhtiöiden olisi 

kaikilla aloilla esitettävä tilinpäätöksissään 

selvästi ja kattavasti kaikista jäsenvaltioista 

ja kolmansista maista, joissa niillä on 

liiketoimintaa, joukko koottuja tietoja, 

mukaan lukien niiden voitto tai tappio 

ennen veroja, verot voitosta tai tappiosta, 

työntekijöiden lukumäärä, hallussa oleva 

varallisuus ja perustiedot veropäätöksistä 

(maakohtainen raportointi); korostaa, että 

nämä tiedot on tärkeää asettaa julkisesti 

saataville, mahdollisesti keskitetyn 

EU-rekisterin muodossa; korostaa lisäksi, 

että pk-yritykset ja mid cap -yritykset, 

jotka eivät ole monikansallisia yhtiöitä, 

olisi vapautettava tällaisesta velvoitteesta; 

kehottaa neuvostoa hyväksymään vuoden 

2015 loppuun mennessä parlamentin 

heinäkuussa 2015 hyväksymän kannan 

osakkeenomistajien oikeuksia koskevaan 

direktiiviin; korostaa, että avoimuutta 

koskevat vaatimukset olisi laadittava ja 

pantava täytäntöön siten, että ne eivät 

aiheuta kilpailuhaittaa EU:n yrityksille; 
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