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18.11.2015 A8-0317/14 

Tarkistus  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AA kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AA. toteaa, että haitallisiin 

verokäytäntöihin voi ainakin jossakin 

määrin liittyä yksi tai useampia seuraavista 

ei-toivotuista vaikutuksista: avoimuuden 

puute, mielivaltainen syrjintä, kilpailun 

vääristyminen ja eriarvoiset 

toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja 

niiden ulkopuolella, sisämarkkinoiden 

yhtenäisyyden sekä verojärjestelmän 

oikeudenmukaisuuden, vakauden ja 

legitimiteetin heikkeneminen, vähemmän 

liikkuvien taloudellisten muuttujien 

ankarampi verotus, lisääntynyt 

taloudellinen eriarvoisuus, valtioiden 

välinen vilpillinen kilpailu, veropohjan 

rapautuminen, yhteiskunnallinen 

tyytymättömyys, epäluottamus ja 

demokratiavaje; 

AA. toteaa, että haitallisiin 

verokäytäntöihin voi ainakin jossakin 

määrin liittyä yksi tai useampia seuraavista 

ei-toivotuista vaikutuksista: avoimuuden 

puute, mielivaltainen syrjintä, kilpailun 

vääristyminen ja eriarvoiset 

toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja 

niiden ulkopuolella, sisämarkkinoiden 

yhtenäisyyden sekä verojärjestelmän 

oikeudenmukaisuuden, vakauden ja 

legitimiteetin heikkeneminen, vähemmän 

liikkuvien taloudellisten muuttujien 

ankarampi verotus, lisääntynyt 

taloudellinen eriarvoisuus, valtioiden 

välinen vilpillinen kilpailu, veropohjan 

rapautuminen, yhteiskunnallinen 

tyytymättömyys, epäluottamus ja 

demokratiavaje, ja ne voivat toimia 

suurituloisten ja varakkaiden henkilöiden 

veronvälttelyn välineenä; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Tarkistus  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AC kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AC. toteaa, että 26. helmikuuta 2015 

asetettu erityisvaliokunta on pitänyt 

14 kokousta ja kuullut niissä komission 

puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria, 

kilpailusta vastaavaa komission jäsentä 

Margrethe Vestageria ja talous- ja 

rahoitusasioista, verotuksesta ja 

tulliasioista vastaavaa komission jäsentä 

Pierre Moscovicia, neuvoston 

puheenjohtajaa Pierre Gramegnaa, 

Ranskan valtiovarainministeriä Michel 

Sapinia, Saksan valtiovarainministeriä 

Wolfgang Schäublea, Italian 

valtiovarainministeriä Pier Carlo Padoania 

ja Espanjan valtiovarainministeriä Luis de 

Guindosia, OECD:n edustajia, 

tietovuotajia, tutkivia journalisteja, 

asiantuntijoita, tutkijoita, monikansallisten 

yhtiöiden edustajia, ammattialayhdistyksiä, 

ammattiliittoja, hallituksista 

riippumattomia järjestöjä ja EU:n 

kansallisten parlamenttien jäseniä (ks. liite 

1); toteaa, että TAXE-erityisvaliokunnan 

valtuuskuntia on käynyt Sveitsissä 

ottamassa selvää mandaattinsa kolmansien 

maiden ulottuvuutta koskevista 

erityispiirteistä sekä 

tiedonhankintamatkoilla Belgiassa, 

AC. toteaa, että 26. helmikuuta 2015 

asetettu erityisvaliokunta on pitänyt 

14 kokousta ja kuullut niissä komission 

puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria, 

kilpailusta vastaavaa komission jäsentä 

Margrethe Vestageria ja talous- ja 

rahoitusasioista, verotuksesta ja 

tulliasioista vastaavaa komission jäsentä 

Pierre Moscovicia, neuvoston 

puheenjohtajaa Pierre Gramegnaa, 

Ranskan valtiovarainministeriä Michel 

Sapinia, Saksan valtiovarainministeriä 

Wolfgang Schäublea, Italian 

valtiovarainministeriä Pier Carlo Padoania 

ja Espanjan valtiovarainministeriä Luis de 

Guindosia, OECD:n edustajia, 

tietovuotajia, tutkivia journalisteja, 

asiantuntijoita, tutkijoita, monikansallisten 

yhtiöiden edustajia, ammattialayhdistyksiä, 

ammattiliittoja, hallituksista 

riippumattomia järjestöjä ja EU:n 

kansallisten parlamenttien jäseniä (ks. liite 

1); toteaa, että TAXE-erityisvaliokunnan 

valtuuskuntia on käynyt Sveitsissä 

ottamassa selvää mandaattinsa kolmansien 

maiden ulottuvuutta koskevista 

erityispiirteistä sekä 

tiedonhankintamatkoilla Belgiassa, 
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Luxemburgissa, Irlannissa, Alankomaissa 

ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa; toteaa, 

että myös Gibraltarin ja Bermudan 

hallintojen edustajien kanssa on pidetty 

kokoukset; 

Luxemburgissa, Irlannissa, Alankomaissa 

ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa; toteaa, 

että myös Gibraltarin ja Bermudan 

hallintojen edustajien kanssa on pidetty 

kokoukset; katsoo, että vaikka kaikilla 

näillä toimilla saatiin moninaisia ja 

korvaamattomia tietoja verojärjestelmistä 

ja -käytännöistä eri puolilla EU:ta, niillä 

ei saatu selvennettyä kaikkia olennaisia 

kysymyksiä, mukaan lukien niiden 

lausuntojen epäjohdonmukaisuus, joita 

komission puheenjohtaja Jean-Claude 

Juncker antoi Kreckén raportin pitkän 

aikaa salaisena pidetystä sivusta; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Tarkistus  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AD kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AD. toteaa, että erityisvaliokunnan 

toimintaa on haitannut se, että muutamat 

jäsenvaltiot ja neuvosto eivät reagoineet 

ajallaan (ks. liite 2) eivätkä loppujen 

lopuksi toimittaneet kaikkia pyydettyjä 

asiakirjoja tai ainoastaan vastasivat 

muodon vuoksi jotakin, joka tuskin sivusi 

esitettyjen kysymysten sisältöä; toteaa 

erityisesti, että yhteensä 17 kutsutusta 

monikansallisesta yhtiöstä (tilintarkastus- 

ja veroneuvontayritykset pois lukien) 15 

suostui tulemaan erityisvaliokunnan 

kuultavaksi (ks. liite 3); toteaa, että 

myöskään komissio ei tehnyt 

täysimääräistä yhteistyötä, sillä se ei 

toimittanut kaikkia kokousasiakirjoja ja 

epävirallisten kokousten muistioita 

käytännesääntötyöryhmän kokouksista 

vaan mahdollisti vain rajallisen 

kuulemismenettelyn, koska jotkut 

jäsenvaltiot vastustivat jyrkästi; toteaa, että 

erityisvaliokunnan toimikautta oli siksi 

pidennettävä; 

AD. toteaa, että erityisvaliokunnan 

toimintaa on haitannut se, että muutamat 

jäsenvaltiot ja neuvosto eivät reagoineet 

ajallaan (ks. liite 2) eivätkä loppujen 

lopuksi toimittaneet kaikkia pyydettyjä 

asiakirjoja tai ainoastaan vastasivat 

muodon vuoksi jotakin, joka tuskin sivusi 

esitettyjen kysymysten sisältöä; toteaa 

erityisesti, että yhteensä 17 kutsutusta 

monikansallisesta yhtiöstä (tilintarkastus- 

ja veroneuvontayritykset pois lukien) 15 

suostui tulemaan erityisvaliokunnan 

kuultavaksi (ks. liite 3) ja niistä 11 

kuitenkin vasta toistuvasti esitetyn kutsun 

ja merkittävän painostuksen jälkeen; 

toteaa, että myöskään komissio ei tehnyt 

täysimääräistä yhteistyötä eikä toimittanut 

kaikkia kokousasiakirjoja ja epävirallisten 

kokousten muistioita 

käytännesääntötyöryhmän kokouksista, 

eikä se antanut erityisvaliokunnan 

käyttöön tietokantaa, jonka komissio oli 

perustanut sisäiseen käyttöön ja joka 

sisältää kaikki mahdollisesti haitallisiksi 

katsotut verojärjestelyt eri puolilla EU:ta, 
vaan se mahdollisti muun muassa 

joidenkin jäsenvaltioiden jyrkän 

vastustuksen vuoksi vain rajallisen 
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kuulemismenettelyn, jonka aikana paljon 

keskeistä tietoa jäi kokonaan esittämättä; 

toteaa, että erityisvaliokunnan toimikautta 

oli siksi pidennettävä kerran ja puutteiden 

vuoksi sitä on pidennettävä uudelleen; 

toteaa, että TAXE-erityisvaliokunnan 

lopullinen mietintö olisi julkaistava 

erityisvaliokunnan toimikauden lopussa 

tämän väliaikaisen mietinnön 

täydentämiseksi; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Tarkistus  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. on kuitenkin huolissaan 

veroviranomaisten ja yksityisten yritysten 

läheisistä suhteista joissakin 

jäsenvaltioissa, mikä johtaa usein 

yksityisiä yrityksiä koskeviin tilapäisiin 

päätöksiin ja seuraamuksiin, joilla ei 

onnistuta suojaamaan yleistä etua vaan 

edistetään veronvälttelyä; korostaa 

tarvetta lisätä veroviranomaisten 

riippumattomuutta yritysten etuihin 

nähden vaarantamatta niiden poliittista ja 

demokraattista vastuuvelvollisuutta 

kansallisille hallituksille ja 

parlamenteille; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Tarkistus  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

90 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  90 a. tähdentää tässä yhteydessä hiljattain 

mediassa tehtyjä paljastuksia, joiden 

mukaan useat jäsenvaltiot estivät 

aktiivisesti haitallisten verokäytäntöjen 

rajoittamisen etenemisen neuvoston 

elimissä erityisesti patenttiboksien 

yhteydessä, ja vaatii lisätutkimuksia 

poliittisesta vastuusta näissä tapauksissa 

myös euroryhmän puheenjohtajan Jeroen 

Dijsselbloemin ja komission 

puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 

osalta; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Tarkistus  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

118 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

118. odottaa täysin yhteisen yhdistetyn 

yhtiöveropohjan hyväksymistä ja sen 

täysimääräistä täytäntöönpanoa unionissa 

ja kehottaa komissiota sillä välin 

ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin, 

jotta voidaan varmistaa tehokas verotus, 

vähentää voitonsiirtoja (pääasiassa 

siirtohinnoittelua), valmistella ennen 

yhdistämistä rajatylittävien voittojen ja 

tappioiden tasaamiseksi järjestelmää, 

jonka olisi oltava tilapäinen ja tarjottava 

riittävät takeet siitä, ettei se anna 

lisämahdollisuuksia aggressiiviseen 

verosuunnitteluun, ja jotta kaikkiin asiaa 

koskeviin direktiiveihin voidaan sisällyttää 

asianmukaisia ja tehokkaita 

väärinkäytösten vastaisia säännöksiä; 

pyytää komissiota tarkistamaan, ovatko 

nykyiset vero- ja yhtiöoikeuden alan 

direktiivit ja direktiiviehdotukset riittäviä 

tehokkaan verotuksen varmistamiseksi; 

kehottaa neuvostoa valmistautumaan 

hyväksymään nämä säännökset nopeasti; 

korostaa, että yhteisen yhdistetyn 

yhtiöveropohjan tavoitteiden 

saavuttamiseksi, siis byrokratian 

vähentämiseksi, sen soveltamiseen olisi 

yhdistettävä yhteisten kirjanpitosääntöjen 

118. odottaa täysin yhteisen yhdistetyn 

yhtiöveropohjan hyväksymistä ja sen 

täysimääräistä täytäntöönpanoa unionissa 

ja kehottaa komissiota sillä välin 

ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin, 

jotta voidaan varmistaa tehokas verotus, 

vähentää voitonsiirtoja (pääasiassa 

siirtohinnoittelua) ja sisällyttää kaikkiin 

asiaa koskeviin direktiiveihin 

asianmukaisia ja tehokkaita 

väärinkäytösten vastaisia säännöksiä; 

pyytää komissiota tarkistamaan, ovatko 

nykyiset vero- ja yhtiöoikeuden alan 

direktiivit ja direktiiviehdotukset riittäviä 

tehokkaan verotuksen varmistamiseksi; 

kehottaa neuvostoa valmistautumaan 

hyväksymään nämä säännökset nopeasti; 

korostaa, että yhteisen yhdistetyn 

yhtiöveropohjan tavoitteiden 

saavuttamiseksi, siis byrokratian 

vähentämiseksi, sen soveltamiseen olisi 

yhdistettävä yhteisten kirjanpitosääntöjen 

noudattaminen ja hallinnollisten 

käytäntöjen asianmukainen lähentäminen 

veroasioissa; 
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noudattaminen ja hallinnollisten 

käytäntöjen asianmukainen lähentäminen 

veroasioissa; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Tarkistus  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

136 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

136. kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 

ottamaan käyttöön laajemman, 

veroviranomaisten käytettävissä olevan 

maakohtaisen raportoinnin järjestelmän, 

joka perustuu OECD:n normiin ja sisältää 

yksityiskohtaisempia tietoja, esimerkiksi 

tietoja veroilmoituksista ja 

ryhmänsisäisistä liiketoimista; korostaa, 

että sen lisäksi, että yritykset toimittavat 

verotietoja muille verohallinnoille, on 

parannettava riitojen ratkaisun puitteita, 

jotta voidaan selventää kunkin osapuolen 

oikeudet ja välttää kielteiset 

sivuvaikutukset; painottaa, että suhteissa 

kolmansien maiden verohallintoihin tietoja 

olisi toimitettava vain niiden maiden 

viranomaisille, joilla on käytössään EU:n 

välimiesmenettely-yleissopimuksessa 

tarkoitettuja järjestelyjä vastaavat 

järjestelyt; kehottaa myös laatimaan 

yhdenmukaistettuja kirjanpitonormeja, 

joiden avulla saadaan erityisesti 

yksityiskohtaisempia tietoja rojalteista; 

136. kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 

ottamaan käyttöön laajemman, 

veroviranomaisten käytettävissä olevan 

maakohtaisen raportoinnin järjestelmän, 

joka perustuu OECD:n normiin ja sisältää 

yksityiskohtaisempia tietoja, esimerkiksi 

tietoja veroilmoituksista ja 

ryhmänsisäisistä liiketoimista; korostaa, 

että sen lisäksi, että yritykset toimittavat 

verotietoja muille verohallinnoille, on 

parannettava riitojen ratkaisun puitteita, 

jotta voidaan selventää kunkin osapuolen 

oikeudet ja välttää kielteiset 

sivuvaikutukset; painottaa, että suhteissa 

kolmansien maiden verohallintoihin tietoja 

olisi toimitettava vain niiden maiden 

viranomaisille, joilla on käytössään EU:n 

välimiesmenettely-yleissopimuksessa 

tarkoitettuja järjestelyjä vastaavat 

järjestelyt; kehottaa myös laatimaan 

yhdenmukaistettuja kirjanpitonormeja, 

joiden avulla saadaan erityisesti 

yksityiskohtaisempia tietoja rojalteista; 

korostaa, että verotusta koskevat 

yhdenmukaistetut EU:n kirjanpitonormit 

eivät saisi perustua kansainvälisiin 

tilinpäätösstandardeihin (IFRS-

standardit) vaan niiden olisi perustuttava 

todellisiin EU:n sääntöihin, joilla 
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tasapainotetaan joustavuutta 

lisääntyneestä harkinnanvaraisesta 

liikkumavarasta veronmaksajille 

aiheutuvien mahdollisesti haitallisten 

vaikutusten suhteen, kun lasketaan 

keskeisiä lukuja, kuten tuloja ja menoja; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Tarkistus  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

143 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

143. kehottaa komissiota harkitsemaan 

keinoja, joilla voitaisiin varmistaa suojelu 

perusteettomilta oikeusjutuilta, 

taloudellisilta seuraamuksilta tai syrjinnältä 

ja turvata samalla luottamuksellisuuden ja 

liikesalaisuuksien säilyminen; kiinnittää 

tässä yhteydessä huomiota Yhdysvaltojen 

Dodd–Frank-lakiin, jolla sekä palkitaan 

tietovuotajia alkuperäistietojen 

toimittamisesta viranomaisille että 

suojellaan heitä oikeustoimilta ja työpaikan 

menetykseltä, mutta toteaa, että tällainen 

palkitseminen ei saisi kannustaa 

julkaisemaan yritysten kannalta 

arkaluontoisia tietoja; ehdottaa, että 

perustetaan riippumaton EU:n elin, joka 

vastaisi tällaisen tiedon keruusta ja 

tutkimusten suorittamisesta, sekä Euroopan 

laajuinen tietovuotajien rahasto, jonka 

avulla varmistetaan, että tietovuotajat 

saavat asianmukaista taloudellista apua ja 

joka rahoitetaan takaisinperittyihin 

varoihin tai määrättyihin sakkoihin 

perustuvilla maksuilla; katsoo, että 

suojelua olisi myönnettävä tietovuotajille 

myös silloin, kun he antavat tietoa 

kansalaisille, jos asiasta on ilmoitettu 

toimivaltaisille kansallisille tai EU:n 

143. kehottaa komissiota harkitsemaan 

keinoja, joilla voitaisiin varmistaa suojelu 

perusteettomilta oikeusjutuilta, 

taloudellisilta seuraamuksilta tai syrjinnältä 

ja turvata samalla luottamuksellisuuden ja 

liikesalaisuuksien säilyminen; kiinnittää 

tässä yhteydessä huomiota Yhdysvaltojen 

Dodd–Frank-lakiin, jolla sekä palkitaan 

tietovuotajia alkuperäistietojen 

toimittamisesta viranomaisille että 

suojellaan heitä oikeustoimilta ja työpaikan 

menetykseltä, mutta toteaa, että tällainen 

palkitseminen ei saisi kannustaa 

julkaisemaan yritysten kannalta 

arkaluontoisia tietoja; ehdottaa, että 

perustetaan riippumaton EU:n elin, joka 

vastaisi tällaisen tiedon keruusta ja 

tutkimusten suorittamisesta, sekä Euroopan 

laajuinen tietovuotajien rahasto, jonka 

avulla varmistetaan, että tietovuotajat 

saavat asianmukaista taloudellista apua ja 

joka rahoitetaan takaisinperittyihin 

varoihin tai määrättyihin sakkoihin 

perustuvilla maksuilla; katsoo, että 

suojelua olisi myönnettävä tietovuotajille 

myös silloin, kun he antavat tietoa 

kansalaisille, jos asiasta on ilmoitettu 

toimivaltaisille kansallisille tai EU:n 
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viranomaisille mutta ne eivät ole 

reagoineet kuukauden kuluessa; 

viranomaisille mutta ne eivät ole 

reagoineet kuukauden kuluessa; kehottaa 

komissiota varmistamaan tietovuotajien ja 

toimittajien kattavan suojelun 

liikesalaisuuksia koskevassa direktiivissä 

tässä mietinnössä annettujen suositusten 

perusteella; 

Or. en 

 

 


