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9.12.2015 A8-0349/11 

Tarkistus  11 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite I – 7 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – perustetaan ilmiantajia varten yhteinen 

eurooppalainen rahasto, jota rahoitetaan 

takaisinperityillä varoilla ja jolla 

varmistetaan, että ilmiantajat saavat 

riittävästi taloudellista tukea voidakseen 

paljastaa salaisuuksia yleisen edun 

nimissä; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Tarkistus  12 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite I – alaotsikko 7 a (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  Suositus A8. Veroneuvontaa tarjoavia 

yrityksiä koskevat uudet säännöt 

 Euroopan parlamentti kehottaa 

komissiota esittämään 

lainsäädäntöehdotuksen, jonka avulla 

 • otetaan käyttöön pakolliset 

eurooppalaiset eettiset käytännesäännöt, 

joita sovelletaan kaikkiin sisämarkkinoilla 

toimiviin veroneuvontaa tarjoaviin 

yrityksiin, jotta voidaan ehkäistä 

aggressiivisia verosuunnittelukäytänteitä; 

 • hyväksytään selkeä määritelmä 

eturistiriidasta ja harjoitetaan vakaata 

politiikkaa, jolla estetään toimijoita 

olemasta minkään asiantuntijaelimen tai 

neuvoa-antavan elimen jäsen, jos tähän 

liittyy riski eturistiriidasta; 

 • velvoitetaan sekä tilintarkastusta että 

verosäännösten noudattamista koskevia 

toimintoja hoitavat yhtiöt eriyttämään 

toimintonsa edellyttämällä itse yhtiön 

eriyttämistä erillisiksi kokonaisuuksiksi; 

 • asetetaan uusia käytännesääntöjä 

noudattamattomille yksittäisille 

neuvonantajille ja neuvontapalveluja 

tarjoaville yrityksille konkreettisia 

seuraamuksia, jotka ulottuvat sakoista ja 

menetettyjen verotulojen korvaamisesta 

aina sisämarkkinoita koskevan toimiluvan 
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peruuttamiseen; komission olisi edellä 

mainittujen toimenpiteiden osalta tehtävä 

aina selväksi, mitä seuraamuksia sääntöjä 

noudattamattomiin jäsenvaltioihin tai 

yrityksiin sovelletaan; 

 • otetaan käyttöön määräyksiä, joissa 

edellytetään, että yhtiön osakkaiden olisi 

keskusteltava verosuunnittelustrategiasta 

ja että sille olisi saatava osakkaiden 

hyväksyntä. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Tarkistus  13 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite I – 8 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  komission olisi pidätyttävä erottamasta 

toisistaan yhteisen yhdistetyn 

yhtiöveropohjan (CCCTB) yhteisiä ja 

yhdistettyjä osia ja annettava kesäkuuhun 

2016 mennessä yksi ainoa 

lainsäädäntöehdotus unionin pakollisesta 

yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta; 

Or. en 

 

 


