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9.12.2015 A8-0349/14 

Tarkistus  14 

Luděk Niedermayer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AR kappale – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(i) katsoo, että suurten monikansallisten 

yhtiöiden toimintaa ja varsinkin niiden 

tekemiä voittoja ja niistä maksettuja veroja 

sekä niiden vastaanottamia tukia ja 

veronpalautuksia, työntekijöiden määrää ja 

hallussa olevia varoja koskeva suurempi 

läpinäkyvyys on olennaisen tärkeää sen 

varmistamiseksi, että verohallinnot 

puuttuvat tehokkaasti veropohjan 

rapautumiseen ja voitonsiirtoihin; ottaa 

huomioon, että on luotava oikea tasapaino, 

jossa otetaan huomioon avoimuus, 

henkilötietojen suojaaminen ja kaupallinen 

arkaluontoisuus sekä vaikutus pieniin 

yrityksiin; toteaa, että yksi tämän 

läpinäkyvyyden olennaisen tärkeä muoto 

on maakohtainen raportointi; katsoo, että 

maakohtaista raportointia koskevien EU:n 

ehdotusten olisi perustuttava ensisijaisesti 

OECD:n malliin; katsoo, että EU:n on 

mahdollista mennä OECD:n suuntaviivoja 

pidemmälle ja tehdä tällaisen maakohtaisen 

raportoinnin pakolliseksi ja julkiseksi, ja 

toteaa äänestäneensä osakkeenomistajien 

oikeuksia koskevan direktiivin 

uudelleentarkastelua koskevaan 

ehdotukseen 8. heinäkuuta 2015
3
 

hyväksytyissä tarkistuksissa täysimääräisen 

maakohtaisen raportoinnin puolesta; ottaa 

huomioon, että komissio järjesti kyseisestä 

asiasta konsultoinnin 17. kesäkuuta – 

9. syyskuuta 2015 tutkiakseen eri 

(i) katsoo, että suurten monikansallisten 

yhtiöiden toimintaa ja varsinkin niiden 

tekemiä voittoja ja niistä maksettuja veroja 

sekä niiden vastaanottamia tukia ja 

veronpalautuksia, työntekijöiden määrää ja 

hallussa olevia varoja koskeva suurempi 

läpinäkyvyys on olennaisen tärkeää sen 

varmistamiseksi, että verohallinnot 

puuttuvat tehokkaasti veropohjan 

rapautumiseen ja voitonsiirtoihin; ottaa 

huomioon, että on luotava oikea tasapaino, 

jossa otetaan huomioon avoimuus, 

henkilötietojen suojaaminen ja kaupallinen 

arkaluontoisuus sekä vaikutus pieniin 

yrityksiin; toteaa, että yksi tämän 

läpinäkyvyyden olennaisen tärkeä muoto 

on maakohtainen raportointi; korostaa, että 

avoimuutta koskevat vaatimukset olisi 

laadittava ja pantava täytäntöön siten, että 

ne eivät aiheuta kilpailuhaittaa EU:n 

yrityksille; katsoo, että maakohtaista 

raportointia koskevien EU:n ehdotusten 

olisi perustuttava ensisijaisesti OECD:n 

malliin; katsoo, että EU:n on mahdollista 

mennä OECD:n suuntaviivoja pidemmälle 

ja tehdä tällaisen maakohtaisen 

raportoinnin pakolliseksi, ja toteaa 

äänestäneensä osakkeenomistajien 

oikeuksia koskevan direktiivin 

uudelleentarkastelua koskevaan 

ehdotukseen 8. heinäkuuta 2015
3
 

hyväksytyissä neuvotteluvaltuuksia 
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vaihtoehtoja maakohtaisen raportoinnin 

täytäntöönpanemiseksi
4
; toteaa, että tähän 

konsultointiin julkisesti vastanneista 88 

prosenttia sanoi tukevansa yritysten 

verotietojen julkistamista; 

koskevissa tarkistuksissa täysimääräisen 

maakohtaisen raportoinnin puolesta; ottaa 

huomioon, että komissio järjesti kyseisestä 

asiasta konsultoinnin 17. kesäkuuta – 

9. syyskuuta 2015 tutkiakseen eri 

vaihtoehtoja maakohtaisen raportoinnin 

täytäntöönpanemiseksi
4
; toteaa, että tähän 

konsultointiin julkisesti vastanneista 88 

prosenttia sanoi tukevansa yritysten 

verotietojen julkistamista; toteaa, että pk-

yritykset ja mid cap -yritykset, jotka eivät 

ole monikansallisia yhtiöitä, olisi 

vapautettava tällaisesta velvoitteesta; 

__________________ __________________ 

3
 Hyväksytyt tekstit, 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 

3
 Hyväksytyt tekstit, 8.7.2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2

015/further-corporate-tax-

transparency/index_en.htm.
 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2

015/further-corporate-tax-

transparency/index_en.htm.
 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Tarkistus  15 

Luděk Niedermayer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – Suositus A1 – johdantokappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Euroopan parlamentti pyytää jälleen kerran 

komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat 

toimenpiteet, jotta kesäkuuhun 2016 

mennessä voidaan ottaa käyttöön kattava ja 

julkaistava kaikkien monikansallisten 

yhtiöiden maakohtainen raportointi kaikilla 

aloilla. 

Euroopan parlamentti pyytää jälleen kerran 

komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat 

toimenpiteet, jotta kesäkuuhun 2016 

mennessä voidaan ottaa käyttöön kattava ja 

julkaistava kaikkien monikansallisten 

yhtiöiden maakohtainen raportointi kaikilla 

aloilla, ja korostaa jälleen kerran, että 

pk-yritykset ja mid cap -yritykset, jotka 

eivät ole monikansallisia yhtiöitä, olisi 

vapautettava tällaisesta velvoitteesta. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Tarkistus  16 

Luděk Niedermayer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – Suositus A1 – 2 luetelmakohta – 2 a luetelmakohta uusi 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 o lisääntyneiden avoimuusvaatimuksien 

vaikutus EU:n alueen yritysten 

kilpailuasemaan EU:n ulkopuolisiin 

yrityksiin nähden; 

Or. en 

 

 


