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9.12.2015 A8-0349/17 

Tarkistus  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. ottaa huomioon, että veropäätöksiä ja 

muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan 

samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän 

erityisvaliokunnan suorittamissa 

tutkimuksissa paljastui, ettei 

veropäätöskäytäntöä noudateta ainoastaan 

Luxemburgissa vaan se on yleinen 

kaikkialla unionissa; ottaa huomioon, että 

veropäätöskäytäntöä voidaan käyttää täysin 

laillisesti välttämättömän oikeusvarmuuden 

tarjoamiseen yrityksille ja taloudellisen 

riskin vähentämiseen rehellisille 

yrityksille, mutta se jättää kuitenkin sijaa 

väärinkäytöksille ja veronkierrolle ja 

saattaa tarjotessaan oikeusvarmuuden 

ainoastaan valikoiduille toimijoille luoda 

jonkinasteista eriarvoisuutta sellaisten 

yritysten välille, joille on myönnetty 

veropäätöskäytäntö, ja sellaisten, jotka 

eivät hyödynnä tällaisia päätöksiä; 

E. ottaa huomioon, että veropäätöksiä ja 

muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan 

samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän 

erityisvaliokunnan suorittamissa 

tutkimuksissa paljastui, ettei 

veropäätöskäytäntöä noudateta ainoastaan 

Luxemburgissa vaan se on yleinen 

kaikkialla unionissa; toteaa, että vaikka 

TAXE-valiokunta todensi, että unionin 

lainsäädännön rikkominen oli laajalle 

levinnyttä veroasioita koskevan 

tietojenvaihdon, finanssipoliittisten 

valtiontukien ja vilpittömän yhteistyön 

periaatteen alalla, se ei kuitenkaan 

pystynyt täysin puuttumaan poliittista 

vastuuta koskevaan kysymykseen 

komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden 

yhteistyöhaluttomuuden vuoksi; ottaa 

huomioon, että veropäätöskäytäntöä 

voidaan käyttää täysin laillisesti 

välttämättömän oikeusvarmuuden 

tarjoamiseen yrityksille ja taloudellisen 

riskin vähentämiseen rehellisille 

yrityksille, mutta se jättää kuitenkin sijaa 

väärinkäytöksille ja veronkierrolle ja 

saattaa tarjotessaan oikeusvarmuuden 

ainoastaan valikoiduille toimijoille luoda 

jonkinasteista eriarvoisuutta sellaisten 

yritysten välille, joille on myönnetty 

veropäätöskäytäntö, ja sellaisten, jotka 
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eivät hyödynnä tällaisia päätöksiä; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Tarkistus  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että eräitä kunnioitettavia 

poikkeuksia lukuun ottamatta kansalliset 

poliittiset johtajat eivät ole kyllin 

innokkaasti käsitelleet veron kiertämisen 

ongelmaa yhtiöverotuksessa; 

H. toteaa, että eräitä kunnioitettavia 

poikkeuksia lukuun ottamatta kansalliset 

poliittiset johtajat eivät ole kyllin 

innokkaasti käsitelleet veron kiertämisen 

ongelmaa yhtiöverotuksessa; toteaa, että 

jotkin jäsenvaltiot kuten Luxemburg, 

jonka johdossa oli nykyinen komission 

puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, ja 

Alankomaat, jonka 

valtiovarainministerinä oli euroryhmän 

nykyinen puheenjohtaja Jeroen 

Dijsselbloem, ovat – kuten suurimmissa 

tiedotusvälineissä on äskettäin paljastettu 

– aktiivisesti estäneet edistymistä 

haitallisia verokäytäntöjä, kuten 

patenttibokseja, koskevassa asiassa 

neuvoston elimissä; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Tarkistus  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – suositus A3 – 1 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Näihin jäsenvaltioiden antamiin 

ilmoituksiin on sisällyttävä uusista 

verotoimenpiteistä muille jäsenvaltioille ja 

kehitysmaille aiheutuvien merkittävien 

vaikutusten heijastusvaikutusanalyysi, joka 

tukisi käytännesääntötyöryhmän toimintaa 

haitallisten verokäytäntöjen 

tunnistamisessa. 

 Näihin jäsenvaltioiden antamiin 

ilmoituksiin on sisällyttävä uusista 

verotoimenpiteistä muille jäsenvaltioille ja 

kehitysmaille aiheutuvien merkittävien 

vaikutusten heijastusvaikutusanalyysi, joka 

tukisi käytännesääntötyöryhmän toimintaa 

haitallisten verokäytäntöjen 

tunnistamisessa. Nämä analyysit olisi 

julkaistava, jotta julkisyhteisöihin 

kuuluvat ja niihin kuulumattomat sekä 

korkeakoulutussektorin sidosryhmät 

voivat tehdä kaikkeen saatavilla olevaan 

näyttöön perustuvia verojärjestelmien ja 

niiden merkittävien rajatylittävien 

vaikutusten kansainvälisiä vertailuja. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Tarkistus  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – suositus A7 – 3 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 varmistetaan, että tällainen suojelu on 

sopusoinnussa yleisen oikeusjärjestelmän 

kanssa ja se suojelee perusteettomalta 

syytteeseen asettamiselta, taloudellisilta 

seuraamuksilta ja syrjinnältä; 

 varmistetaan, että tällainen suojelu on 

sopusoinnussa yleisen oikeusjärjestelmän 

kanssa ja se suojelee perusteettomalta 

syytteeseen asettamiselta, taloudellisilta 

seuraamuksilta ja syrjinnältä; katsoo, että 

ilmiantajien suojelua ei saisi heikentää 

sillä, että liikesalaisuudet määritellään 

epäselvästi tai liian laveasti, mikä antaa 

yrityksille tai laitoksille mahdollisuuden 

vaientaa ilmiantajat mielivaltaisesti 

vetoamalla tällaisten salaisuuksien 

suojaamiseen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Tarkistus  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – suositus B3 – johdantokappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota 

jatkamaan ohjeistuksen tarjoamista 

jäsenvaltioille siitä, miten 

patenttiboksijärjestelmät pannaan 

täytäntöön muutetun 

”nexus-lähestymistavan” mukaisesti sen 

varmistamiseksi, etteivät ne ole haitallisia. 

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota 

jatkamaan veroetuusjärjestelmiä, kuten 

patenttiboksijärjestelmiä, koskevan 
ohjeistuksen tarjoamista jäsenvaltioille. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Tarkistus  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – suositus B3 – 1 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Ohjeistuksessa olisi tehtävä selväksi, 

että veroetuuskohtelujärjestelmien, kuten 

patenttiboksien, on perustuttava OECD:n 

veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja 

koskevan hankkeen toimessa numero 5 

määriteltyyn muutettuun ”nexus-

lähestymistapaan” eli veroetuuksien ja 

niiden perustana olevan tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan välillä on oltava 

suora yhteys. 

 Ohjeistuksessa olisi tehtävä selväksi, 

että veroetuuskohtelujärjestelmistä, kuten 

patenttibokseista, olisi asteittain 

luovuttava, koska TAXE-valiokunnan 

raportin mukaan tutkimus- ja kehitystyön 

kustannukset voidaan jo nyt kattaa 

unionin jäsenvaltioissa verotuksen 

keinoin, vaikkei patenttibokseja 

käytettäisi. Komissio itse on todennut 

tutkimus- ja kehitystoiminnan 

kannustimia koskevassa tutkimuksessaan, 

että patenttiboksit todennäköisemmin 

siirtävät yhtiöiden tuloja muualle kuin 

edistävät innovointia
1
 ja että se, että 

jonkin tutkimustoiminnon täsmällistä 

osuutta yrityksen voittojen kerryttämiseen 

on vaikea määrittää, tekee tällaisista 

järjestelmistä luontaisesti suotuisia 
veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja 

edistäville toimille. 

_________ 

1 
A study on R&D Tax Incentives, 

Taxation Papers, Working Paper No 

52-2014, European Commission 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Tarkistus  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin 

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – suositus C3 – johdantokappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota 

laatimaan luettelon vastatoimista, joita 

unionin ja jäsenvaltioiden olisi sovellettava 

julkisten elinten, pankkien ja 

rahoitusohjelmien osakkaina ja rahoittajina 

veroparatiiseja aggressiivisten 

verosuunnittelujärjestelmien 

täytäntöönpanossa käyttäviin ja unionin 

verotusalan hyvää hallintotapaa rikkoviin 

yhtiöihin. 

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota 

laatimaan luettelon vastatoimista, joita 

unionin ja jäsenvaltioiden olisi sovellettava 

julkisten elinten, pankkien ja 

rahoitusohjelmien osakkaina ja rahoittajina 

veroparatiiseja aggressiivisten 

verosuunnittelujärjestelmien 

täytäntöönpanossa käyttäviin, tällaista 

käyttöä koskevaa neuvontaa antaviin tai 

tällaista käyttöä edistäviin ja unionin 

verotusalan hyvää hallintotapaa rikkoviin 

yhtiöihin. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Tarkistus  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin  

2015/2010(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – suositus C3 – 2 luetelmakohta – 8 alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  O tapauksissa, joissa veroparatiiseja on 

käytetty tai niiden käyttöä on edistetty 

toistuvasti, määräämällä sakkoja ja 

peruuttamalla toimilupia, erityisesti 

veroneuvontayritysten ja 

rahoituspalvelujen tarjoajien kohdalla. 

Or. en 

 

 


