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4.7.2016 A8-0223/5 

Tarkistus  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan BE kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 BE a. ottaa huomioon, että TAXE 1 

-erityisvaliokunnan lopullisessa 

mietinnössä vaadittiin selventämään 

niiden lausuntojen 

epäjohdonmukaisuutta, joita komission 

puheenjohtaja Jean-Claude Juncker antoi 

Kreckén raportin pitkän aikaa salaisena 

pidetystä sivusta, mutta silti Junckeria 

päätettiin olla kuulematta uudestaan; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/6 

Tarkistus  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. toistaa kantansa, että 

monikansallisten yritysten olisi 

julkaistava taseessaan selkeässä ja 

ymmärrettävässä muodossa kunkin 

sellaisen jäsenvaltion ja kolmannen maan 

osalta, johon ne ovat sijoittuneet, tietyt 

tiedot, kuten voitto tai tappio ennen 

veroja, vero toiminnan tuloksesta, 

työntekijämäärä ja toteutetut toimet; 

painottaa, että on tärkeää asettaa nämä 

tiedot yleisön saataville, mahdollisesti 

unionin laajuisen keskusrekisterin 

muodossa; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/7 

Tarkistus  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. pitää valitettavana, että ensimmäinen ja 

toinen erityisvaliokunta (TAXE 1 ja TAXE 

2) pyysivät useaan otteeseen saada tutustua 

kaikkiin käytännesääntötyöryhmän 

asiakirjoihin ja pöytäkirjoihin, mutta tästä 

huolimatta jäsenten tutustuttavaksi 

annettiin vain rajallinen määrä uusia 

asiakirjoja suljetuin ovin ja tämä tapahtui 

vasta viiden kuukauden kuluttua toisen 

erityisvaliokunnan toimeksiannon 

alkamisesta; huomauttaa, että osa näistä 

asiakirjoista olisi pitänyt julkistaa, jotta 

niiden sisällön julkinen tarkastelu ja niistä 

käytävä avoin poliittinen keskustelu 

olisivat mahdollisia; panee lisäksi merkille, 

että neuvoston halukkuus vastata pyyntöön 

ei ole edelleenkään tyydyttävä; 

50. pitää valitettavana, että ensimmäinen ja 

toinen erityisvaliokunta (TAXE 1 ja TAXE 

2) pyysivät useaan otteeseen saada tutustua 

kaikkiin käytännesääntötyöryhmän 

asiakirjoihin ja pöytäkirjoihin, mutta tästä 

huolimatta jäsenten tutustuttavaksi 

annettiin vain rajallinen määrä uusia 

asiakirjoja suljetuin ovin ja tämä tapahtui 

vasta viiden kuukauden kuluttua toisen 

erityisvaliokunnan toimeksiannon 

alkamisesta; huomauttaa, että kaikki näistä 

asiakirjoista olisi pitänyt julkistaa, jotta 

niiden sisällön julkinen tarkastelu ja niistä 

käytävä avoin poliittinen keskustelu 

olisivat mahdollisia; panee lisäksi merkille, 

että neuvoston halukkuus vastata pyyntöön 

ei ole edelleenkään tyydyttävä; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/8 

Tarkistus  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

60 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 60 a. katsoo, että 

käytännesääntötyöryhmän asiakirjoihin 

tutustuminen vahvisti toimittajien 

tutkimuksissa heränneet epäilyt komission 

puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 

ja euroryhmän puheenjohtajan Jeroen 

Dijsselbloemin toiminnasta Luxemburgin 

ja Alankomaiden etujen ja veroetuuksien 

suojelemiseksi; ei sen vuoksi pidä heidän 

toimintaansa verovilpin ja veronkierron 

torjumiseksi unionin tasolla kovinkaan 

uskottavana; 

Or. en 

 

 


