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4.7.2016 A8-0223/9 

Tarkistus  9 

Danuta Maria Hübner 

PPE-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 P kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. katsoo, että veropolitiikkojen 

lähentämiseen olisi yhdistettävä haitallisten 

verokäytäntöjen valvonnan tiukentaminen 

ja tutkinnan lisääminen; ottaa huomioon, 

että komissio on käynnistänyt uusia 

muodollisia tutkintamenettelyjä 

monikansallisten yritysten verokohtelusta; 

ottaa huomioon, että veropoliittisten 

toimenpiteiden arviointi valtiontuen 

näkökulmasta on toimintatapa, jonka 

merkitys on viime aikoina kasvanut; 

katsoo, että tätä on edelleen pohdittava ja 

että tarvitaan toimia, jotta voidaan 

paremmin ymmärtää verotuksen ja 

kilpailun välistä vuorovaikutusta ja puuttua 

asiaan; toteaa, että komissiolla on 

mahdollisuus tutkia valikoimatta ja 

puolueettomasti kaikki tapaukset, joissa 

epäillään laitonta valtiontukea suosivan 

verokohtelun kautta; ottaa huomioon, että 

tämän mietinnön hyväksymisen 

ajankohtana oli yhä käynnissä valtiontukea 

koskevia komission tutkintamenettelyjä; 

ottaa huomioon, että tietyt jäsenvaltiot ovat 

käynnistäneet takaisinperintämenettelyjä 

joitakin monikansallisia yrityksiä vastaan; 

toteaa, että tietyt jäsenvaltiot ovat tehneet 

omasta veropolitiikastaan 

heijastusvaikutusten analyysin 

arvioidakseen sen kielteisiä vaikutuksia 

kehitysmaihin; 

P. katsoo, että veropolitiikkojen 

lähentämiseen olisi yhdistettävä haitallisten 

verokäytäntöjen valvonnan tiukentaminen 

ja tutkinnan lisääminen; ottaa huomioon, 

että komissio on käynnistänyt uusia 

muodollisia tutkintamenettelyjä 

monikansallisten yritysten verokohtelusta; 

ottaa huomioon, että veropoliittisten 

toimenpiteiden arviointi valtiontuen 

näkökulmasta on toimintatapa, jonka 

merkitys on viime aikoina kasvanut; 

katsoo, että tätä on edelleen pohdittava ja 

että tarvitaan toimia, jotta voidaan 

paremmin ymmärtää verotuksen ja 

kilpailun välistä vuorovaikutusta ja puuttua 

asiaan; toteaa, että komissiolla on 

mahdollisuus tutkia valikoimatta ja 

puolueettomasti kaikki tapaukset, joissa 

epäillään laitonta valtiontukea suosivan 

verokohtelun kautta; ottaa huomioon, että 

tämän mietinnön hyväksymisen 

ajankohtana oli yhä käynnissä valtiontukea 

koskevia komission tutkintamenettelyjä; 

ottaa huomioon, että tietyt jäsenvaltiot ovat 

käynnistäneet takaisinperintämenettelyjä 

joitakin monikansallisia yrityksiä vastaan; 

toteaa, että vain muutamat jäsenvaltiot 

ovat tehneet omasta veropolitiikastaan 

heijastusvaikutusten analyysin 

arvioidakseen sen vaikutuksia 

kehitysmaihin; 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Tarkistus  10 

Danuta Maria Hübner 

PPE-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 BG kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BG. huomauttaa, että erityisvaliokunnan 

työtä haittasi se, että kutsutuista 
seitsemästä monikansallisesta yrityksestä 

vain neljä vastasi myöntävästi 

ensimmäiseen kutsuun tulla valiokunnan 

jäsenten kuultavaksi (ks. liite 2); 

BG. huomauttaa, että vain neljä 

seitsemästä monikansallisesta yrityksestä 

vastasi myöntävästi ensimmäiseen kutsuun 

tulla valiokunnan jäsenten kuultavaksi (ks. 

liite 2); 

Or. en 



 

AM\1100078FI.doc  PE585.332v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

4.7.2016 A8-0223/11 

Tarkistus  11 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota antamaan ennen 

vuoden 2016 loppua ehdotuksen yhteiseksi 

yhdistetyksi yhtiöveropohjaksi (CCCTB) ja 

liittämään siihen asianmukaisen ja reilun 

jakoperusteen, koska se olisi kattava 

ratkaisu, jonka avulla voidaan puuttua 

haitallisiin verokäytäntöihin unionissa, 

selkiyttää ja yksinkertaistaa tilannetta 

yritysten kannalta ja helpottaa 

rajatylittävää taloudellista toimintaa 

unionissa; pitää yhdistämistä tällaisen 

yhtiöveropohjan välttämättömänä 

osatekijänä; katsoo, että yhdistäminen olisi 

toteutettava mahdollisimman pian ja että 

mahdolliset välivaiheen järjestelmät, kuten 

pelkkä veropohjan yhdenmukaistaminen 

tappioiden kuittausmekanismin kanssa, 

voivat olla vain tilapäisiä; pitää 

täysimääräisen ja pakollisen yhteisen 

yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönottoa 

yhä kiireellisempänä; kehottaa 

jäsenvaltioita pääsemään nopeasti 

sopimukseen yhteistä yhdistettyä 

yhtiöveropohjaa koskevasta ehdotuksesta, 

kun se on annettu, ja panemaan sitten 

lainsäädännön pikaisesti täytäntöön; 

muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 

yhteisöverojärjestelmien erot voivat luoda 

epätasapuoliset toimintaedellytykset ja 

aiheuttaa epäreilua verokilpailua myös 

unionissa;  

6. kehottaa komissiota antamaan ennen 

vuoden 2016 loppua ehdotuksen yhteiseksi 

yhdistetyksi yhtiöveropohjaksi (CCCTB) ja 

liittämään siihen asianmukaisen ja reilun 

jakoperusteen, koska se olisi kattava 

ratkaisu, jonka avulla voidaan puuttua 

haitallisiin verokäytäntöihin unionissa, 

selkiyttää ja yksinkertaistaa tilannetta 

yritysten kannalta ja helpottaa 

rajatylittävää taloudellista toimintaa 

unionissa; pitää yhdistämistä tällaisen 

yhtiöveropohjan välttämättömänä 

osatekijänä; katsoo, että yhdistäminen olisi 

toteutettava mahdollisimman pian ja että 

mahdolliset välivaiheen järjestelmät, kuten 

pelkkä veropohjan yhdenmukaistaminen 

tappioiden kuittausmekanismin kanssa, 

voivat olla vain tilapäisiä; pitää 

täysimääräisen ja pakollisen yhteisen 

yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönottoa 

yhä kiireellisempänä; kehottaa 

jäsenvaltioita pääsemään nopeasti 

sopimukseen yhteistä yhdistettyä 

yhtiöveropohjaa koskevasta ehdotuksesta, 

kun se on annettu, ja panemaan sitten 

lainsäädännön pikaisesti täytäntöön; 

muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 

yhteisöverokantojen porsaanreiät ja 

eroavuudet sekä hallinnollisten 

käytäntöjen erot voivat luoda 

epätasapuoliset toimintaedellytykset ja 
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aiheuttaa epäreilua verokilpailua unionissa; 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Tarkistus  12 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. kehottaa komissiota esittämään 

ehdotuksia patenttibokseja koskevaksi 

sitovaksi unionin lainsäädännöksi, joka 

menee OECD:n muutettua nexus-

lähestymistapaa pidemmälle ja jossa 

ratkaistaan sen heikkoudet, jotta voidaan 

estää patenttiboksien väärinkäyttö 

veronkiertoon ja varmistaa, että ne liittyvät 

aitoon taloudelliseen toimintaan, jos ja kun 

niitä käytetään; painottaa, että komission 

ehdotusta olisi sovellettava kaikkiin 

jäsenvaltioissa käyttöön otettuihin 

patenttibokseihin; kehottaa tällä välin 

kaikkia jäsenvaltioita julkistamaan tiedot 

yrityksistä, jotka hyödyntävät 

patenttiboksijärjestelyä kotimaassaan; 

31. kehottaa komissiota esittämään 

ehdotuksia patenttibokseja koskevaksi 

sitovaksi unionin lainsäädännöksi, joka 

menee OECD:n muutettua nexus-

lähestymistapaa pidemmälle ja jossa 

ratkaistaan sen heikkoudet, jotta voidaan 

estää patenttiboksien väärinkäyttö 

veronkiertoon ja varmistaa, että ne liittyvät 

aitoon taloudelliseen toimintaan, jos ja kun 

niitä käytetään; painottaa, että komission 

ehdotusta olisi sovellettava kaikkiin 

jäsenvaltioissa käyttöön otettuihin uusiin 

patenttibokseihin ja että kaikkia nykyisiä, 

vielä voimassa olevia patenttibokseja olisi 

mukautettava vastaavasti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/13 

Tarkistus  13 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. kehottaa uudelleen komissiota ja 

jäsenvaltioita analysoimaan kansallisten ja 

unionin veropolitiikkojen 

kerrannaisvaikutuksia, jotta voidaan 

arvioida niiden vaikutus kehitysmaihin ja 

kumota niihin kielteisesti vaikuttavat 

toimintapolitiikat ja käytännöt; 

69. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

analysoimaan tapauksen mukaan 

kansallisten ja unionin veropolitiikkojen 

kerrannaisvaikutuksia, jotta voidaan 

arvioida niiden vaikutus kehitysmaihin; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/14 

Tarkistus  14 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

71 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

71. kehottaa komissiota sisällyttämään 

kaikkiin kauppa- ja 

kumppanuussopimuksiin hyvää hallintoa 

koskevia lausekkeita, mukaan luettuina 

toimet BEPS-toimenpiteiden ja 

automaattista tietojenvaihtoa koskevien 

globaalien standardien tehokasta 

täytäntöönpanoa varten, ja varmistamaan, 

että yritykset tai välittäjät eivät voi käyttää 

kauppa- ja kumppanuussopimuksia väärin 

veronkiertoon tai verovilppiin tai laittoman 

toiminnan tuoton pesemiseen; 

71. kehottaa komissiota sisällyttämään 

kaikkiin kauppa- ja 

kumppanuussopimuksiin verotusalan 

hyvää hallintotapaa koskevia lausekkeita, 

joissa viitataan erityisesti verotukseen 

liittyvien asiaankuuluvien OECD:n 

suositusten (esimerkiksi BEPS-aloitteen) 

noudattamiseen, ja varmistamaan, että 

yritykset tai välittäjät eivät voi käyttää 

kauppa- ja kumppanuussopimuksia väärin 

veronkiertoon ja verovilppiin tai laittoman 

toiminnan tuoton pesemiseen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Tarkistus  15 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

79 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. korostaa, että unionilla ja 

Yhdysvalloilla on oltava yhteinen ja 

kattava lähestymistapa OECD:n 

standardien täytäntöönpanoon ja 

todelliseen omistajuuteen; korostaa lisäksi, 

että hyvää hallintotapaa koskevat 

lausekkeet ja BEPS-toimenpiteiden 

täytäntöönpano olisi sisällytettävä kaikkiin 

tuleviin kauppasopimuksiin, jotta 

varmistetaan tasapuoliset 

toimintaedellytykset, luodaan lisäarvoa 

koko yhteiskunnalle, torjutaan 

veropetoksia ja veronkiertoa sekä nostetaan 

transatlanttiset kumppanit johtoasemaan 

verotusalan hyvän hallintotavan 

edistämisessä; 

79. korostaa, että unionilla ja 

Yhdysvalloilla on oltava yhteinen ja 

kattava lähestymistapa OECD:n 

standardien täytäntöönpanoon ja 

todelliseen omistajuuteen; korostaa lisäksi, 

että verotusalan hyvää hallintotapaa 

koskevat lausekkeet olisi sisällytettävä 

kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin, jotta 

varmistetaan tasapuoliset 

toimintaedellytykset, luodaan lisäarvoa 

koko yhteiskunnalle ja torjutaan 

veropetoksia ja veronkiertoa sekä nostetaan 

transatlanttiset kumppanit johtoasemaan 

verotusalan hyvän hallintotavan 

edistämisessä; 

Or. en 

 

 


