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4.7.2016 A8-0223/16 

Tarkistus  16 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-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 -A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  -A a. toteaa, että samalla kun hallitukset 

ovat tehneet monikansallisia yrityksiä 

suosivia veropäätöksiä, ne ovat lisänneet 

työn verotusta, vaatineet 

palkanalennuksia ja leikanneet julkisia 

palveluja (erityisesti sosiaaliturva-, 

terveydenhuolto- ja koulutuspalveluja);  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/17 

Tarkistus  17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-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 AO a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  AO a. katsoo, että patenttiboksit ja 

vastaavat etuusvälineet ovat vain yksi 

tekijä, joka ruokkii yhteisöverokantojen 

alentamispainetta; katsoo, että 

kapitalistinen globalisaatio ja pääoman 

vapaa liikkuvuus, jotka unionissa 

kiteytyvät perussopimuksissa ja sellaisessa 

unionin lainsäädännössä kuin emo-

tytäryhtiödirektiivi sekä korko- ja 

rojaltidirektiivi, luovat päätöksentekoon 

rakenteellisen painotuksen pääoman 

omistajien ja monikansallisten yritysten 

hyödyksi, koska niissä asetetaan etusijalle 

pääoman vapaa liikkuvuus ja yritysten 

sijoittautumisvapaus ilman tarvittavia 

toimintapolitiikan välineitä, joilla 

varmistettaisiin koordinointi, yhteistyö ja 

avoimuus yhteisöverotuksessa; katsoo, 

että tästä ovat esimerkkinä unionin 

tuomioistuimen tuomiot, joilla on estetty 

jäsenvaltioita soveltamasta vankkoja 

suojatoimia (kuten ulkomaisia 

väliyhteisöjä koskevia sääntöjä tai 

maastapoistumisverotusta) aggressiivista 

verosuunnittelua vastaan 

sisämarkkinoiden perusvapauksien 

perusteella1a; katsoo, että tällainen 

yhdentyminen kärjistää jäsenvaltioiden ja 

yhteiskuntaluokkien välisiä eroja ja 

epäsymmetrioita; 
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____________ 

1 a Esimerkiksi yhteisöjen tuomioistuimen (suuri 

jaosto) asiassa C-196/04, Cadbury Schweppes plc 

ja Cadbury Schweppes Overseas Ltd vastaan 

Commissioners of Inland Revenue, 12.9.2006 

antama tuomio ja yhteisöjen tuomioistuimen 

(viides jaosto) asiassa C-9/02, Hughes de Lasteyrie 

du Saillant vastaan Ministère de l’Économie, des 

Finances et de l’Industrie, 11.3.2004 antama 

tuomio, EUVL C 94, 17.4.2004, s. 5. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/18 

Tarkistus  18 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-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 D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  D a. toteaa, että viimeaikaiset skandaalit 

ovat tuoneet esille nykyisen 

talousjärjestelmän epäonnistumisen ja 

sen kyvyttömyyden ratkaista ongelma 

ratkaisuilla, joilla pystytään aidosti 

puuttumaan verovilpin ongelmaan ja joita 

ovat esimerkiksi rahoitusjärjestelmän 

julkinen valvonta ja pääoman vapaan 

liikkuvuuden lopettaminen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Tarkistus  19 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. toteaa huolestuneena, että 

käsiteltävänä ei ole toimenpiteitä, joilla 

torjuttaisiin veroparatiiseja; kiinnittää 

tältä osin huomiota siihen, että 

avoimuuden lisääminen ei yksin riitä 

tämän ongelman ratkaisemiseen; 

kehottaa sen vuoksi järjestämään YK-

tason huippukokouksen, jossa 

määritellään etenemissuunnitelma ja 

yhteinen toimintasuunnitelma 

veroparatiisien poistamiseksi; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Tarkistus  20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. suhtautuu myönteisesti komission 

28. tammikuuta 2016 julkistamaan 

veronkierron vastaiseen 

toimenpidepakettiin sekä kaikkiin sen 

jälkeen annettuihin 

lainsäädäntöehdotuksiin ja tiedonantoihin 

(ks. liite 4); pitää myönteisenä, että 

neuvosto hyväksyi direktiivin hallinnollista 

yhteistyötä koskevan direktiivin 

muuttamisesta, jotta voidaan ottaa käyttöön 

maakohtainen raportointi 

veroviranomaisille, mutta pitää 

valitettavana, että neuvosto ei odottanut 

parlamentin kantaa voidakseen ottaa sen 

huomioon ennen oman kantansa 

hyväksymistä eikä se ennakoinut 

komission osallistuvan tietojenvaihtoon; 

kehottaa neuvostoa omaksumaan 

yksimielisen ja kunnianhimoisen kannan 

veronkierron vastaiseen 

toimenpidepakettiin ja säätämään veron 

kiertämisen torjunnasta yhdessä ainoassa 

direktiivissä, jotta voidaan tehokkaasti 

toteuttaa OECD:n suositukset ja mennä 

niitä pidemmälle ja siten saavuttaa 

unionin pyrkimykset ja varmistaa 

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta sen 

sijaan, että niitä heikennettäisiin; pitää 

erittäin valitettavana, että nykyistä 

ehdotusta neuvoston kannaksi on 

4. suhtautuu myönteisesti komission 

28. tammikuuta 2016 julkistamaan 

veronkierron vastaiseen 

toimenpidepakettiin sekä kaikkiin sen 

jälkeen annettuihin 

lainsäädäntöehdotuksiin ja tiedonantoihin 

(ks. liite 4); pitää myönteisenä, että 

neuvosto hyväksyi direktiivin hallinnollista 

yhteistyötä koskevan direktiivin 

muuttamisesta, jotta voidaan ottaa käyttöön 

maakohtainen raportointi 

veroviranomaisille, mutta pitää 

valitettavana, että neuvosto ei odottanut 

parlamentin kantaa voidakseen ottaa sen 

huomioon ennen oman kantansa 

hyväksymistä eikä se ennakoinut 

komission osallistuvan tietojenvaihtoon; 

pitää erittäin valitettavana neuvoston 

heikkoa ja riittämätöntä tulosta veron 

kiertämisen estämistä koskevasta 

direktiivistä ja erityisesti korkovähennystä 

koskevien voimassa olevien sääntöjen 

soveltamisen jatkamista, suppeampaa ja 

tehotonta lähestymistapaa ulkomaisia 

väliyhteisöjä koskeviin sääntöihin ja 

vapautusmenetelmästä 

hyvitysmenetelmään siirtymistä koskevan 

lausekkeen poistamista; kehottaa 

jäsenvaltioita toteuttamaan pikaisesti 

riittävän tehokkaita toimia veropohjan 



 

AM\1100084FI.doc  PE585.332v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

heikennetty erityisesti jatkamalla 

korkovähennystä koskevien voimassa 

olevien sääntöjen soveltamista ja 

suppeammalla lähestymistavalla 
ulkomaisia väliyhteisöjä koskevaan 

sääntöön; on ilahtunut aloitteesta laatia 

tehokasta verotusta koskevan ulkoisen 

strategian yhteydessä unionin yhteinen 

määritelmä ja luettelo 

yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista; 

painottaa, että luettelon olisi perustuttava 

puolueettomiin, tyhjentäviin ja mitattavissa 

oleviin kriteereihin; muistuttaa, että 

tulevaisuudessa tarvitaan lisää sitovia 

toimia veropohjan rapautumisen ja 

voitonsiirtojen torjumiseksi tehokkaasti ja 

järjestelmällisesti; 

rapautumista ja voitonsiirtoja vastaan, 

mukaan lukien ulkomaisia väliyhteisöjä 

koskevat tehokkaat, kattavat ja 

täytäntöönpanokelpoiset säännöt sekä 

korkojen vähennysoikeutta rajoittavan 

säännön ulottaminen koskemaan 

lisenssimaksuja ja rojaltikustannuksia, 

jolloin näiden kustannusten 

verovähennyskelpoisuuden ehtona on 

vastaavien tulojen tosiasiallinen veroaste 

määrämaassa; on ilahtunut aloitteesta 

laatia tehokasta verotusta koskevan 

ulkoisen strategian yhteydessä unionin 

yhteinen määritelmä ja luettelo 

yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista; 

painottaa, että luettelon olisi perustuttava 

puolueettomiin, tyhjentäviin ja mitattavissa 

oleviin kriteereihin; muistuttaa, että 

tulevaisuudessa tarvitaan lisää sitovia 

toimia veropohjan rapautumisen ja 

voitonsiirtojen torjumiseksi tehokkaasti ja 

järjestelmällisesti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Tarkistus  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

GUE/NGL-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 

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 
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unionissa; unionissa; korostaa, että ilman 

tosiasiallisen yhteisöveroasteen 

vähimmäistasoja yhteinen yhdistetty 

yhtiöveropohja todennäköisesti kiihdyttää 

yhteisöverokantojen alentamispainetta 

jäsenvaltioiden ainoana laillisena 

välineenä tarjota edulliset ehdot 

veronmaksajille ja että tämä voisi johtaa 

myös siihen, että yhä useammat yritykset 

siirtävät toimintansa muualle, mikä 

vaikuttaisi kielteisesti työmarkkinoihin; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Tarkistus  22 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 a. vaatii kehittämään 

lainsäädäntötoimia, joilla rajoitetaan 

mahdollisuutta offshore-keskusten 

käyttöön lujittamalla vero-, oikeus-, 

talous- ja rahoitusalan viranomaisten 

valvonta- ja ennaltaehkäisytoimenpiteitä 

ja toteuttamalla toimenpiteitä sellaisia 

monikansallisia yrityksiä vastaan, joilla 

on joko omistusosuuksia tai tytäryhtiöitä 

veroparatiiseissa; kehottaa tältä osin 

hallituksia näyttämään hyvää esimerkkiä 

kieltämällä julkisia yrityksiä perustamasta 

sidosyrityksiä veroparatiiseihin; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Tarkistus  23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. korostaa, että väärinkäytösten 

paljastajien toiminta on ratkaisevaa 

verovilpin ja veronkierron laajuuden 

paljastamiseksi ja että siksi heidän 

suojelunsa on turvattava oikeudellisesti ja 

sitä on lujitettava koko unionissa; panee 

merkille Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan 

neuvoston toiminnan tässä asiassa; katsoo, 

että tuomioistuinten ja jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava oikeutettujen 

liikesalaisuuksien suoja estämättä, 

haittaamatta tai typistämättä kuitenkaan 

millään tavoin väärinkäytösten paljastajien 

ja toimittajien mahdollisuuksia 

dokumentoida ja paljastaa laittomia, 

epäoikeudenmukaisia tai haitallisia 

käytäntöjä, kun tämä on selvästi ja 

ylivoimaisesti yleisen edun mukaista; pitää 

valitettavana, ettei komissio aio ryhtyä 

pikaisesti toimiin asiassa ottaen huomioon 

aivan hiljattain tehdyt väärinkäytösten 

paljastajien merkittävät paljastukset, joihin 

viitataan yleisesti LuxLeaks-tietovuotona 

ja Panama-papereina; 

16. korostaa, että väärinkäytösten 

paljastajien toiminta on ratkaisevaa 

verovilpin ja veronkierron laajuuden 

paljastamiseksi ja että siksi heidän 

suojelunsa on turvattava oikeudellisesti ja 

sitä on lujitettava koko unionissa; panee 

merkille Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan 

neuvoston toiminnan tässä asiassa; katsoo, 

että tuomioistuinten ja jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava väärinkäytösten paljastajien 

ja toimittajien mahdollisuudet 

dokumentoida ja paljastaa laittomia, 

epäoikeudenmukaisia tai haitallisia 

käytäntöjä yleisen edun nimissä; pitää 

valitettavana, ettei komissio aio ryhtyä 

pikaisesti toimiin asiassa ottaen huomioon 

aivan hiljattain tehdyt väärinkäytösten 

paljastajien merkittävät paljastukset, joihin 

viitataan yleisesti LuxLeaks-tietovuotona 

ja Panama-papereina, samoin kuin 

LuxLeaks-tietovuodon paljastaneiden 

Antoine Deltourin ja Raphaël Halet’n 

saamat tuomiot; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Tarkistus  24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. kehottaa komissiota esittämään 

mahdollisimman pian yhteisen unionin 

määritelmän ja luettelon 

yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista 

(niin kutsuttu veroparatiisien musta lista) 

sellaisten vakaiden, avointen ja 

objektiivisten kriteerien perusteella, joihin 

kuuluvat OECD:n suositusten, verotuksen 

avoimuutta koskevien toimenpiteiden, 

BEPS-toimintasuunnitelman 

toimenpiteiden ja automaattista 

tietojenvaihtoa koskevien standardien 

täytäntöönpano, aktiivisten haitallisten 

verokäytäntöjen olemassaolo, ulkomailla 

asuville yksityis- tai oikeushenkilöille 

myönnetyt edut, taloudellista sisältöä 

koskevan vaatimuksen puuttuminen sekä 

oikeushenkilöiden (kuten trustien, 

hyväntekeväisyysjärjestöjen ja säätiöiden) 

yritysrakenteen taikka omaisuuden 

omistusoikeuden tai oikeuksien 

käyttöoikeuden ilmoittamatta jättäminen, ja 

pitää myönteisenä komission aikomusta 

päästä sopimukseen tällaisesta luettelosta 

seuraavan puolen vuoden aikana; kehottaa 

jäsenvaltioita hyväksymään sopimuksen 

vuoden 2016 loppuun mennessä; katsoo, 

että ennen luetteloon ottamista tarvitaan 

rakentavaan vuoropuheluun perustuva 

eskalointimenettely sen lainkäyttöalueen 

22. kehottaa komissiota esittämään 

mahdollisimman pian yhteisen unionin 

määritelmän ja luettelon 

yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista 

(niin kutsuttu veroparatiisien musta lista) 

sellaisten vakaiden, avointen ja 

objektiivisten kriteerien perusteella, joihin 

kuuluvat OECD:n suositusten, verotuksen 

avoimuutta koskevien toimenpiteiden, 

BEPS-toimintasuunnitelman 

toimenpiteiden ja automaattista 

tietojenvaihtoa koskevien standardien 

täytäntöönpano, aktiivisten haitallisten 

verokäytäntöjen olemassaolo, ulkomailla 

asuville yksityis- tai oikeushenkilöille 

myönnetyt edut, taloudellista sisältöä 

koskevan vaatimuksen puuttuminen sekä 

oikeushenkilöiden (kuten trustien, 

hyväntekeväisyysjärjestöjen ja säätiöiden) 

yritysrakenteen taikka omaisuuden 

omistusoikeuden tai oikeuksien 

käyttöoikeuden ilmoittamatta jättäminen, ja 

pitää myönteisenä komission aikomusta 

päästä sopimukseen tällaisesta luettelosta 

seuraavan puolen vuoden aikana; kehottaa 

jäsenvaltioita hyväksymään sopimuksen 

vuoden 2016 loppuun mennessä; katsoo, 

että olisi otettava käyttöön mekanismi, 

jotta luettelosta voidaan poistaa 

lainkäyttöalueita, jos ja sitten kun 
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kanssa, jolla on havaittu puutteita, jotta 

prosessilla on myös ennaltaehkäisevä 

vaikutus; katsoo, että olisi otettava 

käyttöön mekanismi, jotta luettelosta 

voidaan poistaa lainkäyttöalueita, jos ja 

sitten kun vaatimuksia noudatetaan; katsoo, 

että arviointi olisi ulotettava koskemaan 

myös OECD:n jäseniä; 

vaatimuksia noudatetaan; katsoo, että 

arviointi olisi ulotettava koskemaan myös 

OECD:n jäseniä; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Tarkistus  25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia seuraamuksia, kuten 

verovilppiin osallistuville yritysjohtajille 

määrättävät rikosoikeudelliset 

seuraamukset ja mahdollisuus perua 

toimilupa ammattilaisilta ja yrityksiltä, 

joiden on osoitettu osallistuneen laittomien 

verosuunnittelu- ja verovilppijärjestelyjen 

suunnitteluun, niiden käyttöä koskevaan 

neuvontaan tai niiden käyttöön; pyytää, 

että komissio tutkii mahdollisuutta ottaa 

käyttöön suhteellinen taloudellinen vastuu 

laittomiin verokäytäntöihin osallisille 

veroneuvojille; 

39. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia seuraamuksia, kuten 

verovilppiin osallistuville yritysjohtajille 

määrättävät rikosoikeudelliset 

seuraamukset ja mahdollisuus perua 

toimilupa ammattilaisilta ja yrityksiltä, 

joiden on osoitettu osallistuneen laittomien 

verosuunnittelu- ja verovilppijärjestelyjen 

suunnitteluun, niiden käyttöä koskevaan 

neuvontaan tai niiden käyttöön; pyytää, 

että komissio tutkii mahdollisuutta ottaa 

käyttöön suhteellinen taloudellinen vastuu 

laittomiin verokäytäntöihin osallisille 

veroneuvojille; kehottaa jäsenvaltioita 

harkitsemaan sellaisten yrityksiin 

sovellettavan rikosoikeuden periaatteiden 

käyttöönottoa, joita on käytössä 

Yhdysvalloissa, jotta voidaan tehostaa 

lainvalvontaa suuryrityksissä 

harjoitettavaa rikollista toimintaa 

vastaan; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/26 

Tarkistus  26 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-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 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 lainkaan tyydyttävä; 

panee merkille unionin yleisessä 

tuomioistuimessa vireillä olevan 

menettelyn T-11/16, jolla voitaisiin 

merkittävästi lisätä haitallisia 

verokäytäntöjä koskevien asiakirjojen 

julkista saatavuutta ja siten edistää 

demokraattista vastuuvelvollisuutta; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/27 

Tarkistus  27 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

57 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  57 a. korostaa, että poliittisten 

viranhaltijoiden, jotka ovat vastuussa 

TAXE 1 -erityisvaliokunnan mietinnössä 

eritellyistä unionin oikeuden rikkomisista 

tai käytännesääntötyöryhmän 

asiakirjoista ilmenevästä haitallisten 

verokäytäntöjen esteettömästä 

jatkumisesta, olisi kannettava täysi vastuu 

toiminnastaan ja muun muassa 

harkittava tarvittaessa luopumista 

virastaan, jotta luottamus Euroopan 

unionin ja sen jäsenvaltioiden edustajiin 

ei rapaudu entisestään; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/28 

Tarkistus  28 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

84 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

84. toteaa, että jäsenvaltioiden, komission 

ja käytännesääntötyöryhmän asiakirjojen 

saatavuuden osalta tarvitaan lisätyötä; 

toteaa jälleen, että parlamentin käyttöön jo 

annettuja asiakirjoja on analysoitava 

edelleen, jotta voidaan arvioida 

asianmukaisesti uusien politiikkatoimien ja 

toiminta-aloitteiden tarve; kehottaa tulevaa 

tutkintavaliokuntaa jatkamaan tätä työtä ja 

noudattamaan toiminnassaan 

erityisvaliokunnasta poiketen pikemminkin 

kuulusteluvaliokunnan mallia, jollainen on 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

toimivalla julkisia tilejä käsittelevällä 

valiokunnalla; 

84. toteaa, että jäsenvaltioiden, komission 

ja käytännesääntötyöryhmän asiakirjojen 

saatavuuden osalta tarvitaan lisätyötä; 

toteaa jälleen, että parlamentin käyttöön jo 

annettuja asiakirjoja on analysoitava 

edelleen, jotta voidaan arvioida 

asianmukaisesti uusien politiikkatoimien ja 

toiminta-aloitteiden tarve; katsoo, että 

jäsenvaltioiden poliittisten edustajien 

kanssa olisi käytävä ajatustenvaihtoa, 

jotta voidaan käsitellä ja arvioida 

jäsenvaltioiden veropolitiikkoja ja 

poliittisia kantoja veroasioita käsittelevillä 

neuvoston foorumeilla, ja katsoo, että 

molemmat näistä saattavat haitata 

tarvittavaa koordinointia, yhteistyötä ja 

avoimuutta yhteisöveroasioissa unionissa; 
kehottaa tulevaa tutkintavaliokuntaa 

jatkamaan tätä työtä ja noudattamaan 

toiminnassaan erityisvaliokunnasta 

poiketen pikemminkin 

kuulusteluvaliokunnan mallia, jollainen on 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

toimivalla julkisia tilejä käsittelevällä 

valiokunnalla; 

Or. en 

 

 


