
 

AM\1100098FI.doc  PE585.332v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

4.7.2016 A8-0223/29 

Tarkistus  29 

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 BF kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

BF. ottaa huomioon, että parlamentin 

erityisvaliokunta (TAXE 2) asetettiin 

2. joulukuuta 2015 ja se piti 11 kokousta, 

joista osan yhdessä talous- ja raha-asioiden 

valiokunnan, oikeudellisten asioiden 

valiokunnan ja kehitysvaliokunnan kanssa, 

ja että kokouksissa sen kuultavana olivat 

kilpailusta vastaava komission jäsen 

Margrethe Vestager, talous- ja 

rahoitusasioista, verotuksesta ja 

tulliasioista vastaava komission jäsen 

Pierre Moscovici, rahoitusvakaudesta, 

rahoituspalveluista ja 

pääomamarkkinaunionista vastaava 

komission jäsen Jonathan Hill, 

Alankomaiden valtiovarainministeri Eric 

Wiebes (neuvoston puheenjohtajavaltion 

edustajana), verotus- ja kehitysasioiden 

asiantuntijat, monikansallisten yritysten 

edustajat, pankkien edustajat ja unionin 

kansallisten parlamenttien jäsenet; toteaa 

erityisvaliokunnan pitäneen kokouksia 

myös Andorran, Liechtensteinin, Monacon, 

Guernseyn ja Jerseyn hallitusten edustajien 

kanssa ja saaneen kirjallisen ilmoituksen 

Mansaaren hallitukselta (ks. liite 1); 

huomauttaa, että lisäksi erityisvaliokunta 

teki tiedonhankintamatkat Yhdysvaltoihin 

(ks. liite 6) tarkastellakseen tiettyjä 

toimeksiantonsa kolmansia maita koskevan 

ulottuvuuden näkökohtia sekä Kyprokseen 
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pääomamarkkinaunionista vastaava 

komission jäsen Jonathan Hill, 

Alankomaiden valtiovarainministeri Eric 
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(ks. liite 5); ottaa huomioon, että 

erityisvaliokunnan jäseniä kutsuttiin 

osallistumaan henkilökohtaisesti OECD:n 

verotusta käsittelevän korkean tason 

parlamenttien välisen työryhmän työhön; 

toteaa erityisvaliokunnan järjestäneen 

suljetuin ovin koordinaattoreiden 

kokouksia, joissa se kuuli Caymansaarten 

hallituksen edustajia, tutkivia journalisteja 

ja komission virkamiehiä; toteaa, että 

kaikki tämä toiminta on tuottanut runsaasti 

erittäin hyödyllistä tietoa käytännöistä ja 

verojärjestelmistä unionissa ja sen 

ulkopuolella ja auttanut selventämään 

joitakin tärkeitä kysymyksiä, mutta jotkin 

seikat ovat yhä vailla vastausta; 

(ks. liite 5); ottaa huomioon, että 

erityisvaliokunnan jäseniä kutsuttiin 

osallistumaan henkilökohtaisesti OECD:n 

verotusta käsittelevän korkean tason 

parlamenttien välisen työryhmän työhön; 

toteaa erityisvaliokunnan järjestäneen 

suljetuin ovin koordinaattoreiden 

kokouksia, joissa se kuuli Caymansaarten 

hallituksen edustajia, tutkivia journalisteja 

ja komission virkamiehiä; huomauttaa, 

että TAXE 1 -erityisvaliokunnan 

ensimmäisessä mietinnössä todettiin, että 

sen toimilla ”ei saatu selvennettyä kaikkia 

olennaisia kysymyksiä, mukaan lukien 

niiden lausuntojen epäjohdonmukaisuus, 

joita komission puheenjohtaja Jean-

Claude Juncker antoi Kreckén raportin 

pitkän aikaa salaisena pidetystä sivusta”, 

ja toteaa, ettei kehotusta jatkotoimiin 

osoitettu Junckerille eikä Kreckélle, 

vaikka edellä mainitulle 

epäjohdonmukaisuudelle saatiin 

vahvistus tutkivien journalistien kanssa 

suljetuin ovin pidetyssä kuulemisessa; 

toteaa, että kaikki tämä toiminta on 

tuottanut runsaasti erittäin hyödyllistä 

tietoa käytännöistä ja verojärjestelmistä 

unionissa ja sen ulkopuolella ja auttanut 

selventämään joitakin tärkeitä kysymyksiä, 

mutta jotkin seikat ovat yhä vailla 

vastausta; 

Or. en 

 

 


