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28.6.2017 A8-0227/71 

Tarkistus  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Yritysten tuloveronkiertoon 

liittyvät haasteet ovat viime vuosina 

lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on 

tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja 

maailmanlaajuisesti. Eurooppa-neuvosto 

totesi 18 päivänä joulukuuta 2014 

antamissaan päätelmissä, että on tarpeen 

edistää kiireellisesti pyrkimyksiä torjua 

veronkiertoa kansainvälisellä ja unionin 

tasolla. Komissio asetti tiedonannoissaan 

”Komission työohjelma 2016 Uudet 

haasteet – uudet keinot”16 ja ”Komission 

työohjelma 2015 – Uusi alku”17 

ensisijaiseksi tavoitteeksi siirtyä 

järjestelmään, jossa voitot verotetaan siinä 

maassa, jossa ne on tuotettu. Lisäksi 

komissio piti ensisijaisena tavoitteena 

vastata tasapuolisuutta ja verotuksen 

avoimuutta koskeviin yhteiskuntiemme 

vaatimuksiin. 

(1) Yritysten tuloveronkierto on 

etenkin erilaisiin veroskandaaleihin 

liittyneiden paljastusten jälkeen ollut 

viime vuosina paljon esillä, ja sen 

johdosta on alettu voimakkaasti ja 

perustellusti vaatia hallituksia 

toteuttamaan sekä kansallisesti että 

kansainvälisen yhteistyön puitteissa 

tehokkaita käytännön toimia, jotta 

ilmiöstä päästäisiin. Eurooppa-neuvosto 

totesi 18 päivänä joulukuuta 2014 

antamissaan päätelmissä, että on tarpeen 

edistää kiireellisesti pyrkimyksiä torjua 

veronkiertoa kansainvälisellä ja unionin 

tasolla. Komissio asetti tiedonannoissaan 

”Komission työohjelma 2016 Uudet 

haasteet – uudet keinot”16 ja ”Komission 

työohjelma 2015 – Uusi alku”17 

ensisijaiseksi tavoitteeksi siirtyä 

järjestelmään, jossa voitot verotetaan siinä 

maassa, jossa ne on tuotettu. Lisäksi 

komissio piti ensisijaisena tavoitteena 

vastata tasapuolisuutta ja verotuksen 

avoimuutta koskeviin yhteiskuntiemme 

vaatimuksiin. Kaikista ilmoitetuista 

aikeista huolimatta tarvitaan kuitenkin 
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pikaisia toimia. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)610 final, 27. lokakuuta 

2015. 

16 COM(2015)0610, 27. lokakuuta 2015. 

17 COM(2014) 910 final, 16. joulukuuta 

2014. 

17 COM(2014)0910, 16. joulukuuta 2014. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/72 

Tarkistus  72 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 

Sylikiotis, Katerina Konecna 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Yleisön olisi voitava tarkastella 

kaikkia konsernin toimia, kun ryhmittymä 

on etabloitunut unionin alueella. Niiden 

konsernien osalta, jotka harjoittavat 

toimintaa unionin alueella ainoastaan 

tytäryritysten tai sivuliikkeiden kautta, 

tytäryritysten ja sivuliikkeiden olisi 

julkaistava ja toimitettava saataville 

perimmäisen emoyrityksen kertomus. 

Oikeasuhteisuuden ja tehokkuuden 

vuoksi olisi kuitenkin rajoitettava 

kertomuksen julkaisemista ja saataville 

toimittamista koskeva velvoite 

keskisuuriin tai suuriin unioniin 
sijoittautuneisiin tytäryrityksiin tai 

jäsenvaltiossa avattuihin kooltaan 

vertailukelpoisiin sivuliikkeisiin. 

Direktiivin 2013/34/EU soveltamisalaa 

olisi näin ollen laajennettava vastaavasti 

unionin ulkopuolelle sijoittautuneen 

yrityksen jäsenvaltioon avaamiin 

sivuliikkeisiin. 

(6) Yleisön olisi voitava tarkastella 

kaikkia konsernin toimia, kun ryhmittymä 

on etabloitunut unionin jäsenvaltioiden 

alueella. Niiden konsernien osalta, jotka 

harjoittavat toimintaa unionin 

jäsenvaltioiden alueella ainoastaan 

tytäryritysten tai sivuliikkeiden kautta, 

tytäryritysten ja sivuliikkeiden olisi myös 

julkaistava ja toimitettava saataville 

kertomus. Kertomuksen julkaisemista ja 

saataville toimittamista koskevaa 

velvoitetta olisi sovellettava kaikkiin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin 

tytäryrityksiin tai kaikkiin jäsenvaltiossa 

avattuihin sivuliikkeisiin. Direktiivin 

2013/34/EU soveltamisalaa olisi näin ollen 

laajennettava vastaavasti sellaisen unionin 

ulkopuolelle sijoittautuneen yrityksen 

jäsenvaltioon avaamiin sivuliikkeisiin, 

jonka konsolidoitu nettoliikevaihto ylittää 

40 000 000 euroa. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/73 

Tarkistus  73 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Sen varmistamiseksi, että 

kansalaiset saavat riittävästi tietoa, jonka 

avulla he voivat paremmin arvioida miten 

monikansalliset yritykset edistävät 

hyvinvointia kussakin jäsenvaltiossa, tiedot 

olisi jaoteltava jäsenvaltioittain. Lisäksi 

monikansallisten yritysten toimintaa 

koskevat tiedot olisi myös esitettävä 

erittäin yksityiskohtaisesti tiettyjen 

verotuksellisten lainkäyttöalueiden osalta, 

joihin liittyy erityisiä haasteita. Kaikkien 

muiden kolmansissa maissa toteutettavien 

toimintojen osalta tiedot olisi annettava 

kootusti. 

(9) Sen varmistamiseksi, että 

kansalaiset saavat riittävästi tietoa, jonka 

avulla he voivat paremmin arvioida miten 

monikansalliset yritykset edistävät 

hyvinvointia kussakin jäsenvaltiossa, tiedot 

olisi jaoteltava ja esitettävä 

yhdistämättöminä lainkäyttöalueittain 

riippumatta siitä, tapahtuuko 

liiketoiminta jäsenvaltiossa vai ei. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/74 

Tarkistus  74 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Katerina Konecna 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Jotta voidaan määrittää tietyt 

verotukselliset lainkäyttöalueet, joilta olisi 

näytettävä erittäin yksityiskohtaiset tiedot, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä näitä 

verolainkäyttöalueita koskevan EU:n 

yhteisen luettelon laatimiseksi. Kyseinen 

luettelo on laadittava tiettyjen kriteerien 

perusteella, jotka on eritelty asiakirjan 

”Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tehokasta 

verotusta koskevasta ulkoisesta 

strategiasta” (COM(2016) 24 final) 

liitteessä 1. On erityisen tärkeää, että 

komissio toteuttaa valmistelutyönsä 

aikana asianmukaisia kuulemisia, myös 

asiantuntijatasolla, ja että kyseiset 

kuulemiset toteutetaan niiden 

periaatteiden mukaan, jotka on 

vahvistettu parempaa lainsäädäntöä 

koskevassa toimielinten sopimuksessa, 

sellaisena kuin Euroopan parlamentti, 

neuvosto ja komissio ovat sen 

hyväksyneet, ja joka odottaa virallista 

Poistetaan. 
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allekirjoitusta. Erityisesti delegoitujen 

säädösten valmisteluun osallistumisen 

tasavertaisten mahdollisuuksien 

varmistamiseksi Euroopan parlamentti ja 

neuvosto saavat kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, 

ja niiden asiantuntijoilla on pääsy 

järjestelmällisesti komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/75 

Tarkistus  75 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohtaDirektiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden 

kansallisen lainsäädännön alaiset 
perimmäiset emoyritykset, joiden 

konsolidoitu nettoliikevaihto ylittää 

750 000 000 euroa, ja niiden kansallisen 

lainsäädännön alaiset yritykset, jotka 

eivät ole sidosyrityksiä ja joiden 

nettoliikevaihto ylittää 750 000 000 euroa, 

laativat ja julkaisevat vuosittain 

kertomuksen tuloverotiedoista. 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 

3 artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen 

suurten konsernien perimmäiset 

emoyritykset, joihin sovelletaan niiden 

kansallista lainsäädäntöä, ja 3 artiklan 

4 kohdassa tarkoitetut suuret yritykset, 

joihin sovelletaan niiden kansallista 

lainsäädäntöä mutta jotka eivät ole 

sidosyrityksiä, laativat ja julkaisevat 

vuosittain kertomuksen tuloverotiedoista. 

Or. en 

 

 


