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20.3.2019 A8-0170/3

Tarkistus 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 23:a jäsenvaltiota 
vastaan käynnistetyt rikkomismenettelyt, 
jotka johtuvat siitä, että neljättä rahanpesun 
vastaista direktiiviä ei ole saatettu tai se on 
saatettu vain osittain osaksi kansallista 
lainsäädäntöä,

– ottaa huomioon komission 
28:aa jäsenvaltiota vastaan käynnistämät 
rikkomismenettelyt, jotka johtuvat siitä, 
että neljättä rahanpesun vastaista 
direktiiviä ei ole saatettu asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä,
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20.3.2019 A8-0170/4

Tarkistus 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 – ottaa huomioon 14. maaliskuuta 
2019 antamansa päätöslauselman 
rahanpesudirektiivin mukaisesti 
kiireellisesti käyttöön otettavasta EU:n 
mustasta listasta kolmansista maista1 a;
_________________
1 a Hyväksytyt, P8_TA(2019)0216.
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20.3.2019 A8-0170/5

Tarkistus 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että G20:n ja OECD:n 
15-kohtaista BEPS-toimintasuunnitelmaa, 
jolla on tarkoitus puuttua koordinoidusti 
BEPS-käytäntöjen syntyyn vaikuttaviin 
syihin ja olosuhteisiin, pannaan parhaillaan 
täytäntöön ja seurataan ja siitä 
keskustellaan edelleen laajemmassa 
yhteydessä kuin vain alkuperäisissä 
osallistujamaissa osallistavan kehyksen 
avulla; kehottaa siksi jäsenvaltioita 
tukemaan sekä osallistavan kehyksen 
toimeksiannon että sen toiminnan 
uudistamista varmistaakseen, että jäljellä 
olevat veroporsaanreiät ja verotukseen 
liittyvät ratkaisemattomat kysymykset, 
kuten verotusoikeuksien jakaminen 
maiden kesken, katetaan nykyisessä 
kansainvälisessä kehyksessä veropohjan 
rapautumista ja voitonsiirtoja koskevien 
käytäntöjen torjumiseksi;

39. toteaa, että G20:n ja OECD:n 
15-kohtaista BEPS-toimintasuunnitelmaa, 
jolla on tarkoitus puuttua koordinoidusti 
BEPS-käytäntöjen syntyyn vaikuttaviin 
syihin ja olosuhteisiin, pannaan parhaillaan 
täytäntöön ja seurataan ja siitä 
keskustellaan edelleen laajemmassa 
yhteydessä kuin vain alkuperäisissä 
osallistujamaissa osallistavan kehyksen 
avulla; kehottaa siksi jäsenvaltioita 
tukemaan sekä osallistavan kehyksen 
toimeksiannon että sen toiminnan 
uudistamista varmistaakseen, että jäljellä 
olevat veroporsaanreiät ja verotukseen 
liittyvät ratkaisemattomat kysymykset 
katetaan nykyisessä kansainvälisessä 
kehyksessä; panee tyytyväisenä merkille 
osallistavan kehyksen aloitteen, jonka 
tavoitteena on keskustella ja löytää 
maailmanlaajuinen yhteisymmärrys 
verotusoikeuksien jakamisesta paremmin 
maiden kesken;
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20.3.2019 A8-0170/6

Tarkistus 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. panee tyytyväisenä merkille 
komission 21. maaliskuuta 2018 
hyväksymän digitaaliverotusta koskevan 
paketin; pitää kuitenkin valitettavana, että 
neuvostossa52 ei ole edistytty asiassa ja 
että se kyvytön pääsemään sopimukseen 
tästä komission paketista; on huolestunut, 
että sen sijaan neuvosto käsittelee 
ehdotusta, joka on soveltamisalaltaan 
huomattavasti vähemmän 
kunnianhimoinen kuin alkuperäinen 
ehdotus ja 13. joulukuuta 2018 hyväksytty 
myöhempi parlamentin kanta53; kehottaa 
neuvostoa hyväksymään nämä ehdotukset 
nopeasti;

69. panee tyytyväisenä merkille 
komission 21. maaliskuuta 2018 
hyväksymän digitaaliverotusta koskevan 
paketin; pitää kuitenkin valitettavana, että 
Tanska, Suomi, Irlanti ja Ruotsi säilyttivät 
digitaaliverotusta koskevaan pakettiin 
liittyvät varaumansa tai periaatteellisen 
vastustuksensa 12. maaliskuuta 2019 
pidetyssä Ecofin-neuvoston 
kokouksessa1 a;

_________________ _________________
1 a Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 
päätelmät, 12. maaliskuuta 2019.

52 Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 
päätelmät 4.12.2018.
53 Euroopan parlamentin 
lainsäädäntöpäätöslauselma 
13. joulukuuta 2018 ehdotuksesta 
neuvoston direktiiviksi tiettyjen 
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 
saatavista tuloista kannettavaa 
digitaalisten palvelujen veroa koskevasta 
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yhteisestä järjestelmästä, hyväksytyt 
tekstit, P8_TA(2018)0523.
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20.3.2019 A8-0170/7

Tarkistus 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. kehottaa jäsenvaltioita, jotka ovat 
halukkaita harkitsemaan digitaaliveron 
käyttöönottoa, tekemään niin tiiviimmän 
yhteistyön puitteissa, jos neuvostossa ei 
päästä sopimukseen digitaalisten 
palvelujen verotuksesta;

71. kehottaa jäsenvaltioita, jotka ovat 
halukkaita harkitsemaan digitaaliveron 
käyttöönottoa, tekemään niin tiiviimmän 
yhteistyön puitteissa, jotta vältetään 
sisämarkkinoiden hajaantuminen, mikä 
on jo tapahtumassa, kun yksittäiset 
jäsenvaltiot harkitsevat kansallisten 
ratkaisujen käyttöönottoa;
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20.3.2019 A8-0170/8

Tarkistus 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. panee merkille Ranskan 
valtiovarainministerin TAX3-valiokunnan 
kokouksessa 23. lokakuuta 2018 antaman 
lausunnon tarpeesta keskustella 
vähimmäisverotuksen käsitteestä; pitää 
myönteisenä, että Ranska on valmis 
sisällyttämään vähimmäisverotusta 
koskevan keskustelun yhdeksi sen G7-
puheenjohtajakauden painopisteistä vuonna 
2019;

81. panee merkille Ranskan 
valtiovarainministerin TAX3-valiokunnan 
kokouksessa 23. lokakuuta 2018 antaman 
lausunnon tarpeesta keskustella 
vähimmäisverotuksen käsitteestä; pitää 
myönteisenä, että Ranska on valmis 
sisällyttämään vähimmäisverotusta 
koskevan keskustelun yhdeksi sen G7-
puheenjohtajakauden painopisteistä vuonna 
2019, kuten 12. maaliskuuta 2019 
pidetyssä Ecofin-neuvoston kokouksessa 
vahvistettiin;
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20.3.2019 A8-0170/9

Tarkistus 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
211 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

211. pitää valitettavana, että monet 
jäsenvaltiot eivät ole saattaneet neljättä 
rahanpesun vastaista direktiiviä kokonaan 
tai osittain osaksi kansallista 
lainsäädäntöään määräaikaan mennessä, ja 
että tästä syystä komission on täytynyt 
käynnistää niitä vastaan 
rikkomusmenettelyjä, mukaan lukien asian 
saattaminen Euroopan unionin 
tuomioistuimen käsiteltäväksi117; kehottaa 
kyseisiä jäsenvaltioita korjaamaan tilanteen 
pikaisesti; kehottaa jäsenvaltioita erityisesti 
täyttämään niiden oikeudellisen 
velvoitteensa noudattaa määräaikaa eli 
saattaa viides rahanpesunvastainen 
direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 
10. tammikuuta 2020 mennessä; korostaa 
ja pitää myönteisinä 23. marraskuuta 2018 
annettuja neuvoston päätelmiä, joissa 
jäsenvaltioita kehotetaan saattamaan viides 
rahanpesunvastainen direktiivi osaksi 
kansallista lainsäädäntöään ennen 
vuoden 2020 määräaikaa; kehottaa 
komissiota käyttämään täysimääräisesti sen 
käytettävissä olevia sen tukemiseksi ja 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot saattavat 
asianmukaisesti viidennen rahanpesun 
vastaisen direktiivin osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panevat sen täytäntöön 

211. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot 
eivät ole saattaneet neljättä rahanpesun 
vastaista direktiiviä kokonaan tai osittain 
osaksi kansallista lainsäädäntöään 
määräaikaan mennessä, ja että tästä syystä 
komission on täytynyt käynnistää niitä 
vastaan rikkomusmenettelyjä, mukaan 
lukien asian saattaminen Euroopan unionin 
tuomioistuimen käsiteltäväksi117; kehottaa 
kyseisiä jäsenvaltioita korjaamaan tilanteen 
pikaisesti; kehottaa jäsenvaltioita erityisesti 
täyttämään niiden oikeudellisen 
velvoitteensa noudattaa määräaikaa eli 
saattaa viides rahanpesunvastainen 
direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 
10. tammikuuta 2020 mennessä; korostaa 
ja pitää myönteisinä 23. marraskuuta 2018 
annettuja neuvoston päätelmiä, joissa 
jäsenvaltioita kehotetaan saattamaan viides 
rahanpesunvastainen direktiivi osaksi 
kansallista lainsäädäntöään ennen 
vuoden 2020 määräaikaa; kehottaa 
komissiota käyttämään täysimääräisesti sen 
käytettävissä olevia sen tukemiseksi ja 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot saattavat 
asianmukaisesti viidennen rahanpesun 
vastaisen direktiivin osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panevat sen täytäntöön 
mahdollisimman nopeasti;
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mahdollisimman nopeasti;

_________________ _________________
117 Komissio nosti 19. heinäkuuta 2018 
Kreikkaa ja Romaniaa vastaan kanteen 
Euroopan unionin tuomioistuimessa siksi, 
etteivät ne olleet saattaneet neljättä 
rahanpesun vastaista direktiiviä osaksi 
kansallista lainsäädäntöään. Irlanti oli 
saattanut vain hyvin rajoitetun osan 
säännöistä osaksi kansallista 
lainsäädäntöään ja myös sitä vastaan 
nostettiin kanne.

117 Komissio nosti 19. heinäkuuta 2018 
Kreikkaa ja Romaniaa vastaan kanteen 
Euroopan unionin tuomioistuimessa siksi, 
etteivät ne olleet saattaneet neljättä 
rahanpesun vastaista direktiiviä osaksi 
kansallista lainsäädäntöään. Irlanti oli 
saattanut vain hyvin rajoitetun osan 
säännöistä osaksi kansallista 
lainsäädäntöään ja myös sitä vastaan 
nostettiin kanne.
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20.3.2019 A8-0170/10

Tarkistus 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
223 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 223 a. panee huolestuneena merkille, että 
ns. Troikan pesula -tapauksessa paljastui, 
miten 4,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 
Venäjältä ja muualta lähtöisin olevia 
varoja liikuteltiin eurooppalaisten 
pankkien ja yritysten kautta; korostaa, 
että skandaalin keskiössä on Troika 
Dialog -investointipankki, joka oli ennen 
yksi Venäjän suurimmista yksityisistä 
investointipankeista, sekä verkosto, joka 
on ehkä mahdollistanut sen, että Venäjän 
valtaapitävä eliitti on nostanut varoja 
laittomasti hankkiakseen osuuksia 
valtionyhtiöistä, ostaakseen kiinteistöjä 
niin Venäjältä kuin ulkomailtakin ja 
ostaakseen ylellisyystuotteita; pitää lisäksi 
valitettavana, että saatujen tietojen 
mukaan näissä hämärissä liiketoimissa 
on ollut mukana useita eurooppalaisia 
pankkeja, kuten Danske Bank, Swedbank 
AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, 
Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, 
KBC Group NV, Raiffeisen Bank 
International AG, ABN Amro Group NV, 
Cooperatieve Rabobank U.A. sekä 
Turkiye Garanti Bankasi A.S.:n 
Alankomaiden yksikkö;
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20.3.2019 A8-0170/11

Tarkistus 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
281 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

281. katsoo, että vaikka olisi otettava 
huomioon kansainvälisellä tasolla tehty 
työ, erityisesti rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän 
työ, suuririskisten kolmansien maiden 
tunnistamiseksi rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa varten, on olennaisen 
tärkeää, että unionilla on yksipuolisesti 
laadittu luettelo suuririskisistä kolmansista 
maista; suhtautuu tässä yhteydessä 
myönteisesti 31. tammikuuta 2019 
annettuun komission delegoituun 
asetukseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 
täydentämisestä teknisillä 
sääntelystandardeilla vähimmäistoimista ja 
lisätoimenpiteistä, jotka luottolaitosten ja 
finanssilaitosten on toteutettava rahanpesun 
ja terrorismin rahoituksen riskin 
lieventämiseksi eräissä kolmansissa 
maissa136;

281. katsoo, että vaikka olisi otettava 
huomioon kansainvälisellä tasolla tehty 
työ, erityisesti rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän 
työ, suuririskisten kolmansien maiden 
tunnistamiseksi rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa varten, on olennaisen 
tärkeää, että unionilla on yksipuolisesti 
laadittu luettelo suuririskisistä kolmansista 
maista; suhtautuu tässä yhteydessä 
myönteisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 
täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset 
kolmannet maat, joilla on strategisia 
puutteita, 13. helmikuuta 2019 annettuun 
komission delegoituun asetukseen 
(C(2019)1326) ja pitää valitettavana, että 
neuvosto vastusti kyseistä delegoitua 
säädöstä; suhtautuu lisäksi myönteisesti 
31. tammikuuta 2019 annettuun komission 
delegoituun asetukseen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(EU) 2015/849 täydentämisestä teknisillä 
sääntelystandardeilla vähimmäistoimista ja 
lisätoimenpiteistä, jotka luottolaitosten ja 
finanssilaitosten on toteutettava rahanpesun 
ja terrorismin rahoituksen riskin 
lieventämiseksi eräissä kolmansissa 
maissa136;
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_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.
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20.3.2019 A8-0170/12

Tarkistus 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
298 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

298. on tyytyväinen, että neuvosto 
hyväksyi ensimmäisen EU:n luettelon 
5. joulukuuta 2017 ja että kolmansien 
maiden tekemiä sitoumuksia seurataan 
jatkuvasti; panee merkille, että luetteloa on 
päivitetty useita kertoja näiden sitoumusten 
arvioinnin perusteella ja sen seurauksena 
siitä on poistettu useita maita; toteaa, että 
9. marraskuuta 2018 luettelo koostui vain 
viidestä seuraavasta verotuksellisesta 
lainkäyttöalueesta: Amerikan Samoa, 
Guam, Samoa, Trinidad ja Tobago sekä 
Yhdysvaltain Neitsytsaaret;

298. on tyytyväinen, että neuvosto 
hyväksyi ensimmäisen EU:n luettelon 
5. joulukuuta 2017 ja että kolmansien 
maiden tekemiä sitoumuksia seurataan 
jatkuvasti; panee merkille, että luetteloa on 
päivitetty useita kertoja näiden sitoumusten 
arvioinnin perusteella ja sen seurauksena 
siitä on poistettu useita maita; toteaa, että 
12. maaliskuuta 2019 tehdyn tarkistuksen 
jälkeen luettelo koostuu nyt seuraavista 
verotuksellisista lainkäyttöalueista: 
Amerikan Samoa, Aruba, Guam, 
Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, 
Fidži, Marshallinsaaret, Oman, Samoa, 
Trinidad ja Tobago, Yhdistyneet 
arabiemiirikunnat, Yhdysvaltain 
Neitsytsaaret ja Vanuatu;

Or. en


