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20.3.2019 A8-0170/34

Tarkistus 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-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 
mahdollisimman nopeasti;

______________

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 
mahdollisimman nopeasti;

______________
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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. Komissio lähetti 
7. maaliskuuta 2019 perustellun 
lausunnon Itävallalle ja Alankomaille 
sekä virallisen ilmoituksen Tšekin 
tasavallalle, Unkarille, Italialle, 
Slovenialle, Ruotsille ja Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle siksi, etteivät ne olleet 
saattaneet neljättä rahanpesun vastaista 
direktiiviä kaikilta osin osaksi kansallista 
lainsäädäntöään.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Tarkistus 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
S&D-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
244 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

244. kehottaa komissiota kehittämään 
erityiskoulutusta rahanpesun 
selvittelykeskuksia varten ottaen erityisesti 
huomioon joidenkin jäsenvaltioiden 
heikommat valmiudet; panee merkille 
panoksen, jonka on antanut Egmont-
ryhmä, joka koostuu 159 rahanpesun 
selvittelykeskuksesta ja pyrkii 
vahvistamaan niiden operatiivista 
yhteistyötä edistämällä useiden hankkeiden 
jatkumista ja toteuttamista; odottaa 
komission laatimaa arviointia, joka koskee 
rahanpesun selvittelykeskusten kolmansien 
maiden kanssa tekemän yhteistyön puitteita 
sekä rahanpesun selvittelykeskusten 
välisen yhteistyön tehostamisen esteitä ja 
mahdollisuuksia, mukaan luettuna 
mahdollisuus perustaa koordinointi- ja 
tukimekanismi; muistuttaa, että arviointi 
olisi saatava valmiiksi 1. kesäkuuta 2019 
mennessä;

244. kehottaa komissiota kehittämään 
erityiskoulutusta rahanpesun 
selvittelykeskuksia varten ottaen erityisesti 
huomioon joidenkin jäsenvaltioiden 
heikommat valmiudet; panee merkille 
panoksen, jonka on antanut Egmont-
ryhmä, joka koostuu 159 rahanpesun 
selvittelykeskuksesta ja pyrkii 
vahvistamaan niiden operatiivista 
yhteistyötä edistämällä useiden hankkeiden 
jatkumista ja toteuttamista; odottaa 
komission laatimaa arviointia, joka koskee 
rahanpesun selvittelykeskusten kolmansien 
maiden kanssa tekemän yhteistyön puitteita 
sekä rahanpesun selvittelykeskusten 
välisen yhteistyön tehostamisen esteitä ja 
mahdollisuuksia, mukaan luettuna 
mahdollisuus perustaa koordinointi- ja 
tukimekanismi; muistuttaa, että arviointi 
olisi saatava valmiiksi 1. kesäkuuta 2019 
mennessä; kehottaa komissiota 
hyödyntämään tämän tilaisuuden esittää 
lainsäädäntöehdotus sellaisen EU:n 
rahanpesun selvittelykeskuksen 
perustamiseksi yhteisten tutkimus-ja 
koordinointitoimien solmukohdaksi, jolla 
olisi riippumattomat tutkimusvalmiudet 
rajatylittävän talousrikollisuuden alalla, 
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ja varhaisvaroitusjärjestelmän 
perustamiseksi; katsoo, että EU:n 
rahanpesun selvittelykeskuksella olisi 
oltava merkittävä rooli ja sen olisi 
koordinoitava, autettava ja tuettava 
jäsenvaltioiden rahanpesun 
selvittelykeskuksia rajatylittävissä 
tapauksissa, jotta lisätään tiedonvaihtoa 
ja varmistetaan rajatylittävien tapausten 
yhteinen analyysi ja työn vahva 
koordinointi;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Tarkistus 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
258 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

258. panee kuitenkin merkille, että 
trustien kohdalla kansallisiin rekistereihin 
tutustuminen edellyttää oikeutetun edun 
osoittamista; painottaa, että jäsenvaltiot 
voivat edelleen vapaasti asettaa trustien 
todellisia omistajia ja edunsaajia koskevat 
rekisterit yleisön saataville, kuten 
parlamentti on jo suositellut; kehottaa 
jäsenvaltioita perustamaan vapaasti 
saatavilla olevia ja avoimia 
tietorekistereitä; palauttaa joka tapauksessa 
mieliin, että maksu, jonka ne voivat päättää 
periä, ei saa ylittää tietojen saataville 
asettamisen hallinnollisia kustannuksia, 
mukaan lukien rekisterien ylläpito- ja 
kehittämiskustannukset;

258. panee kuitenkin merkille, että 
trustien kohdalla kansallisiin rekistereihin 
tutustuminen edellyttää oikeutetun edun 
osoittamista; kehottaa komissiota 
esittämään ehdotuksen rahanpesun 
vastaisen direktiivin tarkistamiseksi, jotta 
varmistetaan trustien ja vastaavanlaisten 
oikeudellisten järjestelyjen todellisia 
omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen 
julkisuus; kehottaa jäsenvaltioita 
perustamaan vapaasti saatavilla olevia ja 
avoimia tietorekistereitä; palauttaa joka 
tapauksessa mieliin, että maksu, jonka ne 
voivat päättää periä, ei saa ylittää tietojen 
saataville asettamisen hallinnollisia 
kustannuksia, mukaan lukien rekisterien 
ylläpito- ja kehittämiskustannukset;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Tarkistus 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
283 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

283 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
komissio hyväksyi 13. helmikuuta 2019 
uuden luettelon 23 sellaisesta 
kolmannesta maasta ja alueesta1 a, joilla 
on strategisia puutteita rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen vastaisissa 
kehyksissä; pitää valitettavana, että 
neuvosto vastusti komission esittämää 
delegoitua säädöstä; kannustaa 
komissiota ottamaan huomioon kaikki 
esitetyt huolenaiheet ja esittämään uutta 
delegoitua säädöstä mahdollisimman 
pian;
_____________
1 a Afganistan, Amerikan Samoa, 
Bahama, Botswana, Korean 
demokraattinen kansantasavalta, Etiopia, 
Ghana, Guam, Iran, Irak, Libya, Nigeria, 
Panama, Pakistan, Puerto Rico, Samoa, 
Saudi-Arabia, Sri Lanka, Syyria, Trinidad 
ja Tobago, Tunisia, Yhdysvaltain 
Neitsytsaaret ja Jemen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Tarkistus 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
S&D-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
288 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 288 a. on huolissaan kiihtyvästä 
maailmanlaajuisesta kilpailusta 
alhaisimmasta yhteisöverosta, kun 
kyseessä on nimellisverokanta1 a;
____________
1 a OECD-maiden keskimääräinen 
yhteisöverokanta oli 32,5 prosenttia 
vuonna 2000, mutta se oli laskenut 
23,9 prosenttiin vuonna 2018. 
Viimeisimmässä veropolitiikan uudistusta 
koskevassa OECD:n vuoden 2018 
raportissa tarkastelluista 38 maasta 
22 maan nykyinen yhdistetty 
lakisääteinen yhteisötuloveroaste on 
25 prosenttia tai sen alle, kun tällaisia 
maita oli vain kuusi vuonna 2000. Lähde: 
OECD and Selected Partner Economies, 
Tax Policy Reforms 2018. Lisäksi on 
huomattava, että EU:n 28 jäsenvaltiota 
ovat jo reilusti tämän tason alapuolella ja 
niiden keskimääräinen yhteisöverokanta 
oli 32 prosenttia vuonna 2000 mutta enää 
21,9 prosenttia vuonna 2018 verotuksen 
suuntauksia koskevien komission 
selvitysten ”Taxation Trends in the 
European Union - Data for the EU 
Member States, Iceland and Norway, 
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2018 Edition” (s. 36) ja ”Taxation Trends 
in the European Union - Data for the EU 
Member States, Iceland and Norway, 
2015 Edition” (s. 147) mukaan.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Tarkistus 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
297 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

297. pitää valitettavana, että 
alkuperäinen EU:n luettelointimenettely 
koski vain kolmansia maita; toteaa, että 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 
komission havainnut puutteita joidenkin 
jäsenvaltioiden verojärjestelmissä, jotka 
helpottavat aggressiivista verosuunnittelua; 
pitää kuitenkin myönteisenä 
yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän 
puheenjohtajan TAX3-valiokunnassa 
10. lokakuuta 2018 järjestetyssä 
kuulemistilaisuudessa esittämää 
toteamusta, jonka mukaan 
käytännesääntötyöryhmän toimeksiannon 
tarkistamisen yhteydessä on mahdollista 
arvioida jäsenvaltioita samoilla kriteereillä 
kuin mitä sisältyy EU:n luetteloon143;

_____________
143 TAX3-valiokunnan keskustelu 
10. lokakuuta 2018 yritysverotuksen 
käytännesääntötyöryhmän puheenjohtajan 
Fabrizia Lapecorellan kanssa.

297. pitää valitettavana, että 
alkuperäinen EU:n luettelointimenettely 
koski vain kolmansia maita; toteaa, että 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 
komission havainnut puutteita joidenkin 
jäsenvaltioiden verojärjestelmissä, jotka 
helpottavat aggressiivista verosuunnittelua; 
korostaa, että aggressiivisia 
verokäytäntöjä ja epäoikeudenmukaista 
verokilpailua ei pitäisi sallia unionissa; 
pitää kuitenkin myönteisenä 
yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän 
puheenjohtajan TAX3-valiokunnassa 
10. lokakuuta 2018 järjestetyssä 
kuulemistilaisuudessa esittämää 
toteamusta, jonka mukaan 
käytännesääntötyöryhmän toimeksiannon 
tarkistamisen yhteydessä on mahdollista 
arvioida jäsenvaltioita samoilla kriteereillä 
kuin EU:n luetteloon sisältyviä maita143; 
kehottaa käytännesääntötyöryhmää 
toimimaan näin kiireesti; kehottaa 
komissiota harkitsemaan EU:n 
mekanismin perustamista sellaisten 
jäsenvaltioiden valvomiseksi, joiden 
verolait ja -käytännöt ovat ristiriidassa 
verotusalan hyvän hallintotavan 
eurooppalaisten periaatteiden ja arvojen 
kanssa, ja mahdollisesti seuraamusten 
määräämiseksi niille;
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____________
143 TAX3-valiokunnan keskustelu 
10. lokakuuta 2018 yritysverotuksen 
käytännesääntötyöryhmän puheenjohtajan 
Fabrizia Lapecorellan kanssa.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Tarkistus 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
302 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 302 a. suosittaa, että mustan listan 
laatimisprosessi olisi annettava 
käytännesääntötyöryhmän sijaan 
pikemminkin riippumattomien 
asiantuntijoiden ryhmän tehtäväksi, jotta 
EU:n luettelon objektiivisuutta ja 
avoimuutta voidaan lisätä ja sen 
riippumattomuus poliittisesta 
painostuksesta voidaan varmistaa; katsoo, 
että avoimempi ja objektiivisempi EU:n 
luettelo parantaa EU:n uskottavuutta sen 
veroparatiisien vastaisessa toiminnassa; 
panee merkille, että äskettäisen 
tutkimuksen1 a mukaan viisi jäsenvaltiota 
– Kypros, Irlanti, Luxemburg, Malta ja 
Alankomaat – katsottaisiin 
veroparatiiseiksi, jos niitä arvioitaisiin 
EU:n kriteerien perusteella; vaatii siksi, 
että on puututtava myös tiettyjen 
jäsenvaltioiden aggressiivisiin 
verokäytäntöihin unionin sisällä, jotta 
voidaan säilyttää EU:n uskottavuus sen 
veroparatiisien vastaisessa toiminnassa;
_________________
1 a Oxfam 2019, Off the hook -raportti 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.
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20.3.2019 A8-0170/41

Tarkistus 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
312 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

312. muistuttaa, että komissio on 
arvostellut seitsemää jäsenvaltiota151 – 
Belgiaa, Kyprosta, Unkaria, Irlantia, 
Luxemburgia, Maltaa ja Alankomaita – 
aggressiivista verosuunnittelua 
helpottavien verojärjestelmiensä puutteista 
todeten, että ne heikentävät Euroopan 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä; katsoo, 
että näitä lainkäyttöalueita voidaan myös 
pitää aggressiivista verosuunnittelua 
helpottavina maailmanlaajuisesti;

_________________
151 Maaraportti Belgia 2018; Maaraportti 
Kypros 2018; Maaraportti Unkari 2018; 
Maaraportti Irlanti 2018; Maaraportti 
Luxemburg 2018; Maaraportti Malta 2018; 
Maaraportti Alankomaat 2018;

312. muistuttaa, että vuonna 2018 
komissio arvosteli seitsemää 
jäsenvaltiota151 – Belgiaa, Kyprosta, 
Unkaria, Irlantia, Luxemburgia, Maltaa ja 
Alankomaita – aggressiivista 
verosuunnittelua helpottavien 
verojärjestelmiensä puutteista todeten, että 
ne heikentävät Euroopan sisämarkkinoiden 
yhtenäisyyttä; panee merkille, että vuonna 
2019 komissio on arvostellut jälleen 
seitsemää jäsenvaltiota1 a – Kyprosta, 
Unkaria, Irlantia, Luxemburgia, Maltaa, 
Alankomaita ja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa – samasta syystä; katsoo, 
että näitä lainkäyttöalueita voidaan myös 
pitää aggressiivista verosuunnittelua 
helpottavina maailmanlaajuisesti;

________________
151 Maaraportti Belgia 2018; Maaraportti 
Kypros 2018; Maaraportti Unkari 2018; 
Maaraportti Irlanti 2018; Maaraportti 
Luxemburg 2018; Maaraportti Malta 2018; 
Maaraportti Alankomaat 2018.
1 a Maakohtaiset raportit 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_fi

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/42

Tarkistus 42
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
313 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

313. odottaa innostuneena EU:n 
luettelon odotettua tarkistamista vuoden 
2019 ensimmäisellä neljänneksellä; 
pyytää neuvostoa antamaan 
yksityiskohtaisen arvioinnin uudistuksiin 
sitoutuneiden lainkäyttöalueiden 
vapaaehtoisista sitoumuksista, jotka on 
lueteltu liitteessä II, kun ensimmäinen 
EU:n luettelo julkaistiin 5. joulukuuta 
2017; vaatii, että lainkäyttöalueet, jotka 
luetellaan liitteessä II vuonna 2017 
tehtyjen sitoumusten ansiosta, luetellaan 
liitteessä I, jos asianmukaisia uudistuksia 
ei ole pantu täytäntöön vuoden 2018 
loppuun mennessä tai sovitussa 
aikataulussa;

313. panee tyytyväisenä merkille 
neuvoston 12. maaliskuuta 2019 
hyväksymän päivitetyn luettelon 
yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista ja 
toteaa, että siihen kuuluu 
15 lainkäyttöaluetta ja aluetta; panee 
merkille, että neuvosto julkaisi 
maakohtaiset arvioinnit siitä, miten 
kolmannet maat noudattavat (tai eivät 
noudata) oikeudenmukaiseen verotukseen 
liittyvää kriteeriä 2; kehottaa 
käytännesääntötyöryhmää parantamaan 
kolmansien maiden arviointiin 
sovellettavia kriteereitä, muun muassa 
sisällyttämällä niihin mahdollisimman 
pian todellisia omistajia ja edunsaajia 
koskevan avoimuuden;
__________________

1 a Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, 
Dominica, Fidži, Guam, 
Marshallinsaaret, Oman, Vanuatu, 
Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Samoa, 
Trinidad ja Tobago, Amerikan Samoa ja 
Yhdysvaltain Neitsytsaaret.
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Tarkistus 43
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
328 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

328 a. kehottaa jäsenvaltioita 
tarkistamaan ja päivittämään 
jäsenvaltioiden välisiä ja kolmansien 
maiden kanssa tehtyjä kahdenvälisiä 
verosopimuksia sellaisten porsaanreikien 
poistamiseksi, jotka kannustavat 
verotuksellisista syistä tapahtuvaan 
kaupankäyntiin verojen kiertämiseksi;
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