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20.3.2019 A8-0170/93

Tarkistus 93
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
235 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

235. kehottaa arvioimaan pitkän 
aikavälin tavoitteita, jotka johtavat 
parempaan rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen torjunnan kehykseen, kuten 
todettiin pohdinta-asiakirjassa ”Reflection 
Paper on possible elements of a Roadmap 
for seamless cooperation between Anti 
Money Laundering and Prudential 
Supervisors in the European Union”126, ja 
joita olisivat sellaisen EU:n tason 
mekanismin perustaminen, jolla 
koordinoidaan paremmin rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntatoimista 
vastaavien rahoitusalan laitosten valvojien 
toimintaa, erityisesti tilanteissa, joilla 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntakysymyksillä on todennäköisesti 
rajat ylittävät vaikutukset, sekä rahanpesun 
torjunnan valvonnan mahdollinen 
keskittäminen olemassa olevaan tai uuteen 
unionin elimeen, jolla on valtuudet panna 
täytäntöön yhdenmukaistettuja sääntöjä ja 
käytäntöjä EU:n jäsenvaltioissa; katsoo, 
että jos kyseinen mekanismi perustetaan, 
sille olisi myönnettävä riittävät 
henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit, 
jotta sen tehtävät hoidetaan tehokkaasti;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 

235. kehottaa arvioimaan pitkän 
aikavälin tavoitteita, jotka johtavat 
parempaan rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen torjunnan kehykseen, kuten 
todettiin pohdinta-asiakirjassa ”Reflection 
Paper on possible elements of a Roadmap 
for seamless cooperation between Anti 
Money Laundering and Prudential 
Supervisors in the European Union”126, ja 
joita olisivat sellaisen EU:n tason 
mekanismin perustaminen, jolla 
koordinoidaan paremmin rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntatoimista 
vastaavien rahoitusalan laitosten valvojien 
toimintaa, erityisesti tilanteissa, joilla 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntakysymyksillä on todennäköisesti 
rajat ylittävät vaikutukset, sekä rahanpesun 
torjunnan valvonnan mahdollinen 
keskittäminen olemassa olevaan tai uuteen 
unionin elimeen, jolla on valtuudet panna 
täytäntöön yhdenmukaistettuja sääntöjä ja 
käytäntöjä EU:n jäsenvaltioissa; tukee 
lisätoimia rahanpesun torjunnan 
valvonnan keskittämiseksi ja katsoo, että 
jos tällainen mekanismi perustetaan, sille 
olisi myönnettävä riittävät henkilöresurssit 
ja taloudelliset resurssit, jotta sen tehtävät 
hoidetaan tehokkaasti;

__________________

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31. elokuuta 2018.

126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31. elokuuta 2018.

Or. en

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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20.3.2019 A8-0170/94

Tarkistus 94
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
303 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

303. suhtautuu myönteisesti 
käytännesääntötyöryhmän äskettäisiin 
selvennyksiin, jotka koskevat 
oikeudenmukaisen verotuksen perusteita, 
erityisesti kun on kyse taloudellisen 
sisällön puutteesta sellaisilla 
lainkäyttöalueilla, joilla ei ole 
yhteisöverokantaa tai se on lähes nolla 
prosenttia; kehottaa jäsenvaltioita 
pyrkimään asteittain parantamaan EU:n 
luettelointikriteereitä siten, että ne kattavat 
kaikki haitalliset verokäytännöt144;

__________________
144 Oikeudenmukaisen verotuksen 
kriteerejä koskeva työ 2.1 ja 2.2 neuvoston 
päätelmissä 14166/16 8. marraskuuta 2016.

303. suhtautuu myönteisesti 
käytännesääntötyöryhmän äskettäisiin 
selvennyksiin, jotka koskevat 
oikeudenmukaisen verotuksen perusteita, 
erityisesti kun on kyse taloudellisen 
sisällön puutteesta sellaisilla 
lainkäyttöalueilla, joilla ei ole 
yhteisöverokantaa tai se on lähes nolla 
prosenttia; kehottaa jäsenvaltioita 
pyrkimään asteittain parantamaan EU:n 
luettelointikriteereitä siten, että ne kattavat 
kaikki haitalliset verokäytännöt144, ja 
sisällyttämään niihin yksityiskohtaisen 
taloudellisen analyysin, jossa 
tarkastellaan veronkierron helpottamista 
ja nollan prosentin verokantaa tai 
yhteisöverokannan puuttumista erillisenä 
perusteena;

__________________
144 Oikeudenmukaisen verotuksen 
kriteerejä koskeva työ 2.1 ja 2.2 neuvoston 
päätelmissä 14166/16 8. marraskuuta 2016.

Or. en

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/fi/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/fi/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/fi/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/fi/pdf
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Tarkistus 95
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
310 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

310. palauttaa mieliin tutkimuksen, joka 
osoittaa, että kuuden EU:n jäsenvaltion 
välityksellä tapahtunut veronkierto 
aiheuttaa 42,8 miljardin euron suuruiset 
verotulojen menetykset 22 muussa 
jäsenvaltiossa150 mikä merkitsee, että 
näiden maiden nettomaksuasema 
korvautuu tappioilla, joita ne aiheuttavat 
muiden jäsenvaltioiden veropohjalle;

__________________
150 Teoksen ”The missing profits of 
nations” (Tørsløv, T.R., Wier L.S. and 
Zucman G.) ensimmäisessä osassa 
osoitetaan käyttämällä nykyaikaisia 
makrotaloudellisia malleja ja äskettäin 
julkaistuja maksutasetietoja, että yleinen 
verotulovaje on noin 200 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria ja että 
veroparatiisien lainkäyttöalueiden kautta 
kanavoidut suorat ulkomaiset sijoitukset 
ovat suurin piirtein 10–30 prosenttia 
suorien ulkomaisten sijoitusten 
kokonaismäärästä. Muita menetelmiä 
käyttämällä nämä luvut ovat pikemminkin 
korkeampia kuin aikaisemmat arviot.

310. palauttaa mieliin tutkimuksen, joka 
osoittaa, että kuuden EU:n jäsenvaltion 
välityksellä tapahtunut veronkierto 
aiheuttaa 42,8 miljardin euron suuruiset 
verotulojen menetykset 22 muussa 
jäsenvaltiossa150 mikä merkitsee, että 
näiden maiden nettomaksuasema 
korvautuu tappioilla, joita ne aiheuttavat 
muiden jäsenvaltioiden veropohjalle; 
panee esimerkiksi merkille, että 
Alankomaat aiheuttaa unionille 
kokonaisuudessaan 11,2 miljardin euron 
nettokustannukset, mikä tarkoittaa, että 
maan monikansallisten yhtiöiden ja 
niiden osakkaiden hyväksi koituvat 
verotulot ovat pois muilta jäsenvaltioilta;
__________________
150 Teoksen ”The missing profits of 
nations” (Tørsløv, T.R., Wier L.S. and 
Zucman G.) ensimmäisessä osassa 
osoitetaan käyttämällä nykyaikaisia 
makrotaloudellisia malleja ja äskettäin 
julkaistuja maksutasetietoja, että yleinen 
verotulovaje on noin 200 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria ja että 
veroparatiisien lainkäyttöalueiden kautta 
kanavoidut suorat ulkomaiset sijoitukset 
ovat suurin piirtein 10–30 prosenttia 
suorien ulkomaisten sijoitusten 
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kokonaismäärästä. Muita menetelmiä 
käyttämällä nämä luvut ovat pikemminkin 
korkeampia kuin aikaisemmat arviot.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/96

Tarkistus 96
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
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 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; korostaa, 
että komissio on pannut merkille, että osa 
edellä mainituista jäsenvaltioista on 
toteuttanut toimenpiteitä parantaakseen 
verojärjestelmiään vastauksena komission 
esittämään arvosteluun1 a; panee merkille, 
että äskettäisessä tutkimuksessa1 b viisi 
EU:n jäsenvaltiota – Kypros, Irlanti, 
Luxemburg, Malta ja Alankomaat – on 
yksilöity yritysten veroparatiiseiksi; 
korostaa, että kriteereihin ja menetelmiin, 
joilla kyseiset jäsenvaltiot yksilöityivät, 
sisältyi kattava arviointi, jossa 
tarkasteltiin niiden haitallisia 
verokäytäntöjä, aggressiivisen 
verosuunnittelun helpottamista koskevia 
toimia ja taloudellisten virtojen 
vääristämistä käyttäen perusteena 
Eurostatin tietoja, joihin sisältyi suuri 
määrä maahan tulevien ja maasta 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
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lähtevien suorien ulkomaisten sijoitusten, 
rojaltien, korkojen ja osinkojen virtoja; 
kehottaa komissiota pitämään tällä 
hetkellä ainakin näitä viittä jäsenvaltiota 
EU:n veroparatiiseina, kunnes 
merkittäviä verouudistuksia toteutetaan;
__________________
151 Maaraportti Belgia 2018; Maaraportti 
Kypros 2018; Maaraportti Unkari 2018; 
Maaraportti Irlanti 2018; Maaraportti 
Luxemburg 2018; Maaraportti Malta 2018; 
Maaraportti Alankomaat 2018;
1 a Ks. Maaraportti Belgia 2019; 
Maaraportti Kypros 2019; Maaraportti 
Unkari 2019; Maaraportti Irlanti 2019; 
Maaraportti Luxemburg 2019; 
Maaraportti Malta 2019; Maaraportti 
Alankomaat 2019; 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_en_0.pdf )
1 b 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf

