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B8-0249/2014

Euroopan parlamentin epäluottamuslause Euroopan komissiolle
(2014/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta 
yhteisestä verojärjestelmästä 8. heinäkuuta 2014 annetun neuvoston direktiivin 
2014/86/EU,

– ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman vaatimuksesta 
konkreettisista keinoista veropetosten ja veronkierron torjumiseksi1,

– ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman veropetosten, 
veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta2,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman mitattavissa olevia ja 
velvoittavia sitoumuksia veropetosten ja veronkierron torjumiseksi EU:ssa koskevasta 
vaatimuksesta3,

– ottaa huomioon G20-maiden valtionvarainministerien 21. syyskuuta 2013 hyväksymän 
sopimuksen uusista toimista yhtiöveron kiertämisen torjumiseksi,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 8 kohdan, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 234 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 106 A artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 119 artiklan,

A. toteaa, että veron kiertämisen ja veropetoksen välinen ero on selkeä, nimittäin se, että 
veron kiertäminen on laillista ja veropetos on laitonta, mutta katsoo, että komissio ja 
EU:n toimielimet ovat jatkuvasti jättäneet ottamatta eron huomioon ja käsitelleet 
ilmiöitä ikään kuin ne olisivat sama asia;

B. katsoo, että EU:n jäsenvaltioissa ja erityisesti Luxemburgin suurherttuakunnassa 
käyttöön otetut aggressiiviset yhtiöveron kiertämisjärjestelyt ovat johtaneet siihen, että 
muut jäsenvaltiot ovat menettäneet miljardien eurojen edestä mahdollisia verotuloja;

C. ottaa huomioon, että komissio ryhtyi kesäkuussa 2014 tutkimaan väitettyjä laittomia 
valtiontukia, joita Luxemburgin suurherttuakunta oli myöntänyt laittomien 
verosopimusten muodossa Fiat-konsernille ja Amazonille;

1 EUVL C 258E, 7.9.2013, s. 53.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0205.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0593.
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D. toteaa, että Luxemburgin verovirasto hyväksyi nämä aggressiiviset 
veronkiertojärjestelyt ja sopimukset aikana, jolloin komission uusi puheenjohtaja Jean-
Claude Juncker toimi suurherttuakunnan pääministerinä;

E. toteaa, että Luxemburgin suurherttuakunta ei ollut Jean-Claude Junckerin 
pääministerikaudella halukas yhteistyöhön komission kanssa sen tutkiessa laittomia 
verosopimuksia;

F. ottaa huomioon, että uusi komissio on luvannut – puheenjohtaja Junckerin ja muiden 
komission jäsenten parlamentin kuulemisen yhteydessä antamissa lausunnoissa – 
toteuttaa voimakkaita toimia laittomien veronkiertosopimusten torjumiseksi unionissa; 

G. katsoo, että vaikka yhtiöiden ja Luxemburgin suurherttuakunnan väliset 
veronkiertosopimukset ovatkin nähtävästi laillisia, ne saattavat kuitenkin herättää 
moraalisia ja eettisiä kysymyksiä niiden miljoonien kansalaisten keskuudessa, jotka ovat 
joutuneet kärsimään nykyajan pahimman talouskriisin seurauksista;

H. katsoo, että aggressiiviset yhtiöveron kiertämisjärjestelyt ovat ristiriidassa niiden 
arvojen kanssa, joilla on tarkoitus varmistaa, että kaikki yhteiskunnan alat, myös 
yritykset, osallistuvat tasapuolisesti yhteiskunnan kehittämiseen;

I. katsoo, että kansallinen verotusta koskeva itsemääräämisoikeus on keskeinen väline 
kilpailun ja talouskasvun kannalta, mutta Luxemburgin verosopimukset ovat vastoin 
pyrkimyksiä varmistaa reilu kilpailu jäsenvaltioiden kesken;

J. katsoo, että näiden aggressiivisten veronkiertotoimien kehittämisestä, 
täytäntöönpanosta, johtamisesta ja valvomisesta vastaavalla henkilöllä ei ole 
uskottavuutta palvella Euroopan kansalaisia Euroopan komission puheenjohtajana;

1. pitää valitettavana, että EU:n jäsenvaltiot ovat menettäneet miljardien eurojen edestä 
mahdollisia verotuloja niiden Luxemburgissa sovellettujen aggressiivisten yhtiöveron 
kiertämisjärjestelyjen johdosta, jotka otettiin käyttöön aikana, jolloin Euroopan 
komission uusi puheenjohtaja, Jean-Claude Juncker, toimi Luxemburgin 
suurherttuakunnan pääministerinä;

2. katsoo, että koska komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker toimi pääministerinä 
koko sen ajan, kun kyseisiä sopimuksia tehtiin, hän on suoraan vastuussa maansa 
toteuttamista veronkiertojärjestelyistä;

3. pitää sietämättömänä, että aggressiivisista veronkiertotoimista vastuussa ollut henkilö 
voi toimia Euroopan komission puheenjohtajana;

4. toteaa, että Jean-Claude Juncker ei nauti Euroopan parlamentin luottamusta komission 
puheenjohtajana ja Euroopan unionin edustajana kansalaisten edessä; 

5. antaa komissiolle epäluottamuslauseen;
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6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän epäluottamuslauseen ja antamaan 
epäluottamuslause-esityksestä täysistunnossa toimitetun äänestyksen tuloksen tiedoksi 
neuvoston puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle.


