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Euroopan parlamentin päätöslauselma tilannekatsauksesta ehdotukseen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin 
kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta 
(2016/0107(COD)) eli niin sanotusta julkisesta maakohtaisesta raportoinnista
(2019/2882(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 12. huhtikuuta 2016 tekemän ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin 
kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta 
(COM(2016)0198)1 eli niin sanotusta julkisesta maakohtaisesta raportoinnista,

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 hyväksymänsä tarkistukset ehdotukseen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin 
kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta2,

– ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja 
sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta 27. maaliskuuta 2019 antamansa 
lainsäädäntöpäätöslauselman3,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 294 artiklan 
2 ja 3 kohdan sekä 50 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0146/2016),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan tammikuussa 2017 antaman 
lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 esittämänsä suullisesti vastattavan kysymyksen 
neuvostolle4,

– ottaa huomioon komission johtaviksi varapuheenjohtajiksi valittujen Valdis 
Dombrovskisin5 ja Margrethe Vestagerin6 kuulemiset,

– ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY 
muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 

1 COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)).
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0284.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0309.
4 O-000015/2018 (B8-0013/2018).
5 Sanatarkka istuntoselostus on saatavilla osoitteessa 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.
6 Sanatarkka istuntoselostus on saatavilla osoitteessa 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0198
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0107(COD)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000015_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf
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26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU 
eli niin sanotun neljännen vakavaraisuusdirektiivin (CRD IV)7,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja 
sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (2016/0107(COD)) eli niin sanotusta 
julkisesta maakohtaisesta raportoinnista oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 50 artiklan 1 kohta;

B. ottaa huomioon, että parlamentti antoi jo 4. heinäkuuta 2017 esittelijöiden tehtäväksi 
aloittaa toimielinten väliset kolmikantaneuvottelut talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
ja oikeudellisten asioiden valiokunnan yhteisen mietinnön pohjalta;

C. ottaa huomioon, että teknisesti valmista kompromissitekstiä ei ole vielä käsitelty 
pysyvien edustajien komiteassa, vaikka neuvoston työryhmät ja asiantuntijat ovat 
pitäneet 18 kokousta edellisten neuvoston puheenjohtajakausien aikana; ottaa 
huomioon, että tämän vuoksi neuvosto ei ole toistaiseksi aloittanut 
kolmikantaneuvotteluja;

D. ottaa huomioon, että parlamentti vahvisti lopulta ensimmäisen käsittelyn kantansa 
27. maaliskuuta 2019 ennen edellisen vaalikauden päättymistä;

E. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät jo vuonna 2013 
neljännen vakavaraisuusdirektiivin (CRD IV), jonka 89 artiklaan sisällytettiin 
jäsenvaltioille vaatimus velvoittaa luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset 
julkistamaan vuosittain jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien maiden osalta, joissa niillä 
on toimipaikka, konsolidoinnin perusteella seuraavat tilikautta koskevat tiedot, kuten 
toiminnan luonne ja maantieteellinen sijainti, liikevaihto, palkatun henkilöstön 
lukumäärä, tulos ennen veroja, verot tuloksesta ja saatu valtiontuki;

1. kehottaa jäsenvaltioita ratkaisemaan pikaisesti pattitilanteen neuvostossa ja saattamaan 
päätökseen julkista maakohtaista raportointia koskevan ensimmäisen käsittelyn ja 
aloittamaan toimielinten väliset neuvottelut parlamentin kanssa, jotta 
lainsäädäntöprosessi saadaan päätökseen mahdollisimman pian ja jotta noudatetaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 4 artiklan 3 kohdassa vahvistettua 
vilpittömän yhteistyön periaatetta;

2. pyytää painokkaasti puheenjohtajavaltio Suomelta, että julkisia maakohtaisia raportteja 
koskevaan ehdotukseen liittyvät työt aloitetaan uudelleen ja että ne asetetaan etusijalle 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan perusteella, jotta ehdotusta voidaan 
käsitellä pysyvien edustajien komiteassa;

3. pitää myönteisenä, että tuleva komissio toisti tukevansa kaikin tavoin julkisia 
maakohtaisia raportteja koskevan ehdotuksen pikaista hyväksymistä;

7 EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.
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4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


