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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset 

+ hyväksytty 

- hylätty 

↓ rauennut 

per. peruutettu 

NHÄ (..., ..., ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

KÄ (...,...,...) koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

osat kohta kohdalta -äänestys 

eä erillinen äänestys 

tark. tarkistus 

KT kompromissitarkistus 

vo vastaava osa 

P tekstiä poistava tarkistus 

= identtiset tarkistukset 

§ kohta 

art. artikla 

kappale johdanto-osan kappale 

PR päätöslauselmaesitys 

RC yhteinen päätöslauselmaesitys 

SEC salainen äänestys 
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1. Azerbaidžanin osallistuminen unionin ohjelmiin *** 

Suositus: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Lisätalousarvioesitys nro 2/2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämä 

Mietintö: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden 

varmistaminen koko unionissa ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Andreas Schwab (A8-0211/2016)  
(määräenemmistö) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

hyväksyminen ilman äänestystä 
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4. Energiatehokkuusmerkintä ***I 

Mietintö: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänesty

s 

NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

valiokunta  +  

art. 2, § 1, 

19 alakohdan jälkeen 

97 EFDD KÄ + 386, 301, 21 

art. 3, § 1 jälkeen 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NHÄ - 307, 398, 0 

art. 3, § 3, a alakohta 86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

osat   

1/NHÄ - 172, 535, 4 

2/NHÄ + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR NHÄ - 289, 415, 8 

35vo valiokunta  ↓  

art. 3, § 3, b, c, 

d alakohta 

35vo valiokunta  +  

art. 4, § 3 95 S&D KÄ - 338, 353, 4 

art. 5, § 2 jälkeen 43 valiokunta eä +  

44 valiokunta eä +  

45 valiokunta eä +  

art. 6, § 13 jälkeen 96 S&D NHÄ + 353, 332, 24 

art. 7, § 2 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 valiokunta  +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänesty

s 

NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 7, § 5 64 valiokunta osat   

1 +  

2/KÄ + 391, 315, 3 

art. 8 66 valiokunta osat   

1/NHÄ + 442, 260, 7 

2/NHÄ + 378, 309, 22 

art. 9, § 2 jälkeen 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

osat   

1 -  

2 -  

art. 10, § 2 jälkeen 89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

art. 11, § 1 jälkeen 90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

art. 12, § 2 72 valiokunta osat   

1 +  

2/KÄ - 350, 359, 0 

art. 12, § 3, 1 alakohta, 

b alakohdan jälkeen 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

art. 12, § 3, 1 alakohta, 

c alakohdan jälkeen 

98 EFDD  +  

art. 12, § 3, 1 alakohta, 

l alakohta 

73vo valiokunta NHÄ - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

art. 12, § 3 loput 73vo valiokunta  +  

art. 16, § 3 80 valiokunta osat   

1 +  

2/KÄ + 368, 335, 3 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänesty

s 

NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

liite I, otsikko ja 

 kohta 1  

81 valiokunta NHÄ + 454, 238, 13 

liite I, kohta 2 82 valiokunta NHÄ + 377, 320, 8 

liite I, kohdan 2 

jälkeen 

83 valiokunta NHÄ + 376, 322, 8 

84 valiokunta NHÄ + 448, 244, 10 

liite I, kohta 2,  

d alakohdan jälkeen 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

KÄ - 314, 387, 1 

4 kappaleen jälkeen 4 valiokunta eä +  

16 kappaleen jälkeen 16 valiokunta eä +  

18 kappale 94 S&D KÄ - 342, 367, 1 

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 580, 52, 79 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ  äänestystä lykättiin 

(työjärjestyksen 61 art.  

2 kohta) 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tark. 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99, komission ehdotus 

Verts/ALE: tark. 73vo (art. 12, § 3, 1 alakohdan l alakohta), 86 (1. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: tark. 43, 44, 45, 83 

S&D: tark. 4, 16 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

tark. 86 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "visuaalisessa" 

2. osa: tämä sana 
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tark. 88 

1. osa: "Yhdenmukaistettujen standardien on heijasteltava yleisintä käyttötapaa, joka on 

dokumentoitu kunkin tuoteryhmän taustaselvityksessä, ja niissä on pyrittävä 

ottamaan huomioon saatavilla olevat asiakkaiden käyttämät käyttötilat ja syklit sekä 

tiettyyn suoritukseen tarvittava aika, joka vaikuttaa energiatehokkuusindeksin (EEI) 

tai muiden tehokkuusindeksien laskentaan, kuten asianomaisessa delegoidussa 

säädöksessä todetaan.  

Energiatehokkuusindeksin laskentamenetelmä ei saa perustua yksinomaan 

energiatehokkaimpaan asetukseen, toimintoon tai käyttötilaan (tai 

ympäristöystävälliseen käyttötilaan), jos niitä on tarjolla useampi kuin yksi." 

2. osa: "Ne on vahvistettava siten, että testaustulosten tahallinen tai tahaton peukalointi tai 

parantelu havaitaan ja tehdään tyhjäksi, ja niihin ei saa sisältyä sallitun poikkeaman 

arvoja eikä vaihtoehtoisia testausparametrejä, jotka saattaisivat muuttaa testatun 

mallin energiatehokkuusluokkaa.  

Sallitut poikkeamat testin todellisten ja ilmoitettujen tulosten välillä on rajoitettava 

tilastolliseen ja todisteisiin perustuvaan mittausten epävarmuusasteeseen." 

 
PPE: 

tark. 80 

1. osa: "Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa sovelletaan kuitenkin heti, kun 8 artiklan 

mukaisesti perustetun tuotetietokannan julkinen rajapinta on täysin toiminnassa," 

2. osa: "ja joka tapauksessa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018." 

 
S&D, Verts/ALE: 

tark. 64 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "Jälleenmyyjille on annettava lupa myydä 

energiaan liittyviä tuotteita ilman merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä vain, jos 

(uudelleenskaalattua) merkkiä ei ole koskaan laadittu tiettyä tuotetta varten eikä 

tämän tuotteen tavarantoimittaja toimi enää markkinoilla." 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 66 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "Tavarantoimittajien on pidettävä 

palvelimillaan teknisiä asiakirjoja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, 

testiraportteja tai vastaavia vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia 

dokumentteja liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tavarantoimittajien 

itse tekemistä testeistä niin, että tiedot ovat vain markkinavalvontaviranomaisten ja 

komission saatavissa." 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 72 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "c a) komissio ottaa huomioon asiaa 

koskevan unionin lainsäädännön ja itsesääntelyn, kuten vapaaehtoiset sopimukset, 

joilla toiminnan tavoitteet voidaan odottaa saavutettavan nopeammin tai pienemmin 

kustannuksin kuin pakottavilla vaatimuksilla." 

2. osa: nämä sanat 
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5. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ***I 

Mietintö: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

178 40+ jäsentä NHÄ - 188, 511, 10 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

179vo valiokunta  +  

ryhmä 2 1-173 valiokunta  ↓  

1 kappale 174 ENF  -  

179vo valiokunta  +  

4 kappale 175 ENF  -  

179vo valiokunta  +  

6 kappale 176 ENF  -  

179vo valiokunta  +  

8 kappale 177 ENF  -  

179vo valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 483, 181, 48 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 178 
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6. Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I 

Mietintö: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

art. 2b, § 1 4 ENF  -  

art. 2b, § 1, d alakohta 5 ENF  -  

art. 2b, § 3 jälkeen 6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

art. 11, § 1 13 EFDD  -  

art. 11, § 2 14 EFDD  -  

art. 11, § 3 15 EFDD  -  

1 kappale 2 ENF  -  

1 kappaleen jälkeen 3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 567, 100, 41 
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7. Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto ***I 

Mietintö: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan 

1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 563, 95, 50 

 

8. OLAFin valvontakomitean sihteeristö ***I 

Mietintö: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Ehdotus asetukseksi 

teksti 

kokonaisuudessaan 

1 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

§ 1 jälkeen 2 valiokunta  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 670, 34, 6 

 

 

9. Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen 

valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

Mietintö: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 6 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2/NHÄ + 634, 24, 45 

3 +  

§ 7 24 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE NHÄ - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

§ 13 26 GUE/NGL  -  

§ 14 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

§ 14 jälkeen 29 GUE/NGL  -  

§ 15 4 EFDD NHÄ - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE NHÄ - 160, 506, 43 

§ 19 jälkeen 32 GUE/NGL  -  

§ 20 33 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 639, 47, 24 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 20 jälkeen 34 GUE/NGL  -  

§ 23 35 GUE/NGL  -  

§ 24 jälkeen 36 GUE/NGL  -  

§ 25 37 GUE/NGL  -  

§ 25 jälkeen 38 GUE/NGL  -  

§ 26 jälkeen 39 GUE/NGL  -  

§ 27 40 GUE/NGL  -  

§ 27 jälkeen 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 41 jälkeen 43 GUE/NGL NHÄ + 541, 126, 33 

suullisesti 

muutettuna 

§ 42 12 Verts/ALE NHÄ - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

§ 42 jälkeen 45 GUE/NGL  -  

§ 43 5 EFDD NHÄ - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

§ 44 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 586, 60, 59 

2 +  

§ 47 47 GUE/NGL  -  

§ 47 jälkeen 13 Verts/ALE NHÄ - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE NHÄ - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE NHÄ - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE NHÄ + 557, 114, 33 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 48 17 Verts/ALE NHÄ - 77, 582, 42 

§ 49 jälkeen 6 EFDD NHÄ - 135, 553, 14 

§ 51 2P PPE NHÄ - 315, 375, 14 

§ 52 jälkeen 48 GUE/NGL  -  

§ 60 18 Verts/ALE NHÄ - 122, 574, 6 

§ 61 49 GUE/NGL  -  

§ 62 50P GUE/NGL  -  

§ 62 jälkeen 7 EFDD NHÄ - 149, 501, 61 

§ 63 51 GUE/NGL  -  

§ 65 52 GUE/NGL  -  

§ 73 53P GUE/NGL  -  

§ 75 8 EFDD  -  

§ 76 54 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 80 jälkeen 9 EFDD NHÄ - 193, 487, 30 

§ 82 jälkeen 10 EFDD NHÄ - 191, 481, 33 

§ 86 19 Verts/ALE NHÄ - 150, 501, 55 

§ 86 jälkeen 20 Verts/ALE NHÄ - 106, 569, 25 

C kappaleen jälkeen 21 GUE/NGL  -  

E kappaleen jälkeen 3 EFDD  -  

äänestys: päätöslauselma 

 (teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 451, 193, 65 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Verts/ALE: tark. 11–20 

S&D: tark. 1, 2 

GUE/NGL: § 6, (2. osa), 20, 44 (1. osa), tark. 43 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 6 

1. osa: "katsoo, että vuonna 2016 tehtävässä monivuotisen rahoituskehyksen arvioinnissa 

olisi otettava huomioon erinäiset vakavat kriisit ja uudet poliittiset aloitteet sekä 

niiden talousarviovaikutukset, joita ei voitu ennakoida rahoituskehystä 

hyväksyttäessä; ottaa esille muun muassa muuttoliike- ja pakolaiskriisin, ulkoiset 

hätätilanteet, sisäiseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset, maatalouden kriisin, 

Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) rahoituksen, unionin 

talousarvion maksukriisin," 

2. osa: "sitkeästi korkealla tasolla pysyneen työttömyyden erityisesti nuorten keskuudessa 

sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen;" 

3. osa: "viittaa myös viimeaikaiseen ilmastonmuutosta koskevaan kansainväliseen 

sopimukseen ja kasvaviin paineisiin kehityspolitiikassa; huomauttaa, että 

pakottavien lisätarpeiden rahoittamiseksi katsottiin tarpeelliseksi turvautua 

ennennäkemättömällä tavalla rahoituskehyksen joustomekanismeihin ja 

erityisrahoitusvälineisiin, sillä rahoituskehyksen enimmäismäärät osoittautuivat liian 

pieniksi tietyissä otsakkeissa; katsoo, että kahden viime vuoden aikana 

rahoituskehys on käytännössä viety äärirajoilleen;" 

 
§ 7 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "on noudatettava unionin toimintapoliittisia 

ja strategisia painopisteitä ja siinä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 44 

1. osa: "on vakaasti sitä mieltä, että YMP:n kokonaismäärärahoihin ja ennalta jaettuihin 

jäsenvaltiokohtaisiin määrärahoihin, suoran tuen määrärahat mukaan lukien, ei tule 

koskea rahoituskehyksen tarkistuksessa; korostaa lisäksi, että on tärkeää varmistaa, 

että Euroopan meri- ja kalatalousrahaston määrärahoja ei vähennetä," 

2. osa: "jotta voidaan saavuttaa yhteisen kalastuspolitiikan äskettäisen uudistuksen 

tavoitteet;" 

 
§ 76 

1. osa: "kehottaa ottamaan käyttöön yhden tai useamman uuden omien varojen lähteen, jolla 

olisi mieluiten oltava selkeä yhteys lisäarvoa tuoviin unionin toimintapolitiikkoihin;" 

2. osa: "panee merkille, että korkean tason työryhmä on jo keskustellut useista mahdollisista 

uusista omien varojen lähteistä, joita olisivat muun muassa uudistettu arvonlisävero, 

finanssitransaktiovero, EKP:n rahanlyöntipalkkio, uudistettu unionin 

päästökauppajärjestelmä ja hiilivero, liikennevero, yritys-, sähkö tai digitaalivero; 

odottaa innokkaana korkean tason työryhmän suosituksia päästäkseen käsittelemään 

ja valmistelemaan parlamentin kantaa tähän asiaan;" 

3. osa: "vaatii tässä yhteydessä luopumaan alennuksista kaikissa muodoissa;" 
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Muuta 

Gabriele Zimmer esitti tarkistukseen 43 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

"toteaa, että EU on merkittävästi edistänyt rauhan ja sovinnon aikaansaamista Irlannissa, erityisesti 

PEACE-ohjelmien avulla, joiden kohteena ovat Pohjois-Irlanti ja raja-alueet etelässä; toteaa, että 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tulos saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia 

rauhanprosessin kannalta ja että se heikentää rauhanprosessin eheyttä ja horjuttaa pitkänperjantain 

sopimusta; kehottaa komissiota jatkamaan rauhanprosessin tukemista rahoittamalla edelleen PEACE-

ohjelmaa;" 
 

 

10. Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset 

toimenpiteet (TAXE 2) 

Mietintö: Jeppe Kofod ja Michael Theurer (A8-0223/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 jälkeen 19 GUE/NGL  -  

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 5 2 S&D, ALDE  +  

§ 5 jälkeen 6 EFDD NHÄ + 323, 314, 74 

§ 6 11 PPE KÄ + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti eä ↓  

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ + 432, 248, 25 

§ 12 jälkeen 22 GUE/NGL  -  

§ 13 § alkuper. teksti eä +  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 411, 269, 29 

2/NHÄ + 595, 98, 10 

§ 16 23 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1/NHÄ + 490, 183, 32 

2/NHÄ + 419, 255, 31 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 660, 39, 8 

2/NHÄ - 317, 356, 32 

3/NHÄ + 575, 78, 50 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 20 § alkuper. teksti eä -  

§ 21 § alkuper. teksti eä +  

§ 22 24 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 389, 309, 9 

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 391, 311, 5 

3 +  

§ 24 § alkuper. teksti eä +  

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 469, 198, 42 

2/NHÄ + 452, 211, 43 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 651, 43, 17 

2/NHÄ - 200, 310, 194 

§ 31 12 PPE NHÄ + 476, 222, 9 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ ↓  

2/NHÄ ↓  

§ 32 § alkuper. teksti eä +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 653, 40, 12 

2/NHÄ - 150, 521, 38 

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2/KÄ + 379, 322, 8 

3 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 39 25 GUE/NGL NHÄ - 332, 362, 16 

§ 40 § alkuper. teksti NHÄ + 400, 288, 17 

§ 42 § alkuper. teksti NHÄ + 453, 233, 15 

§ 43 § alkuper. teksti NHÄ - 316, 351, 34 

§ 44 § alkuper. teksti NHÄ - 332, 362, 11 

§ 46 § alkuper. teksti NHÄ - 290, 358, 55 

§ 47 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 48 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 464, 216, 27 

2/NHÄ + 469, 222, 11 

§ 50 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 55 § alkuper. teksti NHÄ + 376, 314, 16 

§ 57 § alkuper. teksti NHÄ - 172, 485, 43 

§ 57 jälkeen 27 GUE/NGL  -  

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 60 § alkuper. teksti eä -  

§ 60 jälkeen 8 EFDD NHÄ - 187, 502, 21 

§ 61 § alkuper. teksti eä -  

§ 62 § alkuper. teksti eä -  

§ 64 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § alkuper. teksti NHÄ + 563, 135, 12 

§ 69 13 PPE  +  

§ 71 14 PPE  +  

§ 77 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 653, 44, 10 

2/NHÄ + 393, 302, 3 

§ 78 3 S&D, ADLE NHÄ + 316, 183, 201 

4 ENF NHÄ ↓  

§ alkuper. teksti eä ↓  

§ 79 15 PPE  +  

§ 81 § alkuper. teksti NHÄ + 368, 316, 26 

§ 84 28 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 661, 11, 31 

2/NHÄ + 422, 218, 55 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 85 § alkuper. teksti eä +  

ennen A kappaletta 16 GUE/NGL NHÄ - 318, 342, 49 

D kappaleen jälkeen 18 GUE/NGL  -  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 652, 26, 29 

2/NHÄ - 319, 324, 60 

F kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 646, 14, 48 

2/NHÄ + 457, 210, 37 

G kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 651, 5, 51 

2/NHÄ + 370, 261, 73 

H kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 645, 11, 50 

2/NHÄ + 399, 264, 38 

N kappale § alkuper. teksti eä +  

P kappale 9 PPE  +  

Q kappale § alkuper. teksti eä -  

T kappale 1 S&D, ADLE NHÄ + 502, 133, 71 

W kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 395, 274, 31 

AC kappale § alkuper. teksti NHÄ + 340, 320, 43 

AD kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 588, 71, 46 

2/NHÄ - 340, 345, 14 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

AF kappale § alkuper. teksti NHÄ + 337, 322, 38 

AG kappale § alkuper. teksti eä -  

AO kappaleen jälkeen 17 GUE/NGL NHÄ - 92, 584, 31 

BF kappale 29 GUE/NGL NHÄ - 182, 511, 12 

5 EFDD NHÄ - 243, 445, 13 

BG kappale 10 PPE  +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 514, 68, 125 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 36, 39, 40, 42, 67, tark. 4 

EFDD: tark. 5, 6, 8 

Verts/ALE: § 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84, E, F, G, H, AC, AD ja 

AF kappale, tark. 1 ja 12 

GUE/NGL: tark. 3, 16, 17, 29 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85, Q, AC, AD, AF ja AG kappale 

GUE/NGL: § 6 

ECR: § 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 

PPE: § 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81, H, N, Q, AC, AF ja AG 

kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

§ 59 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "116 tai" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE: 

§ 28 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja joista voidaan mainita esimerkkinä 

monien yhdysvaltalaisyritysten käyttämä Alankomaiden CV/BV-rakenne" 

2. osa: nämä sanat 
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H kappale 

1. osa: "toteaa, että offshore-rahoituskeskuksiin kohdistuvien investointivirtojen arvioidaan 

olleen 72 miljardia dollaria vuonna 2015 ja ne ovat kasvaneet viime vuosina, kun 

kehittyvissä ja siirtymätalouksissa sijaitsevien monikansallisten yritysten 

investoinnit ovat kasvaneet, osittain investointien kierrätyksen (round-tripping) 

takia; toteaa, että suurin osa offshore-investointivirroista kohdistuu 

erityisrahoitusyhtiöihin" 

2. osa: "toteaa, että Luxemburg sai eniten erityisrahoitusyhtiöihin liittyviä investointivirtoja 

vuonna 2015 ja myös Alankomaihin kohdistuneet erityisrahoitusyhtiöihin liittyvät 

investointivirrat olivat erityisen suuret vuonna 2015; katsoo, että offshore-

rahoitusmekanismien kautta edelleenkin ohjattavien rahoitusvirtojen takia on tarpeen 

yhdenmukaistaa vero- ja investointipolitiikkaa Euroopan ja koko maailman tasolla;" 

 
S&D: 

§ 38 

1. osa: "huomauttaa, että julkisten yliopistojen vero-oikeuden ja verotutkimuksen yksiköt 

ovat selvästi kytköksissä suuriin veroyrityksiin, mikä aiheuttaa eturistiriidan ja 

tutkijoilta edellytettävän riippumattomuuden puutteen; toteaa, että nykytilanteessa 

veroneuvojat koulutetaan helpottamaan verovilppiä veronmaksajien varoilla;" 

2. osa: "pyytää komissiota teettämään tutkijayhteisön ja veroneuvojien välisistä kytköksistä 

tutkimuksen, jossa tarkastellaan ainakin eturistiriitoja koskevaa kysymystä" 

3. osa: "ja julkisin varoin rahoitettujen koulutuslaitosten käyttöä yritysten verovilpin 

helpottamiseen;" 

 
§ 48 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "kesäkuun" 

2. osa: tämä sana 

 
ECR: 

§ 26 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "unionin laajuisesta" ja "perimästä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 31 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sitovaksi unionin" 

2. osa: nämä sanat 
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PPE: 

§ 22 

1. osa: "kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian yhteisen unionin määritelmän 

ja luettelon yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista (niin kutsuttu veroparatiisien 

musta lista) sellaisten vakaiden, avointen ja objektiivisten kriteerien perusteella, 

joihin kuuluvat OECD:n suositusten, verotuksen avoimuutta koskevien 

toimenpiteiden, BEPS-toimintasuunnitelman toimenpiteiden ja automaattista 

tietojenvaihtoa koskevien standardien täytäntöönpano, aktiivisten haitallisten 

verokäytäntöjen olemassaolo, ulkomailla asuville yksityis- tai oikeushenkilöille 

myönnetyt edut, taloudellista sisältöä koskevan vaatimuksen puuttuminen sekä 

oikeushenkilöiden (kuten trustien, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja säätiöiden) 

yritysrakenteen taikka omaisuuden omistusoikeuden tai oikeuksien käyttöoikeuden 

ilmoittamatta jättäminen, ja pitää myönteisenä komission aikomusta päästä 

sopimukseen tällaisesta luettelosta seuraavan puolen vuoden aikana; kehottaa 

jäsenvaltioita hyväksymään sopimuksen vuoden 2016 loppuun mennessä; katsoo, 

että ennen luetteloon ottamista tarvitaan rakentavaan vuoropuheluun perustuva 

eskalointimenettely sen lainkäyttöalueen kanssa, jolla on havaittu puutteita, jotta 

prosessilla on myös ennaltaehkäisevä vaikutus; katsoo, että olisi otettava käyttöön 

mekanismi, jotta luettelosta voidaan poistaa lainkäyttöalueita, jos ja sitten kun 

vaatimuksia noudatetaan;" 

2. osa: "katsoo, että arviointi olisi ulotettava koskemaan myös OECD:n jäseniä;" 

 
§ 27 

1. osa: "pitää valitettavana, että Andorra ja Monaco sitoutuivat automaattiseen 

tietojenvaihtoon vuodesta 2018 eivätkä vuodesta 2017 alkaen;" 

2. osa: "huomauttaa, että jotkin yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet, kuten Andorra, 

noudattavat tietojenvaihtoa koskevia standardeja mutta ovat muuttumassa alhaisen 

verokannan lainkäyttöalueiksi; on huolestunut siitä, että Andorran ja Espanjan 

välisessä kaksinkertaista verotusta koskevassa sopimuksessa ei tällä hetkellä 

varmisteta tuloksellista automaattista tietojenvaihtoa; kehottaa komissiota 

seuraamaan tiiviisti, miten jäsenvaltioiden entisten tai nykyisten 

yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden kanssa allekirjoittamiin sopimuksiin 

sisältyvää automaattista tietojenvaihtoa sovelletaan käytännössä;" 

 
§ 36 

1. osa: "kehottaa vahvistamaan olemassa olevia veroneuvonta-alan käytännesääntöjä ja 

erityisesti ottamaan huomioon mahdolliset eturistiriidat siten, että ne tuodaan julki 

selkeästi ja ymmärrettävästi; kehottaa komissiota ehdottamaan unionin 

käytännesääntöjä kaikille neuvontapalveluille, jotta mahdolliset eturistiriitatilanteet 

voidaan tuoda selkeästi julki; katsoo, että tähän olisi sisällyttävä veroneuvojia 

koskeva unionin yhteensopimattomuusjärjestelmä, jotta voidaan estää eturistiriidat 

heidän tarjotessaan neuvontaa sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja estää muut 

eturistiriidat;" 

2. osa: "kehottaa tältä osin komissiota esittämään ehdotuksen asetuksen (EU) N:o 537/2014 

ja direktiivin 2014/56/EU muuttamiseksi;" 

 
§ 37 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "korostaa sen vuoksi, että on tärkeää erottaa 

nämä palvelut selkeästi toisistaan;" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 47 

1. osa: "tuo jälleen esille väärinkäytösten paljastajien ratkaisevan roolin paljastettaessa 

väärinkäytöksiä, kuten laittomia tai epäoikeudenmukaisia käytäntöjä" ilman sanoja 

"väärinkäytöksiä, kuten" ja "tai epäoikeudenmukaisia" 

2. osa: "väärinkäytöksiä, kuten" ja "tai epäoikeudenmukaisia" 

3. osa: "katsoo, että tällaiset paljastukset tuovat esiin verovilpin, veronkierron ja rahanpesun 

laajuuden ja ovat siksi selvästi yleisen edun mukaisia, kuten äskettäiset LuxLeaks-

tietovuodon ja Panama-paperien paljastukset osoittivat, sillä niissä ilmeni, millaisen 

suuruusluokan ilmiö omaisuuserien siirto alhaisen verokannan lainkäyttöalueille 

on;" 

4. osa: "palauttaa mieliin, että veroihin liittyvien väärinkäytösten havaitseminen ja niiden 

tekijöiden syytteeseenpano riippuvat ratkaisevasti tietojen saatavuudesta ja niiden 

laadusta;" 

 
§ 84 

1. osa: "toteaa, että jäsenvaltioiden, komission ja käytännesääntötyöryhmän asiakirjojen 

saatavuuden osalta tarvitaan lisätyötä; toteaa jälleen, että parlamentin käyttöön jo 

annettuja asiakirjoja on analysoitava edelleen, jotta voidaan arvioida asianmukaisesti 

uusien politiikkatoimien ja toiminta-aloitteiden tarve;" 

2. osa: "kehottaa tulevaa tutkintavaliokuntaa jatkamaan tätä työtä ja noudattamaan 

toiminnassaan erityisvaliokunnasta poiketen pikemminkin kuulusteluvaliokunnan 

mallia, jollainen on Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivalla julkisia tilejä 

käsittelevällä valiokunnalla;" 

 
F kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että G20-maiden johtajat ryhtyivät huhtikuussa 2009 toimiin ja 

vaativat offshore-lainkäyttöalueita allekirjoittamaan ainakin 

12 tietojenvaihtosopimusta, joiden tavoitteena oli poistaa pankkisalaisuus;" 

2. osa: "toteaa, että ekonomistit kyseenalaistivat vakavasti näiden toimenpiteiden 

tehokkuuden ja selittivät, että sopimukset ovat johtaneet pankkitalletusten 

siirtämiseen veroparatiisien välillä mutta eivät ole aiheuttaneet merkittävää varojen 

kotiuttamista; huomauttaa, että ei ole mitään näyttöä siitä, että salkkuinvestoinnit 

offshore-lainkäyttöalueille olisivat vähentyneet ainakaan vuoteen 2014 mennessä, 

vaikka viime aikoina on toteutettu kansainvälisiä toimia taloudellisen toiminnan 

avoimuuden lisäämiseksi; toteaa, että on liian aikaista arvioida, aiheuttaako 

automaattisen verotietojen vaihdon (yhteisen tietojenvaihtostandardin) 

hyväksyminen muutoksia tähän suuntaukseen;" 

 
W kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "unionissa ja sen ulkopuolella" 

2. osa: nämä sanat 

 
AD kappale 

1. osa: "panee merkille, että kaikki erityisvaliokunnan kuultavana olleet pankit kiistivät 

virallisesti neuvoneensa asiakkaitaan minkäänlaisessa verovilpissä tai veronkierrossa 

ja ne kiistivät, että niillä olisi suhteita tili- ja asianajotoimistoihin tätä tarkoitusta 

varten;" 

2. osa: "toteaa kuitenkin, että pankit pyytävät usein tili- ja konsulttitoimistoilta lainopillisia 

lausuntoja asiakkailleen tarjoamiensa sopimusten vahvistamiseksi; katsoo, että 

näiden maksullisten lainopillisten lausuntojen avulla voidaan peitellä verovilppiä ja 

välttyä pankkiin kohdistettavilta tahallista petosta koskevilta syytteiltä;" 
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ECR, PPE: 

§ 3 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota hyväksymään lisää lainsäädäntöehdotuksia 

yhteisöveron kierrosta, koska jäsenvaltioilla on varaa kiristää veronkierron vastaisia 

säännöksiään veropohjan rapautumisen estämiseksi; pitää erittäin valitettavana, että 

jäsenvaltiot eivät ole keskustelleet parlamentin suosituksista missään neuvoston 

työryhmässä" 

2. osa: "eivätkä pohtineet sitä, että ne rikkovat perussopimusten mukaista vilpitöntä 

yhteistyötä koskevaa velvoitettaan mahdollistamalla aggressiivisen veronkierron ja 

verovilpin muissa jäsenvaltioissa;" 

 
§ 16 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "epäoikeudenmukaisia tai" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 19 

1. osa: "kehottaa komissiota esittämään selkeää lainsäädäntöä ”taloudellisen sisällön”, 

”arvonmuodostuksen” ja ”kiinteän toimipaikan” määrittelemiseksi, jotta voidaan 

puuttua erityisesti postilaatikkoyrityksiä koskevaan kysymykseen;" 

2. osa: "kehottaa komissiota esittämään selkeää lainsäädäntöä ”taloudellisen sisällön”, 

”arvonmuodostuksen” ja ”kiinteän toimipaikan” määrittelemiseksi, jotta voidaan 

puuttua erityisesti postilaatikkoyrityksiä koskevaan kysymykseen;" 

 
§ 23 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "niiden soveltamisen keskeyttämiseen" ja "tai 

epäoikeudenmukaiseen" ja "tai epäoikeudenmukaisia" 

2. osa: "niiden soveltamisen keskeyttämiseen" 

3. osa: "tai epäoikeudenmukaiseen" ja "tai epäoikeudenmukaisia" 

 
§ 77 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "julkisen" 

2. osa: tämä sana 

 
ALDE, PPE: 

§ 15 

1. osa: "pitää valitettavana, että monet kuultavana olleet monikansalliset yritykset eivät ole 

selväsanaisesti tuominneet veronkiertokäytäntöjä ja aggressiivista verosuunnittelua;" 

2. osa: "painottaa, että monikansalliset yritykset voivat helposti myöntää keinotekoisia 

konsernien sisäisiä lainoja aggressiivista verosuunnittelua varten; painottaa, että 

tällaisen velkarahoituksen suosiminen on veronmaksajien ja rahoitusvakauden 

kannalta haitallista; kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita poistamaan 

verolainsäädännöstään velkarahoituksen edullisen verokohtelun;" 
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§ 18 

1. osa: "on tyytyväinen tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta annettuun 

tiedonantoon, jossa Euroopan investointipankkia (EIP) vaaditaan sisällyttämään 

hyvää hallintotapaa koskevat vaatimukset kaikkiin sen valittujen rahoituksen 

välittäjien kanssa tekemiin sopimuksiin; kehottaa EIP:tä vahvistamaan vastuullista 

verotusta koskevan uuden toimintapolitiikan ottaen lähtökohdaksi 

yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevan toimintapolitiikkansa tarkastelun 

vuonna 2016 tiiviissä vuoropuhelussa kansalaisyhteiskunnan kanssa;" 

2. osa: "kehottaa EIP:tä asettamaan niin suoran rahoituksen kuin välittäjien toteuttaman 

rahoituksen ehdoksi, että ilmoitetaan sekä maakohtaiset verotiedot luottolaitoksia 

koskevan vakavaraisuusdirektiivin säännösten mukaisesti että todellista omistajuutta 

koskevat tiedot;" 

3. osa: "toistaa kantanaan, että EIP:n olisi vahvistettava due diligence -prosessiaan, jotta 

voitaisiin parantaa todellisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen laatua ja estää 

tehokkaammin transaktiot sellaisten rahoituksen välittäjien kanssa, joista on huonoja 

kokemuksia avoimuuden, petosten, korruption, järjestäytyneen rikollisuuden, 

rahanpesun tai haitallisten sosiaalisten ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten 

yhteydessä tai jotka on rekisteröity offshore-rahoituskeskuksiin tai veroparatiiseihin 

tai jotka käyttävät aggressiivista verosuunnittelua;" 

 
§ 29 

1. osa: "toteaa, että toistaiseksi patentti-, tietämys- ja T&K-boksit eivät ole osoittautuneet 

niin tehokkaiksi keinoiksi edistää innovointia unionissa kuin niiden olisi pitänyt olla; 

pitää valitettavana, että sen sijaan monikansalliset yritykset käyttävät niitä 

voitonsiirtoihin aggressiivisten verosuunnittelujärjestelyjen avulla, ja mainitsee 

näistä esimerkkinä hyvin tunnetut double Irish- ja Dutch sandwich -järjestelyt; 

katsoo, että patenttiboksit ovat vääränlainen ja tehoton väline taloudellisten 

tavoitteiden saavuttamiseen; tähdentää, että T&K-toimintaa voidaan edistää 

laajemmilla politiikkatoimilla, joilla edistetään pitkän aikavälin innovointia ja 

riippumatonta tutkimusta, sekä avustuksilla, joita olisi suosittava patenttibokseihin 

verrattuna, koska niillä on pienempi riski tulla käytetyksi veronkiertojärjestelyissä; 

toteaa, että patenttiboksien ja T&K-toiminnan välinen yhteys on usein mielivaltainen 

ja että nykyiset mallit johtavat kisaan monikansallisten yritysten pienimmästä 

tosiasiallisesta verotuksesta;" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita poistamaan vaiheittain nykyiset patenttiboksit ja kieltämään 

uudet vuoteen 2021 mennessä;" 

 
E kappale 

1. osa: "katsoo, että vuodetut Panama-paperit ovat muistutus siitä, että veronkierron 

ongelma ulottuu monikansallisia yrityksiä pidemmälle ja liittyy vahvasti rikolliseen 

toimintaan, ja toteaa, että offshore-yritysten varallisuuden arvioidaan olevan noin 

10 biljoonaa dollaria;" 

2. osa: "huomauttaa, että offshore-yritysten varallisuudesta yli 2,5 biljoonaa dollaria on 

Sveitsissä;" 
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G kappale 

1. osa: "toteaa, että Kansainvälisen järjestelypankin antamien tietojen mukaan rajatylittävät 

talletukset offshore-keskuksiin kasvoivat vuosina 2008–2015 keskimäärin 

2,81 prosenttia vuodessa, kun ne muualla maailmassa kasvoivat vain 

1,24 prosenttia;" 

2. osa: "huomauttaa, että ulkomaisten talletusten kannalta tärkeimmät offshore-

rahoituskeskukset ovat Caymansaaret (663 miljardia dollaria), Luxemburg 

(360 miljardia dollaria), Sveitsi (137 miljardia dollaria), Hongkong (125 miljardia 

dollaria), Singapore (95 miljardia dollaria), Bermuda (77 miljardia dollaria), Panama 

(67 miljardia dollaria), Jersey (58 miljardia dollaria) ja Bahama (55 miljardia 

dollaria); toteaa, että rajatylittävät talletukset eurooppalaisiin veroparatiiseihin, kuten 

Andorraan, Gibraltariin, Liechtensteiniin ja Sveitsiin, ovat viime vuosina 

vähentyneet tai pysyneet ennallaan, minkä vuoksi arvellaan, että offshore-toimintaa 

olisi siirretty muille lainkäyttöalueille ja että offshore-alaa olisi järjestetty uudelleen 

kahdenvälisten verotietosopimusten määrän kasvun seurauksena;" 

 
ENF, PPE: 

§ 49 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan 

nykyistä lainsäädäntöään väärinkäytösten paljastajien suojelusta, jotta syyte olisi 

mahdollista jättää nostamatta tapauksissa, joissa henkilöt ovat toimineet yleisen edun 

nimissä;" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 64 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "arvioinnista ja", "varmistettava, että 

jäsenvaltiot eivät toteuta uusia haitallisia verotoimenpiteitä," ja "katsoo, että uuden 

keskuksen olisi vastattava jäsenvaltioiden veropolitiikan arvioinnista ja seurannasta 

unionin tasolla, varmistettava, että jäsenvaltiot eivät toteuta uusia haitallisia 

verotoimenpiteitä, valvottava, että jäsenvaltiot noudattavat unionin yhteistä 

yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luetteloa, varmistettava kansallisten 

verohallintojen yhteistyö (esimerkiksi koulutus ja parhaiden käytäntöjen vaihto) ja 

edistettävä sitä sekä käynnistettävä korkea-asteen koulutusohjelmia tällä alalla; 

katsoo, että näin keskus voisi auttaa estämään sellaisten uusien verotuksen 

porsaanreikien syntymistä, jotka johtuvat jäsenvaltioiden koordinoimattomista 

toimintapoliittisista aloitteista, sekä torjumaan veroalan käytäntöjä ja standardeja, 

jotka voisivat horjuttaa, haitata tai häiritä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 

perustaa; katsoo, että keskus voisi toimia myös väärinkäytösten paljastajien 

yhteyspisteenä, jos jäsenvaltiot ja kansalliset verohallinnot eivät toteuta toimia 

verovilpin ja veronkierron paljastuttua tai eivät tutki asiaa asianmukaisesti; katsoo, 

että keskukseen voitaisiin koota asiantuntemusta unionin ja jäsenvaltioiden tasolla, 

jotta voidaan vähentää veronmaksajiin kohdistuvaa rasitetta;" 

2. osa: "arvioinnista ja" ja "varmistettava, että jäsenvaltiot eivät toteuta uusia haitallisia 

verotoimenpiteitä," 

3. osa: "katsoo, että uuden keskuksen olisi vastattava jäsenvaltioiden veropolitiikan 

arvioinnista ja seurannasta unionin tasolla, varmistettava, että jäsenvaltiot eivät 

toteuta uusia haitallisia verotoimenpiteitä, valvottava, että jäsenvaltiot noudattavat 

unionin yhteistä yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luetteloa, varmistettava 

kansallisten verohallintojen yhteistyö (esimerkiksi koulutus ja parhaiden käytäntöjen 

vaihto) ja edistettävä sitä sekä käynnistettävä korkea-asteen koulutusohjelmia tällä 

alalla; katsoo, että näin keskus voisi auttaa estämään sellaisten uusien verotuksen 

porsaanreikien syntymistä, jotka johtuvat jäsenvaltioiden koordinoimattomista 

toimintapoliittisista aloitteista, sekä torjumaan veroalan käytäntöjä ja standardeja, 

jotka voisivat horjuttaa, haitata tai häiritä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 

perustaa; katsoo, että keskus voisi toimia myös väärinkäytösten paljastajien 

yhteyspisteenä, jos jäsenvaltiot ja kansalliset verohallinnot eivät toteuta toimia 

verovilpin ja veronkierron paljastuttua tai eivät tutki asiaa asianmukaisesti; katsoo, 

että keskukseen voitaisiin koota asiantuntemusta unionin ja jäsenvaltioiden tasolla, 

jotta voidaan vähentää veronmaksajiin kohdistuvaa rasitetta;" 
 

 
 

 

11. Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, 
B8-0861/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0851/2016  

(PPE, S&D, ECR, ADLE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 10 jälkeen 1 Verts/ALE NHÄ - 133, 504, 66 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 597, 73, 38 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys (RC-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: tark. 1 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 13 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 13 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "turvallisuuden kannalta (tieto- ja 

viestintätekniikan infrastruktuurin tason oltava sama koko unionissa); kannattaa 

tieto- ja viestintätekniikan turvallisuusrakenteiden yhdenmukaistamista;" 

2. osa: nämä sanat 
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12. Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, 
B8-0895/2016, B8-0896/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0885/2016 (PPE, S&D, ADLE) 

ennen § 1 12 ENF NHÄ - 104, 541, 56 

§ 1 jälkeen 20 GUE/NGL NHÄ - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL NHÄ - 137, 497, 64 

§ 2, 4 luetelmakohta 1 Verts/ALE  -  

§ 5 2 Verts/ALE  -  

§ 5 jälkeen 13 ENF NHÄ - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL NHÄ - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL NHÄ - 134, 508, 58 

§ 7 jälkeen 29 GUE/NGL NHÄ - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL NHÄ - 192, 330, 170 

§ 8 jälkeen 26 GUE/NGL NHÄ - 112, 545, 46 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 11 jälkeen 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL NHÄ - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

§ 12 jälkeen 14 ENF NHÄ - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 15 jälkeen 15 ENF NHÄ - 68, 612, 20 

§ 16 jälkeen 45 GUE/NGL  -  

§ 17 3 Verts/ALE  -  

§ 17 jälkeen 32 GUE/NGL NHÄ - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL NHÄ - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL NHÄ - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 478, 201, 23 

§ 24 4 Verts/ALE  -  

§ 29 jälkeen 16 ENF NHÄ - 94, 544, 52 

§ 30, johdanto-osa § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30, 1 luetelmakohta § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 600, 61, 44 

2/NHÄ + 427, 178, 79 

§ 30, 2 luetelmakohta § alkuper. teksti eä +  

§ 30, 3 luetelmakohta § alkuper. teksti eä +  

§ 30, 4 luetelmakohta § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 607, 70, 24 

2/NHÄ + 506, 170, 19 



P8_PV(2016)07-06(VOT)_FI.doc 31 PE 586.882 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 30, 6 luetelmakohta 5 Verts/ALE  -  

§ 30 jälkeen 46 GUE/NGL NHÄ - 94, 558, 51 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 535, 135, 36 

§ 34, 1 luetelmakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 459, 164, 77 

§ 34, 4 luetelmakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 515, 150, 36 

§ 35 jälkeen 22 GUE/NGL NHÄ - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

§ 36 6 Verts/ALE  -  

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 38 7 Verts/ALE  -  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 43 jälkeen 31 GUE/NGL KÄ - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL NHÄ - 208, 271, 224 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 48 8 Verts/ALE NHÄ - 222, 326, 154 

§ 49 9 Verts/ALE  -  

A kappaleen jälkeen 17 GUE/NGL  -  

B kappale 10 Verts/ALE  -  

B kappaleen jälkeen 18 GUE/NGL  -  

C kappaleen jälkeen 11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 417, 209, 78 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 

ENF: tark. 12–16, lopullinen äänestys 

Verts/ALE: § 30, 1 ja 4 luetelmakohta, tark. 8 

ECR: § 20 (2. osa), 32 (2. osa), 34, 1 luetelmakohta (2. osa), 4 luetelmakohta (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 30, 2 luetelmakohta, § 37 

ALDE: § 30, 3 luetelmakohta 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 20 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja toteutuskelpoisia" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 32 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "pyrittävä pakolliseen yhteiseen 

yritysveropohjaan" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 34, 1 luetelmakohta 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "vahvistamalla todellisia omia varoja tai 

ottamalla käyttöön uusia" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 34, 4 luetelmakohta 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "nostamaan" 

2. osa: tämä sana 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. osa: "kehottaa komissiota ehdottamaan lisätoimenpiteitä, joilla voitaisiin edistää 

tutkimusta ja kehittämistä, innovointia, kulttuurista monimuotoisuutta ja luovuutta 

työpaikkojen luomisen keskeisinä moottoreina, unohtamatta myöskään sitä, että 

yritysten ja erityisesti pk-yritysten pääoman saatavuus on olennaisen tärkeää, jotta 

voidaan edistää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja tuotantoa niin 

perinteisillä kuin kehittyvillä aloilla" 

2. osa: "sekä teollis- ja tekijänoikeuksien tehokasta suojelua;" 

 
§ 30, johdanto-osa 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "geopoliittiseksi toimijaksi" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 30, 1 luetelmakohta 

1. osa: "edistetään unionin naapuruston vakautta ja hyvinvointia aloitteilla, jotka tukevat 

kehitystä, demokratiaa, hyvää hallintoa ja oikeusvaltion periaatetta parantamalla 

konfliktien ehkäisyyn ja sovintoon tähtääviä siviilipuolen toimenpiteitä" 

2. osa: "sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviä toimia, mukaan 

luettuna se, että otetaan asianmukaisella tavalla mukaan Nato, joka muodostaa 

edelleen jäsenmaidensa kollektiivisen puolustuksen perustan ja 

täytäntöönpanoalustan;" 

 
§ 30, 4 luetelmakohta 

1. osa: "kehitysyhteistyöpolitiikasta tehdään tehokkaampaa ja paremmin koordinoitua ja 

johdonmukaista muiden unionin ulkoisten toimien välineiden kanssa;" 

2. osa: "varmistetaan kehitys- ja turvallisuuspolitiikkojen johdonmukaisuus ja vastaavuus, 

koska ne ovat sidoksissa toisiinsa, riippuvaisia toisistaan ja toisiaan vahvistavia;" 

 
ALDE: 

§ 37 

1. osa: "katsoo, että komission olisi parannettava velkojen, alijäämien ja makrotalouden 

epätasapainon valvontaa vakaus- ja kasvusopimusta noudattaen ja talouskasvua ja 

työpaikkojen luomista edistäen" 

2. osa: "ottamalla laajemmin huomioon euroalueen finanssipolitiikan yhteinen 

kokonaisviritys;" 
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§ 39 

1. osa: "kehottaa tiiviimpään politiikkojen yhteensovittamiseen, jotta voidaan puuttua 

euroalueen investointivajeisiin ja vahvistaa uudistuspyrkimyksiä kilpailukyvyn 

lisäämiseksi" 

2. osa: "ja kysynnän vahvistamiseksi;" 
 

Muuta 

Myös Eleonora Forenza ja Patrick Le Hyaric (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoittivat 

päätöslauselmaesityksen B8-0886/2016. 
 

 

13. Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0853/2016  

(PPE, S&D, ECR, ADLE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 8 jälkeen 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

NHÄ - 157, 496, 40 

I kappaleen jälkeen 4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

N kappaleen jälkeen 1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

NHÄ - 167, 478, 55 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 610, 11, 77 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ADLE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 2, 3, lopullinen äänestys (RC-B8-0853/2016) 
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14. Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: EU:n takuu 

Euroopan investointipankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Valko-

Venäjän osalta 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen 

vaaditaan määräenemmistö) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0869/2016 (EFDD) 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ - 108, 428, 158 

Päätöslauselmaesitys B8-0870/2016 (ECR, ALDE, Verts/ALE) 

äänestys: päätöslauselma 

 (teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ - 278, 129, 285 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: lopullinen äänestys (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: lopullinen äänestys (B8-0870/2016) 
 

 

15. Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen asettaminen 

Päätöslauselmaesitys: B8-0868/2016 (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan 

määräenemmistö) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0868/2016 (Verts/ALE) 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ - 137, 488, 57 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: lopullinen äänestys 

 


