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Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että veronkierron 
aiheuttamat kokonaistappiot EU:n 
jäsenvaltioissa ovat suuremmat kuin EU:n 
jäsenvaltioiden yhteenlasketut 
terveydenhoitomenot ja että jos veronkierto 
voitaisiin lopettaa, kaikki EU:n alijäämät 
voitaisiin poistaa 8,8 vuodessa*;

1. huomauttaa, että komission tekemien 
arvioiden mukaan noin biljoona euroa 
menetetään vuosittain veronkierron ja 
veron välttämisen seurauksena; korostaa, 
että veronkierron aiheuttamat 
kokonaistappiot EU:n jäsenvaltioissa ovat 
suuremmat kuin EU:n jäsenvaltioiden 
yhteenlasketut terveydenhoitomenot ja että 
jos veronkierto voitaisiin lopettaa, kaikki 
EU:n alijäämät voitaisiin poistaa 
8,8 vuodessa1;

Or. en

Tarkistus 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että veronkierron 
aiheuttamat kokonaistappiot EU:n 
jäsenvaltioissa ovat suuremmat kuin EU:n 
jäsenvaltioiden yhteenlasketut 
terveydenhoitomenot ja että jos veronkierto 
voitaisiin lopettaa, kaikki EU:n alijäämät 
voitaisiin poistaa 8,8 vuodessa*;

1. huomauttaa, että veronkierron ja veron 
välttämisen aiheuttamat kokonaistappiot 
EU:n jäsenvaltioissa ovat suuremmat kuin 
EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketut 
terveydenhoitomenot ja että jos veronkierto 
ja veron välttäminen voitaisiin lopettaa, 
kaikki EU:n alijäämät voitaisiin poistaa 
8,8 vuodessa2;

Or. en

                                               
1 Closing the European Tax Gap, A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in 
the European Parliament by Richard Murphy FCA, Director, Tax Research UK.
2 Closing the European Tax Gap, A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in 
the European Parliament by Richard Murphy FCA, Director, Tax Research UK.
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Tarkistus 3
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että avoimella ja 
yksinkertaisella verojärjestelmällä 
mahdollistetaan byrokraattisten ja 
hallinnollisten esteiden purkaminen ja 
vähennetään myös veronkannon kuluja;

Or. de

Tarkistus 4
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että veroetujen poistamisella 
mahdollistetaan kattavien uudistusten 
toteuttaminen, millä saadaan aikaan 
yksinkertainen, helposti ymmärrettävä ja 
oikeudenmukainen verojärjestelmä;

Or. de

Tarkistus 5
Jan Mulder

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että verokeitaan määritelmä on 
vanhentunut ja että verojen välttäminen ja 

2. toteaa, että verokeitaan määritelmä on 
vanhentunut ja että verojen välttäminen ja 
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verorasituksen vähentäminen (osittain) 
laillisin keinoin ovat yleistymässä EU:n 
jäsenvaltioissa, esimerkkinä arvio, jonka 
mukaan Alankomaissa toimivat 
"postilokeroyritykset" siirtävät ja niiden 
välityksellä siirretään arviolta 
8000 miljardia euroa vuodessa;

verorasituksen vähentäminen (osittain) 
laillisin keinoin ovat yleistymässä EU:n 
jäsenvaltioissa; 

Or. en

Tarkistus 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että verokeitaan määritelmä on 
vanhentunut ja että verojen välttäminen ja 
verorasituksen vähentäminen (osittain) 
laillisin keinoin ovat yleistymässä EU:n 
jäsenvaltioissa, esimerkkinä arvio, jonka 
mukaan Alankomaissa toimivat 
"postilokeroyritykset" siirtävät ja niiden 
välityksellä siirretään arviolta 
8000 miljardia euroa vuodessa;

2. toteaa, että verokeitaan määritelmä on 
vanhentunut ja että verojen välttäminen ja 
verorasituksen vähentäminen (osittain) 
laillisin keinoin ovat yleistymässä EU:n 
jäsenvaltioissa, esimerkkinä arvio, jonka 
mukaan Alankomaissa toimivat 
"postilokeroyritykset" siirtävät ja niiden 
välityksellä siirretään arviolta 
8000 miljardia euroa vuodessa, joskin 
Alankomaiden parlamentti hyväksyi 
äskettäin päätöslauselman1, jossa se 
tuomitsi Alankomaiden määrittelyn 
veroparatiisiksi;

Or. en

Tarkistus 7
Marta Andreasen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että verokeitaan määritelmä on 
vanhentunut ja että verojen välttäminen ja 

2. toteaa, että verojen välttäminen ja 
verorasituksen vähentäminen laillisin 
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verorasituksen vähentäminen (osittain)
laillisin keinoin ovat yleistymässä EU:n 
jäsenvaltioissa, esimerkkinä arvio, jonka 
mukaan Alankomaissa toimivat 
"postilokeroyritykset" siirtävät ja niiden 
välityksellä siirretään arviolta 
8000 miljardia euroa vuodessa;

keinoin ovat yleistymässä EU:n 
jäsenvaltioissa sisämarkkinoiden 
toiminnan suorana ja nimenomaisena 
seurauksena, esimerkkinä arvio, jonka 
mukaan Alankomaissa toimivat 
"postilokeroyritykset" siirtävät ja niiden 
välityksellä siirretään todistetusti 
8000 miljardia euroa vuodessa;

Or. en

Tarkistus 8
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että suuryritysten harjoittama 
massiivinen veronkierto vaikuttaa 
tuhoisasti pienempien yritysten ja jopa 
yksittäisten henkilöiden 
veronmaksumoraaliin, koska veronkierto 
näyttää olevan hyväksytty käytäntö;

3. korostaa, että suuryritysten harjoittama 
massiivinen veronkierto vaikuttaa 
tuhoisasti pienempien yritysten ja jopa 
yksittäisten henkilöiden 
veronmaksumoraaliin, koska veronkierto 
näyttää olevan hyväksytty käytäntö; 
painottaa, että monimutkaiset ja epäselvät 
verojärjestelmät helpottavat veronkiertoa 
ja veropetosten tekemistä ja 
vaikeaselkoinen verolainsäädäntö tarjoaa 
yrityksille ja yksittäisille henkilöille 
mahdollisuuden verolainsäädännön 
joustavan tulkinnan kautta vähentää 
omaa verotaakkaansa muiden 
kustannuksella;

Or. de

Tarkistus 9
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että suuryritysten harjoittama 
massiivinen veronkierto vaikuttaa 
tuhoisasti pienempien yritysten ja jopa
yksittäisten henkilöiden 
veronmaksumoraaliin, koska veronkierto 
näyttää olevan hyväksytty käytäntö;

3. korostaa, että suuryritysten harjoittama 
massiivinen veronkierto vaikuttaa 
tuhoisasti pienempien yritysten ja jopa 
yksittäisten henkilöiden 
veronmaksumoraaliin, koska veronkierto 
näyttää olevan hyväksytty käytäntö, ja 
toteaa, että muun muassa tämäntyyppisen 
veronkierron vuoksi yksittäisille 
henkilöille ja yrityksille lankeaa 
verotuksellisia lisärasitteita;

Or. en

Tarkistus 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että suuryritysten harjoittama 
massiivinen veronkierto vaikuttaa 
tuhoisasti pienempien yritysten ja jopa 
yksittäisten henkilöiden 
veronmaksumoraaliin, koska veronkierto 
näyttää olevan hyväksytty käytäntö;

3. korostaa, että suuryritysten harjoittama 
massiivinen veronkierto ja verojen 
välttäminen vaikuttaa tuhoisasti 
pienempien yritysten ja jopa yksittäisten 
henkilöiden veronmaksumoraaliin, koska 
veronkierto ja verojen välttäminen näyttää 
olevan hyväksytty käytäntö;

Or. en

Tarkistus 11
Marta Andreasen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että suuryritysten harjoittama 
massiivinen veronkierto vaikuttaa 

3. panee merkille, että suuryritysten 
harjoittama verojen välttäminen saattaa
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tuhoisasti pienempien yritysten ja jopa 
yksittäisten henkilöiden 
veronmaksumoraaliin, koska veronkierto 
näyttää olevan hyväksytty käytäntö;

vaikuttaa vahingollisesti sellaisten pk-
yritysten ja yksittäisten henkilöiden 
veronmaksumoraaliin, joilla on pienemmät 
mahdollisuudet hyötyä käytettävissä 
olevista välineistä, ja se saattaa osittain 
tukea sitä, että veronkierrosta tulee 
hyväksyttävä vaihtoehto pk-yrityksille ja 
yksittäisille henkilöille;

Or. en

Tarkistus 12
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että veronkiertoa 
liiketoimintastrategianaan käyttävät 
yritykset (joista monet ovat muita yrityksiä 
pienempiä ja joustavampia) saavat 
epäoikeudenmukaista kilpailuetua 
sellaisiin avoimesti toimiviin yrityksiin 
nähden, jotka eivät voi käyttää 
samanlaisia keinoja, ja näin ne 
murentavat jäsenvaltioiden kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 13
Monica Luisa Macovei

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että suurten 
tupakkatuoteyhtiöiden Euroopan unionille 
sopimusten perusteella maksamia valtavia 
summia ei ole käytetty 
petostentorjuntatoimiin ja -ohjelmiin vaan 

4. pitää valitettavana, että suurten 
tupakkatuoteyhtiöiden Euroopan unionille 
sopimusten perusteella maksamista 
valtavista summista ainoastaan 
9,7 prosenttia käytetään
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jäsenvaltiot ovat "takavarikoineet 
90 prosenttia" ja lisänneet ne
talousarvioidensa tulopuolelle;

petostentorjuntatoimiin ja -ohjelmiin 
samalla, kun jäsenvaltiot lisäävät jäljelle 
jäävän 90,3 prosentin osuuden
talousarvioidensa tulopuolelle ilman, että 
näitä varoja osoitettaisiin selkeästi 
petosten torjuntaan tähtääviin ohjelmiin 
ja toimintaan;

Or. en

Tarkistus 14
Marta Andreasen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että suurten 
tupakkatuoteyhtiöiden Euroopan unionille 
sopimusten perusteella maksamia valtavia
summia ei ole käytetty 
petostentorjuntatoimiin ja -ohjelmiin vaan 
jäsenvaltiot ovat "takavarikoineet 
90 prosenttia" ja lisänneet ne 
talousarvioidensa tulopuolelle;

4. huomauttaa, että suurten 
tupakkatuoteyhtiöiden Euroopan unionille 
sopimusten perusteella maksamat summat
palautettiin suurilta osin jäsenvaltioille, 
joissa ne voisivat osaltaan vähentää 
talousarviovajetta;

Or. en

Tarkistus 15
Marta Andreasen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että arvonlisäveron kierto 
vaikuttaa suoraan sekä jäsenvaltioiden 
talouteen että EU:n talousarvioon; 
muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuin 
on todennut seuraavasti: "Arvonlisäveron 
kiertäminen vaikuttaa kielteisesti 
jäsenvaltioiden taloudellisiin etuihin. Se 

5. huomauttaa kuitenkin, että koska 
arvonlisävero on "oma vara", sen kierto 
nimenomaan vaikuttaa suoraan sekä 
jäsenvaltioiden talouteen että EU:n 
talousarvioon; muistuttaa, että 
tilintarkastustuomioistuin on todennut 
seuraavasti: "Arvonlisäveron kiertäminen 
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vaikuttaa myös EU:n talousarvioon, sillä 
veronkierron seurauksena arvonlisäveroon 
perustuvien omien tulojen määrä vähenee. 
Menetys korvataan BKTL:oon perustuvilla 
omilla varoilla, mikä vääristää yksittäisten 
jäsenvaltioiden EU:n talousarvioon 
suorittamia maksuosuuksia. Lisäksi 
veropetokset vaarantavat sisämarkkinoiden 
toiminnan ja estävät reilun kilpailun.";

vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden 
taloudellisiin etuihin. Se vaikuttaa myös 
EU:n talousarvioon, sillä veronkierron 
seurauksena arvonlisäveroon perustuvien 
omien tulojen määrä vähenee. Menetys 
korvataan BKTL:oon perustuvilla omilla 
varoilla, mikä vääristää yksittäisten 
jäsenvaltioiden EU:n talousarvioon 
suorittamia maksuosuuksia. Lisäksi 
veropetokset vaarantavat sisämarkkinoiden 
toiminnan ja estävät reilun kilpailun.";

Or. en

Tarkistus 16
Jan Mulder

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että alv:n kantotapa on säilynyt 
muuttumattomana sen käyttöönotosta 
alkaen; korostaa, että tapa on vanhentunut 
ottaen huomioon lukuisat muutokset 
teknologisessa ja taloudellisessa 
ympäristössä ja että näin ollen se aiheuttaa 
merkittävät tullimaksujen, alv:n ja 
valmisteverojen menetykset;

7. korostaa, että alv:n kantotapa on säilynyt 
muuttumattomana sen käyttöönotosta 
alkaen; korostaa, että tapa on vanhentunut 
ottaen huomioon lukuisat muutokset 
teknologisessa ja taloudellisessa 
ympäristössä ja että näin ollen se aiheuttaa 
merkittävät alv:n menetykset;

Or. en

Tarkistus 17
Marta Andreasen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että alv:n kantotapa on säilynyt 
muuttumattomana sen käyttöönotosta 
alkaen; korostaa, että tapa on vanhentunut 

7. korostaa, että alv:n kantotapa on säilynyt 
pitkälti muuttumattomana sen 
käyttöönotosta alkaen; huomauttaa, että 
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ottaen huomioon lukuisat muutokset 
teknologisessa ja taloudellisessa 
ympäristössä ja että näin ollen se aiheuttaa 
merkittävät tullimaksujen, alv:n ja 
valmisteverojen menetykset;

malli on vanhentunut, kun otetaan 
huomioon lukuisat muutokset 
teknologisessa ja taloudellisessa 
ympäristössä; katsoo, että olisi selvitettävä 
muita nykyistä oikeudenmukaisempia 
mahdollisuuksia, joissa sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset 
ovat pienemmät;

Or. en

Tarkistus 18
Monica Luisa Macovei

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että jäsenvaltioiden 
verohallintojen välisen rajatylittävän 
yhteistyön puute heikentää EU:n 
arvonlisäverosäännöksien 
täytäntöönpanoa, helpottaa huijareiden ja 
järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja 
johtaa huomattaviin menetyksiin, kuten 
tullimenettelyn 42 epäyhtenäisestä 
soveltamisesta seuranneisiin menetyksiin; 
pitää valitettavana alv-tunnisteiden 
epäjohdonmukaista käsittelyä 
tullivalvonnan yhteydessä; katsoo, että 
eurooppalaisella verotunnisteella 
voitaisiin lisätä tullimenettelyyn 42 
liittyvän hallinnoinnin avoimuutta ja 
yhdenmukaisuutta; kehottaa siksi 
komissiota julkistamaan tätä asiaa 
koskevan vaikutustenarvioinnin 
mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 19
Marta Andreasen
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että kaksi tärkeää 
alv-petosten torjuntaa koskevaa aloitetta, 
joista toinen on ehdotus neuvoston 
direktiiviksi yhteisestä 
arvonlisäjärjestelmästä annetun 
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta 
arvonlisäpetosten vastaisen nopean 
reagoinnin mekanismin osalta 
(COM(2012)0428) ja toinen on ehdotus 
neuvoston direktiiviksi 
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta 
tiettyjen petosalttiiden tavaroiden 
luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden 
palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja 
tilapäisesti sovellettavan käännetyn 
verovelvollisuuden osalta 
(COM(2009)0511), ovat edelleen 
juuttuneina neuvostoon;

8. panee merkille, että kaksi tärkeää alv-
petosten torjuntaa koskevaa aloitetta, joista 
toinen on ehdotus neuvoston direktiiviksi 
yhteisestä arvonlisäjärjestelmästä annetun 
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta 
arvonlisäpetosten vastaisen nopean 
reagoinnin mekanismin osalta 
(COM(2012)0428) ja toinen on ehdotus 
neuvoston direktiiviksi 
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta 
tiettyjen petosalttiiden tavaroiden 
luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden 
palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja 
tilapäisesti sovellettavan käännetyn 
verovelvollisuuden osalta 
(COM(2009)0511), ovat edelleen 
juuttuneina neuvostoon;

Or. en

Tarkistus 20
Marta Andreasen

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että tullijärjestelmän 
moitteeton toiminta vaikuttaa suoraan alv:n 
laskentaan; on erittäin huolissaan siitä, että 
tullitarkastukset eivät ole asianmukaisia 
Euroopan unionissa, mikä aiheuttaa 
merkittävät alv-tappiot; pitää 
mahdottomana hyväksyä sitä, että 

9. huomauttaa, että tullijärjestelmän 
moitteeton toiminta vaikuttaa suoraan alv:n 
laskentaan; on huolissaan siitä, että 
tullitarkastukset eivät välttämättä ole 
asianmukaisia Euroopan unionissa, mikä 
aiheuttaa merkittävät alv-tappiot1; pitää 
mahdottomana hyväksyä sitä, että 

                                               
1 Tilintarkastustuomioistuin toteaa erityiskertomuksessaan nro 13/2011, että pelkästään tullimenettelyn 
42 soveltamisesta on seurannut vuonna 2009 ekstrapoloiden menetyksiä noin 2 200 miljoonaa euroa seitsemässä 
tarkastuksen kohteena olleessa jäsenvaltiossa. Määrä vastaa 29:ää prosenttia alv:stä, joka olisi teoreettisesti ollut 
sovellettavissa kaiken tullimenettelyn 42 alaisen tuonnin veron perusteeseen vuonna 2009 kyseisissä 
jäsenvaltioissa.
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useimpien jäsenvaltioiden 
veroviranomaisilla ei ole suoraa yhteyttä 
tullitietoihin, sekä sitä, että näin ollen 
tullitietojen automaattinen 
ristiintarkastaminen verotietojen kanssa ei 
ole mahdollista; korostaa, että 
järjestäytynyt rikollisuus on hyvin tietoinen 
nykyisen järjestelmän heikkouksista;

useimpien jäsenvaltioiden 
veroviranomaisilla ei ole suoraa yhteyttä 
tullitietoihin, sekä sitä, että näin ollen 
tullitietojen automaattinen 
ristiintarkastaminen verotietojen kanssa ei 
ole mahdollista; korostaa, että 
järjestäytynyt rikollisuus on hyvin tietoinen 
nykyisen järjestelmän heikkouksista;

Or. en

Tarkistus 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. on samaa mieltä tuloksista, jotka on 
esitetty OECD:n raportissa "Addressing 
base erosion and profit shifting"1 ja jotka 
koskevat tarvetta tulkita uudestaan 
kiinteän toimipaikan käsitettä verotuksen 
ensisijaisena perusteena; katsoo, että 
yleisenä periaatteena vero olisi perittävä 
samassa paikassa, jossa tuloa tuottavaa 
taloudellista toimintaa on harjoitettu 
(origin of wealth -periaate);

Or. en

Tarkistus 22
Monica Luisa Macovei

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

                                               
1 OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa siksi tarvetta vahvistaa 
omaisuuden takavarikointia ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevaa 
unionin lainsäädäntökehystä, myös 
tuomioon perustumattomien menettelyjen 
nojalla menetetyksi tuomitsemista 
koskevissa tapauksissa, siten, että 
noudatetaan rahavirtojen seuraamisen 
periaatetta takavarikoitaessa omaisuutta, 
jonka on siviilioikeudellisin perustein 
vahvistettu olevan rikoksen seurauksena 
saatua tuottoa tai keino rikoksen 
tekemiseen;

Or. en

Tarkistus 23
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. ottaa huomioon OLAFin 
vuoden 2011 raportin ja sen katsauksen 
vuosina 2006–2011 nostettuja kanteita 
koskevien oikeustoimien edistymisestä ja 
toteaa, että sen mukaan yli puolesta 
oikeuskäsittely on yhä vireillä; katsoo, 
että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
tullialan petoksiin, sillä tällä alalla 
järjestelmällinen korruptio on yleisintä 
Euroopassa1; 

Or. en

                                               
1 Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan marraskuussa 2012 
laatima kannanotto järjestelmällisestä korruptiosta ja sen kielteisen vaikutuksen torjumisesta EU:ssa "Areas 
of systemic corruption in the public administration of the Member States and measures in order to counter its 
negative effect for the EU"



AM\927988FI.doc 15/20 PE506.067v01-00

FI

Tarkistus 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. kannattaa OECD:n ja G20:n 
kehotusta laatia maailmanlaajuinen ja 
kattava toimintasuunnitelma, joka 
perustuu veropohjien kaventumista ja 
voittojen siirtoja koskevien tunnistettujen 
käytänteiden perusteelliseen selvitykseen, 
jotta voidaan tarjota konkreettisia 
ratkaisuja, joiden avulla kansainväliset 
normit voidaan mukauttaa uudelleen 
nykyiseen maailmanlaajuiseen 
liiketoimintaympäristöön;

Or. en

Tarkistus 25
Monica Luisa Macovei

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. korostaa, että olisi edistettävä 
riippumatonta tutkivaa journalismia, 
koska sen avulla edistetään ratkaisevasti 
korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden paljastamista;

Or. en

Tarkistus 26
Jan Mulder

Lausuntoluonnos
11 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. korostaa sähköisen hallinnon tarjoamia 
mahdollisuuksia lisätä avoimuutta sekä 
torjua petoksia ja korruptiota ja näin 
edistää julkisten varojen suojelua; korostaa, 
että Eurooppa on jäänyt jälkeen 
teollisuuskumppaneistaan muun muassa 
järjestelmien puutteellisen 
yhteentoimivuuden vuoksi; korostaa, että 
Euroopan unionin on tehostettava toimiaan, 
jotka koskevat uuden sukupolven 
sähköisen hallinnon käyttöönottoa, koska 
se toisi lisää avoimuutta julkiseen 
talouteen;

11. korostaa sähköisen hallinnon tarjoamia 
mahdollisuuksia lisätä avoimuutta sekä 
torjua petoksia ja korruptiota ja näin 
edistää julkisten varojen suojelua; 
korostaa, että tarvitaan lainsäädäntöä, 
joka mahdollistaa jatkuvan innovoinnin;
korostaa, että Eurooppa on jäänyt jälkeen 
teollisuuskumppaneistaan muun muassa 
järjestelmien puutteellisen 
yhteentoimivuuden vuoksi1; korostaa, että 
Euroopan unionin on tehostettava toimiaan, 
jotka koskevat uuden sukupolven 
sähköisen hallinnon käyttöönottoa, koska 
se toisi lisää avoimuutta julkiseen 
talouteen;

Or. en

Tarkistus 27
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. korostaa sähköisen hallinnon tarjoamia 
mahdollisuuksia lisätä avoimuutta sekä 
torjua petoksia ja korruptiota ja näin 
edistää julkisten varojen suojelua; korostaa, 
että Eurooppa on jäänyt jälkeen 
teollisuuskumppaneistaan muun muassa 
järjestelmien puutteellisen 
yhteentoimivuuden vuoksi; korostaa, että 
Euroopan unionin on tehostettava toimiaan, 
jotka koskevat uuden sukupolven 
sähköisen hallinnon käyttöönottoa, koska 
se toisi lisää avoimuutta julkiseen 

11. korostaa sähköisen hallinnon tarjoamia 
mahdollisuuksia lisätä avoimuutta sekä 
torjua petoksia ja korruptiota ja näin 
edistää julkisten varojen suojelua; korostaa, 
että Eurooppa on jäänyt jälkeen 
teollisuuskumppaneistaan muun muassa 
järjestelmien puutteellisen 
yhteentoimivuuden vuoksi2; korostaa, että 
Euroopan unionin on tehostettava toimiaan, 
jotka koskevat uuden sukupolven 
sähköisen hallinnon käyttöönottoa, koska 
se toisi lisää avoimuutta julkiseen 
talouteen, ja kannustaa reaaliaikaisen 

                                               
1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan digitaalistrategia (COM(2010)245)
2 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan digitaalistrategia (COM(2010)245)
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talouteen; yhteyden luomista liiketoimien ja 
veroviranomaisten välille veronkierron 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. kehottaa komissiota puuttumaan 
erityisesti jäsenvaltioiden eri 
verojärjestelmien yhteensopimattomien 
sekamuotojen ongelmaan;

Or. en

Tarkistus 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
12 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 b. kehottaa jäsenvaltioita välttämään 
kahdenvälisten verosopimusten tekemistä 
kolmansien maiden kanssa ja kannustaa 
komissiota jatkamaan koko EU:n ja 
kolmansien maiden välisten 
verosopimusten tekemiseen tähtääviä 
toimiaan; pyytää komissiota myös 
kartoittamaan, edistetäänkö nykyisillä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisillä kahdenvälisillä verosopimuksilla 
muista jäsenvaltioista peräisin olevien 
yritysten harjoittamaa verojen välttämistä, 
ja esittämään ehdotuksia tämän 
ongelman ratkaisemiseksi, tällaisten 
sopimusten uudelleen tarkastelu mukaan 
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lukien;

Or. en

Tarkistus 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
12 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 c. ehdottaa näin ollen, että 
sopimusteksti olisi toimitettava 
komissiolle, joka laatii julkisen ja 
perustellun lausunnon kuukauden 
kuluessa, ennen kuin kahdenvälinen 
sopimus allekirjoitetaan tai tehdään 
lopullisesti;

Or. en

Tarkistus 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
12 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 d. muistuttaa rajatylittävään 
toimintaan osallistuvien yritysten 
maakohtaisen raportoinnin merkityksestä 
ja korostaa, että tämä koskee myös 
rahoituslaitoksia;

Or. en

Tarkistus 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
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12 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 e. kannustaa komissiota ja neuvostoa 
keskustelemaan siitä, miten yhtenäistettyä 
yhtiöveropohjaa koskevan lainsäädännön 
lähentämistä voidaan kehittää edelleen, 
jotta voidaan muun muassa puuttua 
verojen välttämiseen, ja tiedottamaan 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
näistä keskusteluista ja niiden tuloksista;

Or. en

Tarkistus 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Lausuntoluonnos
12 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 f. kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksia, joilla estetään yritysten 
mahdollisuudet unionin julkisiin 
hankintasopimuksiin ja unionin tukiin, 
jos niiden on todettu syyllistyneen 
veronkiertoon; 

Or. en

Tarkistus 34
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
12 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 g. kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksen, jolla mahdollistetaan muiden 
kuin EU-maiden kanssa tehtäviä 
kahdenvälisiä sopimuksia koskevien 
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neuvottelujen käynnistäminen, sillä 
niiden avulla pyritään ottamaan käyttöön 
arvonlisäveroa koskeva pakollinen 
hallinnollisen yhteistyön tehokas 
järjestelmä;

Or. lt


