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18.11.2015 A8-0317/22 

Tarkistus  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  A a. toteaa, että Luxemburgin 

viranomaiset eivät ole koskaan 

kyseenalaistaneet tai vastustaneet tällaisia 

verosopimuksia ja että Luxemburgin 

johdossa oli useiden vuosien ajan 

nykyinen komission puheenjohtaja Jean-

Claude Juncker; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Tarkistus  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  A b. toteaa, että 17. syyskuuta 2015 

pidetyssä TAXE-erityisvaliokunnan 

kuulemisessa komission puheenjohtaja 

Jean-Claude Juncker kiisti 

henkilökohtaisen osallistumisensa 

LuxLeaks-tapaukseen ja kyseenalaisti 

lisäksi tapauksen todellisen laajuuden ja 

puhui mieluummin EULeaksista; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Tarkistus  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  A c. toteaa, että puheenjohtaja Juncker 

kertoi 17. syyskuuta 2015 TAXE-

erityisvaliokunnalle, ettei hänellä ollut 

koskaan ollut alkuperäistä versiota 

Kreckén raportista (1997) ja ettei hän 

tiennyt Luxemburgin veropäätöksiä 

koskevan puuttuvan sivun 

olemassaolosta; toteaa, että Luxemburgin 

parlamentin entinen jäsen ja Junckerin 

aikana talousministerinä toiminut 

Jeannot Krecké on vahvistanut 

antaneensa huhtikuussa 1997 Junckerille 

raportistaan sekä virallisen että yksityisen 

version; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Tarkistus  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A d kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  A d. toteaa, että saksalaisessa Der Spiegel 

-lehdessä esitetyissä uusissa tiedoissa on 

korostettu, että Belgian, Luxemburgin ja 

Alankomaiden hallitukset ovat usean 

vuoden ajan selvästi estäneet 

käytännesääntötyöryhmän yritykset 

muuttaa Benelux-maiden haitallisia 

verojärjestelmiä; toteaa, että jäsenvaltiot 

ovat evänneet oikeuden tutustua näihin 

asiakirjoihin; toteaa, että tuohon aikaan 

Luxemburgin pääministerinä oli Jean-

Claude Juncker ja Alankomaiden 

valtiovarainministerinä oli euroryhmän 

nykyinen puheenjohtaja Jeroen 

Dijsselbloem; 

Or. en 



 

AM\1079144FI.doc  PE571.047v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

18.11.2015 A8-0317/26 

Tarkistus  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AD kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AD. toteaa, että erityisvaliokunnan 

toimintaa on haitannut se, että muutamat 

jäsenvaltiot ja neuvosto eivät reagoineet 

ajallaan (ks. liite 2) eivätkä loppujen 

lopuksi toimittaneet kaikkia pyydettyjä 

asiakirjoja tai ainoastaan vastasivat 

muodon vuoksi jotakin, joka tuskin sivusi 

esitettyjen kysymysten sisältöä; toteaa 

erityisesti, että yhteensä 17 kutsutusta 

monikansallisesta yhtiöstä (tilintarkastus- 

ja veroneuvontayritykset pois lukien) 15 

suostui tulemaan erityisvaliokunnan 

kuultavaksi (ks. liite 3); toteaa, että 

myöskään komissio ei tehnyt 

täysimääräistä yhteistyötä, sillä se ei 

toimittanut kaikkia kokousasiakirjoja ja 

epävirallisten kokousten muistioita 

käytännesääntötyöryhmän kokouksista 

vaan mahdollisti vain rajallisen 

kuulemismenettelyn, koska jotkut 

jäsenvaltiot vastustivat jyrkästi; toteaa, että 

erityisvaliokunnan toimikautta oli siksi 

pidennettävä; 

AD. toteaa, että erityisvaliokunnan 

toimintaa on haitannut se, että muutamat 

jäsenvaltiot ja neuvosto eivät reagoineet 

ajallaan (ks. liite 2) eivätkä loppujen 

lopuksi toimittaneet kaikkia pyydettyjä 

asiakirjoja tai ainoastaan vastasivat 

muodon vuoksi jotakin, joka tuskin sivusi 

esitettyjen kysymysten sisältöä; toteaa 

erityisesti, että yhteensä 17 kutsutusta 

monikansallisesta yhtiöstä (tilintarkastus- 

ja veroneuvontayritykset pois lukien) 15 

suostui tulemaan erityisvaliokunnan 

kuultavaksi (ks. liite 3); toteaa, että 

myöskään komissio ei tehnyt 

täysimääräistä yhteistyötä, sillä se ei 

toimittanut kaikkia kokousasiakirjoja ja 

epävirallisten kokousten muistioita 

käytännesääntötyöryhmän kokouksista 

vaan mahdollisti vain rajallisen 

kuulemismenettelyn, koska jotkut 

jäsenvaltiot vastustivat jyrkästi; toteaa, että 

komissio toimitti 

käytännesääntötyöryhmään liittyviä 

asiakirjoja muille elimille (esim. 

Amsterdamin yliopistolle), samalla kun se 

kieltäytyi toimittamasta niitä TAXE- 

erityisvaliokunnan jäsenille; toteaa, että 

erityisvaliokunnan toimikautta oli siksi 

pidennettävä ja sille oli annettava uusia 

tutkintaoikeuksia; 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Tarkistus  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

101 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  101 a. pyytää puheenjohtaja Junckeria 

selventämään kantaansa Krecké-

tapauksessa; pyytää lisäksi saada tutustua 

täysimääräisesti kaikkiin 

käytännesääntötyöryhmän asiakirjoihin 

(pöytäkirjat mukaan luettuina) 

voidakseen tarkastella Der Spiegel 

-lehden esittämiä väitteitä, jotka koskevat 

joidenkin jäsenvaltioiden asenteita reilua 

verokilpailua kohtaan; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Tarkistus  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

103 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

103. kehottaa jäsenvaltioita puoltamaan 

kaikilla kansainvälisillä foorumeilla 

verohallintojen välistä automaattista 

tietojenvaihtoa uutena kansainvälisenä 

normina; kehottaa erityisesti komissiota, 

OECD:tä ja G20-ryhmää edistämään asiaa 

osallistavassa globaalissa prosessissa 

kaikkein asianmukaisimpien ja 

tehokkaimpien välineiden avulla; vaatii 

konkreettisia toimia sen varmistamiseksi, 

että automaattisesta tietojenvaihdosta tulee 

aidosti maailmanlaajuista ja siten tehokasta 

ja että siinä noudatetaan 

luottamuksellisuutta koskevia 

vaatimuksia ja tuetaan kehitysmaiden 

toimia niiden pyrkiessä luomaan omia 

valmiuksiaan voidakseen osallistua täysin 

automaattiseen tietojenvaihtoon; painottaa, 

että EU:ssa automaattinen tietojenvaihto 

voitaisiin toteuttaa unionin laajuisen 

keskusrekisterin avulla, johon olisi pääsy 

komissiolla ja toimivaltaisilla kansallisilla 

viranomaisilla; 

103. kehottaa jäsenvaltioita puoltamaan 

kaikilla kansainvälisillä foorumeilla 

verohallintojen välistä automaattista 

tietojenvaihtoa uutena kansainvälisenä 

normina; kehottaa erityisesti komissiota, 

OECD:tä ja G20-ryhmää edistämään asiaa 

osallistavassa globaalissa prosessissa 

kaikkein asianmukaisimpien ja 

tehokkaimpien välineiden avulla; vaatii 

konkreettisia toimia sen varmistamiseksi, 

että automaattisesta tietojenvaihdosta tulee 

aidosti maailmanlaajuista ja siten tehokasta 

ja että tuetaan kehitysmaiden toimia niiden 

pyrkiessä luomaan omia valmiuksiaan 

voidakseen osallistua täysin automaattiseen 

tietojenvaihtoon; painottaa, että EU:ssa 

automaattinen tietojenvaihto voitaisiin 

toteuttaa julkisen unionin laajuisen 

keskusrekisterin avulla, johon olisi pääsy 

kansalaisilla, komissiolla ja 

toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Tarkistus  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

104 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

104. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan 

mahdollisuutta tehdä veropäätöksiä 

varsinkin siirtohinnoittelutapauksissa 

yhteistyössä kaikkien asianomaisten 

maiden kanssa, vaihtaa asiaa koskevia 

tietoja automaattisesti, kattavasti ja ilman 

viivytyksiä ja toteuttaa yhdessä sellaisia 

kansallisia toimia, mukaan lukien 

tarkastukset, joiden tavoitteena on vähentää 

veron välttelyä ja veropohjan rapautumista 

EU:ssa, ja ottamaan aiheellisesti huomioon 

Fiscalis 2020 -ohjelmasta saadut 

kokemukset; toistaa näkemyksensä, että 

muihin jäsenvaltioihin vaikuttavien 

veropäätösten peruselementit olisi 

ilmoitettava verohallintojen ja komission 

lisäksi myös monikansallisten yhtiöiden 

maakohtaisessa raportoinnissa; 

104. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan 

mahdollisuutta tehdä veropäätöksiä 

varsinkin siirtohinnoittelutapauksissa 

yhteistyössä kaikkien asianomaisten 

maiden kanssa, vaihtaa asiaa koskevia 

tietoja automaattisesti, kattavasti ja ilman 

viivytyksiä ja toteuttaa yhdessä sellaisia 

kansallisia toimia, mukaan lukien 

tarkastukset, joiden tavoitteena on vähentää 

veron välttelyä ja veropohjan rapautumista 

EU:ssa, ja ottamaan aiheellisesti huomioon 

Fiscalis 2020 -ohjelmasta saadut 

kokemukset; toistaa näkemyksensä, että 

muihin jäsenvaltioihin vaikuttavien 

veropäätösten peruselementit olisi 

ilmoitettava verohallintojen ja komission 

lisäksi myös monikansallisten yhtiöiden 

julkisessa maakohtaisessa raportoinnissa; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Tarkistus  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

109 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– kriteerien julkistaminen joko 

kokonaisuudessaan tai yksinkertaistetussa 

muodossa mutta kuitenkin 

luottamuksellisuuden vaatimuksia 

noudattaen 

– kriteerien julkistaminen 

kokonaisuudessaan  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Tarkistus  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet 

2015/2066(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

139 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

139. panee merkille komission toiminnan 

EU:n verotunnisteen luomiseksi; kehottaa 

komissiota antamaan ehdotuksen EU:n 

verotunnisteeksi vuonna 2012 annetun 

veropetosten ja veronkierron torjunnan 

tehostamista koskevan komission 

toimintasuunnitelman perusteella (toimi 

22)
42

; muistuttaa, että verotunnisteita 

pidetään parhaana keinona tunnistaa 

verovelvolliset, ja kehottaa siksi 

vauhdittamaan tätä hanketta; kehottaa 

komissiota samalla toimimaan aktiivisesti 

vastaavanlaisen tunnisteen luomiseksi 

maailmanlaajuisesti maailmanlaajuisten 

oikeushenkilötunnusten järjestelmän 

valvontaelimen esimerkin tapaan; 

 

139. panee merkille komission toiminnan 

EU:n verotunnisteen luomiseksi; kehottaa 

komissiota antamaan ehdotuksen EU:n 

verotunnisteeksi vuonna 2012 annetun 

veropetosten ja veronkierron torjunnan 

tehostamista koskevan komission 

toimintasuunnitelman perusteella (toimi 

22)
42

; muistuttaa, että verotunnisteita 

pidetään parhaana keinona tunnistaa 

verovelvolliset, ja kehottaa siksi 

vauhdittamaan tätä hanketta; kehottaa 

komissiota samalla toimimaan aktiivisesti 

vastaavanlaisen tunnisteen luomiseksi 

maailmanlaajuisesti maailmanlaajuisten 

oikeushenkilötunnusten järjestelmän 

valvontaelimen esimerkin tapaan; pyytää 

lisäksi luomaan julkisen yhtiörekisterin 

EU:n tasolla, jotta voidaan estää 

aggressiiviset ja haitalliset verokäytännöt, 

petokset ja kilpailun vääristyminen; 

 

__________________ __________________ 

42
 COM(2012)0722 final. 

42
 COM(2012)0722 final. 

Or. en 

 


