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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että toisen pilarin 
tavoitteena on vastata jäljellä oleviin 
BEPS-haasteisiin erityisesti varmistamalla, 
että suuret monikansalliset yritykset, myös 
digitalisoituneet, maksavat 
yhteisöverokannan efektiivisen 
vähimmäistason riippumatta siitä, missä ne 
sijaitsevat; katsoo, että vahvistettavan 
vähimmäisverokannan tason olisi oltava 
oikeudenmukainen ja riittävä, jotta estetään 
voitonsiirrot ja haitallinen verokilpailu;

16. korostaa, että toisen pilarin 
tavoitteena on vastata jäljellä oleviin 
BEPS-haasteisiin erityisesti varmistamalla, 
että suuret monikansalliset yritykset, myös 
digitalisoituneet, maksavat 
yhteisöverokannan efektiivisen 
vähimmäistason riippumatta siitä, missä ne 
sijaitsevat; pitää myönteisenä G20-maiden 
ja OECD:n osallistavan kehyksen 
neuvotteluissa ilmennyttä uutta pontta, 
jota ovat antaneet Yhdysvaltojen 
hallinnon äskettäiset ehdotukset 
kansakuntien voimakkaasta 
kannustamisesta liittymään globaaliin 
sopimukseen, jolla pannaan täytäntöön 
maailmanlaajuiset vähimmäisverotusta 
koskevat säännöt; panee merkille, että 
tällaisia ehdotuksia ovat muun muassa 
aineettomasta omaisuudesta saatujen 
kevyesti verotettujen tulojen (GILTI) 
vähimmäisveron nostaminen 21 
prosenttiin ja SHIELD-verokanta 
(Stopping Harmful Inversions and 
Ending Low-tax Developments), joka 
vastaisi GILTI-verokantaa, jos toisesta 
pilarista1 ei päästä maailmanlaajuiseen 
sopimukseen; katsoo, että vahvistettavan 
vähimmäisverokannan tason olisi oltava 
oikeudenmukainen ja riittävä, jotta estetään 
voitonsiirrot ja haitallinen verokilpailu;
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1 The Made In America Tax Plan, 2021, 
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö, s. 12.
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23. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tehostamaan vuoropuhelua Yhdysvaltojen 
uuden hallinnon kanssa 
digitaaliveropolitiikasta yhteisen 
lähestymistavan löytämiseksi G20-ryhmän 
ja OECD:n osallistavan kehyksen 
neuvottelujen puitteissa ennen kesäkuuta 
2021; pitää myönteisenä Yhdysvaltojen 
uuden hallinnon äskettäistä ilmoitusta siitä, 
että se aikoo osallistua aktiivisesti OECD:n 
neuvotteluihin sopimukseen pääsemiseksi 
ja hylätä safe harbor -käsitteen; kehottaa 
jäsenvaltioita vastustamaan safe harbor -
lauseketta, joka uhkaa vakavasti heikentää 
uudistuspyrkimyksiä; kehottaa komissiota 
ajamaan omaa ehdotustaan 
digitaalitalouden haasteisiin vastaamiseksi, 
jos uudistuksen ensimmäiseen pilariin 
sisällytetään safe harbor -lauseke; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että komission 
pitkän aikavälin ehdotuksessa keskityttiin 
merkittävään digitaaliseen läsnäoloon;

23. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tehostamaan vuoropuhelua Yhdysvaltojen 
uuden hallinnon kanssa 
digitaaliveropolitiikasta yhteisen 
lähestymistavan löytämiseksi G20-ryhmän 
ja OECD:n osallistavan kehyksen 
neuvottelujen puitteissa ennen kesäkuuta 
2021; pitää myönteisenä Yhdysvaltojen 
uuden hallinnon äskettäistä ilmoitusta siitä, 
että se aikoo osallistua aktiivisesti OECD:n 
neuvotteluihin sopimukseen pääsemiseksi 
ja hylätä safe harbor -käsitteen; kehottaa 
komissiota arvioimaan huolellisesti 
Yhdysvaltojen ensimmäiseen pilariin 
ehdottamien uusien mukautusten 
vaikutuksia; kehottaa jäsenvaltioita 
vastustamaan safe harbor -lauseketta, joka 
uhkaa vakavasti heikentää 
uudistuspyrkimyksiä; kehottaa komissiota 
ajamaan omaa ehdotustaan 
digitaalitalouden haasteisiin vastaamiseksi, 
jos uudistuksen ensimmäiseen pilariin 
sisällytetään safe harbor -lauseke; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että komission 
pitkän aikavälin ehdotuksessa keskityttiin 
merkittävään digitaaliseen läsnäoloon;
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57. vaatii komissiota ottamaan 
huomioon parlamentin kannan 
valmistellessaan lainsäädäntöehdotuksia 
EU:n digitaaliveron käyttöönottamisesta 
omina varoina ja tarkistettua päätöstä 
omista varoista sekä kehottaa neuvostoa 
hyväksymään ehdotuksen pikaisesti 
etenemissuunnitelman mukaisesti; 
kannustaa toimielimiä osallistumaan 
nopeasti ja rakentavasti omia varoja 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
tarkoitettuun ”säännölliseen 
vuoropuheluun”; kehottaa Eurooppa-
neuvostoa tukemaan EU:n määrätietoista 
johtoasemaa maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä kohti 
oikeudenmukaisempaa verotusta 
toteuttamalla nopeita ja määrätietoisia 
toimia digitaaliveron käyttöönottamiseksi 
omina varoina vuoden 2021 aikana;

57. vaatii komissiota ottamaan 
huomioon parlamentin kannan 
valmistellessaan lainsäädäntöehdotuksia 
EU:n digitaaliveron käyttöönottamisesta 
omina varoina ja tarkistettua päätöstä 
omista varoista sekä kehottaa neuvostoa 
hyväksymään ehdotuksen pikaisesti 
etenemissuunnitelman mukaisesti; 
kannustaa toimielimiä osallistumaan 
nopeasti ja rakentavasti omia varoja 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
tarkoitettuun ”säännölliseen 
vuoropuheluun”; kehottaa Eurooppa-
neuvostoa tukemaan EU:n määrätietoista 
johtoasemaa maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä kohti 
oikeudenmukaisempaa verotusta 
toteuttamalla nopeita ja määrätietoisia 
toimia digitaaliveron käyttöönottamiseksi 
omina varoina vuoden 2021 aikana; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä Eurooppa-
neuvoston jäsenten 25. maaliskuuta 2021 
antamaa julkilausumaa, jossa korostetaan 
heidän sitoutumistaan näihin 
pyrkimyksiin;
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