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6.12.2017 B8-0660/6 

Tarkistus  6 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

49 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 49 a. kehottaa komissiota esittämään 

lainsäädäntöehdotuksen kuvaoikeuksien 

verotukseen liittyviin eroavuuksiin ja 

aukkoihin puuttumiseksi unionissa; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/7 

Tarkistus  7 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

66 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 66 a. ehdottaa, että komissio arvioi 

jalkapallonpelaajien rajatylittävien 

siirtojen vaikutusta jäsenvaltioiden 

veronkantoon ja esittää tarpeelliseksi 

katsotut toimenpiteet merkittäviin 

verotulojen menetyksiin puuttumiseksi, 

mukaan lukien tällaisia siirtoja edistäviä 

välittäjiä koskevat toimenpiteet; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/8 

Tarkistus  8 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

87 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

87. korostaa, että asiakkaan 

tuntemiseen ja huolellisuusvelvoitteeseen 

liittyvien tarkastusten valvontaa on 

parannettava, jotta voidaan varmistaa, että 

asiakkaan profiiliin liittyvistä riskeistä 

tehdään asianmukainen arviointi; painottaa 

myös, että asiakkaan tuntemiseen ja 

huolellisuusvelvoitteeseen liittyvien 

velvollisuuksien on aina oltava 

ilmoitusvelvollisen yhteisön vastuulla, 

vaikka ne olisi ulkoistettu; vaatii, että 

tämän vastuun on oltava selvä ja että on 

säädettävä seuraamuksista, joita 

sovelletaan, jos velvollisuutta 

laiminlyödään tai jos ulkoistamiseen liittyy 

eturistiriita; katsoo lisäksi, että 

ilmoitusvelvollisiin yhteisöihin olisi 

sisällytettävä myös muun muassa 

kiinteistönvälittäjät, jotta voidaan 

varmistaa, että asiakkaan tuntemista ja 

huolellisuusvelvoitetta koskevia 

säännöksiä sovelletaan yhdenvertaisesti 

säänneltyihin ja sääntelemättömiin 

toimijoihin; kehottaa yhdenmukaistamaan 

asiakkaan tuntemiseen ja 

huolellisuusvelvoitteeseen liittyvät 

menettelyt EU:n tasolla ja säätämään 

näiden menettelyjen asianmukaisesta 

87. korostaa, että asiakkaan 

tuntemiseen ja huolellisuusvelvoitteeseen 

liittyvien tarkastusten valvontaa on 

parannettava, jotta voidaan varmistaa, että 

asiakkaan profiiliin liittyvistä riskeistä 

tehdään asianmukainen arviointi; painottaa 

myös, että asiakkaan tuntemiseen ja 

huolellisuusvelvoitteeseen liittyvien 

velvollisuuksien on aina oltava 

ilmoitusvelvollisen yhteisön vastuulla, 

vaikka ne olisi ulkoistettu; vaatii, että 

tämän vastuun on oltava selvä ja että on 

säädettävä seuraamuksista, joita 

sovelletaan, jos velvollisuutta 

laiminlyödään tai jos ulkoistamiseen liittyy 

eturistiriita; kehottaa komissiota 

esittämään lainsäädäntöehdotuksen, jossa 

kielletään direktiivissä 2015/849 

tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia yhteisöjä 

ulkoistamasta asiakkaan tuntemiseen ja 

huolellisuusvelvoitteeseen liittyviä 

velvollisuuksiaan kolmannelle 

osapuolelle; katsoo lisäksi, että 

ilmoitusvelvollisiin yhteisöihin olisi 

sisällytettävä myös muun muassa 

kiinteistönvälittäjät, jotta voidaan 

varmistaa, että asiakkaan tuntemista ja 

huolellisuusvelvoitetta koskevia 
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muodosta niiden sääntöjenmukaisuuden 

takaamiseksi; 

säännöksiä sovelletaan yhdenvertaisesti 

säänneltyihin ja sääntelemättömiin 

toimijoihin; kehottaa yhdenmukaistamaan 

asiakkaan tuntemiseen ja 

huolellisuusvelvoitteeseen liittyvät 

menettelyt EU:n tasolla ja säätämään 

näiden menettelyjen asianmukaisesta 

muodosta niiden sääntöjenmukaisuuden 

takaamiseksi; 

Or. en 

 


