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6.12.2017 B8-0660/9 

Tarkistus  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositusehdotus 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 

Suositusehdotus 

13 a kohta (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  13 a. kehottaa ottamaan käyttöön 

kiellon, jolla estetään EU:n toimielimiä 

avaamasta tilejä lainkäyttöalueilla, jotka 

on merkitty EU:n listaan 

yhteistyöhaluttomista verotuksellisista 

oikeudenkäyttöalueista; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/10 

Tarkistus  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositusehdotus 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 

Suositusehdotus 

22 a kohta (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

 22 a. pitää valitettavana, että neuvoston 

hyväksymässä ja julkistamassa 

yhteistyöhaluttomien verotuksellisten 

lainkäyttöalueiden listassa keskitytään 

vain EU:n ulkopuolisiin 

lainkäyttöalueisiin ja jätetään pois 

sellaiset EU-maat, jotka ovat 

järjestelmällisesti edistäneet ja 

mahdollistaneet haitallisia verokäytäntöjä 

ja jotka eivät täytä oikeudenmukaisen 

verotuksen perusteita; korostaa, että 

ainakin neljä jäsenvaltiota merkittäisiin 

listalle, jos niitä arvioitaisiin samojen 

EU:n perusteiden mukaisesti, kuten 

Oxfamin suorittama simulaatio osoittaa; 

on huolissaan siitä, että EU:n 

jäsenvaltioiden jättäminen jo ennakolta 

pois tarkastelusta vaikuttaa kielteisesti 

koko prosessin legitimiteettiin, 

uskottavuuteen ja tehokkuuteen; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/11 

Tarkistus  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositusehdotus 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 

Suositusehdotus 

41 a kohta (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  41 a. pitää valitettavana, että laittoman 

verotuen edunsaajilta perityt 

maksamattomat verot kuuluvat EU:n 

valtiontukisääntöjen mukaisesti maalle, 

joka tuen on myöntänyt, eikä niille maille, 

jotka ovat kärsineet veropohjansa 

rapautumisesta vääristyneiden 

verojärjestelyjen seurauksena; 

kehottaakin komissiota kehittämään 

asianmukaisia menetelmiä, joilla voidaan 

määrittää kyseisten jäsenvaltioiden 

verotulojen menetysten suuruus, ja 

asianmukaisia perintämenettelyjä, jotta 

varmistetaan, että maksamattomat verot 

jaetaan jäsenvaltioille, joissa 

taloudellinen toiminta tosiasiallisesti 

tapahtui; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/12 

Tarkistus  12 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositusehdotus 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 

Suositusehdotus 

131 a kohta (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

  131 a. kehottaa soveltamaan pankkeihin 

tiukasti tehokkaita seuraamuksia, joihin 

sisältyy sellaisten rahoituslaitosten 

pankkitoimiluvan keskeyttäminen tai 

peruuttaminen, joiden osoitetaan olleen 

osallisina rahanpesun, veropetosten tai 

aggressiivisen verosuunnittelun 

helpottamisessa tai mahdollistamisessa; 

Or. en 

 

 


