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6.12.2017 B8-0660/23 

Tarkistus  23 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

3 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 3 a. kehottaa jäsenvaltioita 

toteuttamaan toimia esiin tuotujen 

rahanpesutapausten ja epäilyttävistä 

liiketoimista tehtyjen ilmoitusten suhteen 

ja suorittamaan asianmukaisia 

tutkimuksia heti, kun viranomaiset ovat 

tulleet tietoisiksi näistä tiedoista; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/24 

Tarkistus  24 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

3 b kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 3 b. muistuttaa epäilyttävistä 

liiketoimista tehtyjä ilmoituksia 

koskevasta EU:n kehyksestä ja korostaa, 

että on tarpeen tehostaa kansainvälistä 

yhteistyötä sekä EU:n että sen 

ulkopuolisten rahanpesun 

selvittelykeskusten kesken; pyytää myös 

vahvistamaan EU:n elinten ja erityisesti 

Europolin ja Eurojustin 

tutkintavaltuuksia rahanpesutapauksissa; 

Or. en 



 

AM\1141447FI.docx  PE614.273v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.12.2017 B8-0660/25 

Tarkistus  25 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

3 c kohta (uusi) 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

 3 c. muistuttaa, että lopullisten 

tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien 

asianmukainen todentaminen on tärkeää, 

jotta voidaan välttää 

postilaatikkoyhtiöiden käyttö 

rahanpesuun (kuten Azerbaijan 

Laundromatin tapauksessa); vaatii myös 

EU:n rahanpesun vastaisen direktiivin 

tehokasta täytäntöönpanoa ja sen 

valvontaa; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/26 

Tarkistus  26 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

4 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 4 a. kehottaa kaikkia niitä 

lainkäyttöalueita, jotka ovat panneet 

täytäntöön tai aikovat panna täytäntöön 

OECD:n BEPS-torjuntatoimia koskevat 

suositukset kansallisessa 

lainsäädännössään, noudattamaan 

näiden suositusten kirjaimen lisäksi myös 

niiden henkeä; muistuttaa, että 

läpinäkyvyys on veropetosten ja erityisesti 

aggressiivisen verosuunnittelun 

torjunnan tärkeä väline; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/27 

Tarkistus  27 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

13 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

13. kehottaa jäsenvaltioita kieltämään 

ulkomailla asuvilta kansalaisiltaan 

rahoitustilien avaamisen ja 

postilaatikkoyritysten omistamisen 

veroparatiiseissa sekä määräämään 

sääntöjen vastaisesta toiminnasta 

taloudellisia seuraamuksia, joihin 

yritysten osalta sisältyisi myös sulkeminen 

EU:n ja jäsenvaltioiden julkisten 

hankintojen ulkopuolelle; 

13. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita suorittamaan 

vaikutustenarvioinnin siitä, onko 

mahdollista vaatia EU:n kansalaisten ja 

yritysten EU:n yhteistyöhaluttomien 

verotuksellisten oikeudenkäyttöalueiden 

listaan ja rahanpesun ja terrorismin 

rahoituksen torjunnassa strategisia 

puutteita omaavien maiden listaan 

merkityissä maissa olevien omistusten, 

mukaan lukien tosiasialliset omistukset, 

rahoitustilien ja postilaatikkoyhtiöiden 

pakollista rekisteröintiä tai kieltää ne, 

jotta voidaan torjua veropetoksia; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/28 

Tarkistus  28 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

15 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

15. suosittaa, että offshore-rakenteen 

perustavan tahon olisi esitettävä 

toimivaltaisille viranomaisille legitiimit 

syyt tällaiseen päätökseen, jotta 

varmistetaan, että offshore-tilejä ei 

käytetä rahanpesu- tai 

veronkiertotarkoituksiin; 

15. muistuttaa jäsenvaltiota yleisen 

veron kiertämisen vastaisen periaatteen 

(GAAR) soveltamisen tärkeydestä 

veropolitiikassa ja kannustaa 

veroviranomaisia soveltamaan tätä 

periaatetta johdonmukaisesti, jotta 

vältetään veropetoksiin soveltuvien 

rakenteiden luominen; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/29 

Tarkistus  29 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

26 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

26. kehottaa neuvostoa laatimaan 

vuoden 2017 loppuun mennessä 

samanlaisen listan niistä EU:n 

jäsenvaltioista, joissa on 

yhteistyöhaluttomia verotuksellisia 

oikeudenkäyttöalueita, silloinkin, kun 

nämä sijaitsevat kyseisten jäsenvaltioiden 

alueilla tai muissa hallinnollisissa 

rakenteissa; 

26. kehottaa komissiota esittämään 

vuoden 2018 loppuun mennessä 

kertomuksen, jossa arvioidaan, 

jäsenvaltioiden ja niistä riippuvaisten 

lainkäyttöalueiden, alueiden ja muiden 

hallinnollisten rakenteiden 

verojärjestelmiä sen selvittämiseksi, 

helpottavatko ne veropetoksia ja onko 

niillä potentiaalisesti haitallinen vaikutus 

sisämarkkinoihin; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/30 

Tarkistus  30 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

38 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

38. kannustaa komissiota ja 

jäsenvaltioita etenemään kohti paljon 

kunnianhimoisempia veroalan uudistuksia 

verokilpailun lopettamiseksi 

jäsenvaltioiden välillä; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita noudattamaan 

kansainvälisen yhteisöverotuksen 

uudistusta käsitelleen riippumattoman 

toimikunnan suosituksia ja sopimaan 

tosiasiallisesta vähimmäismääräisestä 

yhteisöverokannasta sekä 

toimintaperiaatteesta, jonka mukaan 

verohelpotuksia myönnetään säästeliäästi 

ja vain paikallisista kustannuksista uusien 

tuottavien investointien tukemiseksi; 

suosittaa myös, että kaikki jäsenvaltiot 

lopettavat ulkomaisten ja/tai suurten 

yritysten ja henkilöiden 

erityisverokohtelun sekä julkaisevat jo 

voimassaolevat sopimukset; 

38. kannustaa komissiota ja 

jäsenvaltioita etenemään kohti paljon 

kunnianhimoisempia veroalan uudistuksia; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

arvioimaan kaikkia mahdollisia keinoja, 

joilla voidaan puuttua veronkiertoon ja 

aggressiiviseen verosuunnitteluun, ja 

myös mahdollisuutta ottaa käyttöön 

vähimmäisverokanta tietyillä alueilla; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/31 

Tarkistus  31 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

58 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

58. toteaa, että yksi EU:n 

haitallisimmista ja tunnetuimmista 

veronkiertojärjestelmistä on niin sanottu 

Double Irish -verojärjestely, ja panee 

huolestuneena merkille, että Irlannin ja 

muiden maiden, myös veroparatiisien, 

välisten kaksinkertaista verotusta 

koskevien sopimusten määräysten 

johdosta järjestely voi edelleen olla 

käytössä vuoden 2020 jälkeenkin, vaikka 

se on määrä lopettaa asteittain siihen 

mennessä; kehottaa Irlannin hallitusta 

tarkistamaan kaksinkertaista verotusta 

koskevien sopimusten verkostonsa näiden 

määräysten poistamiseksi; 

58. toteaa, että yksi esimerkki 

veronkiertojärjestelmistä EU:ssa on niin 

sanottu Double Irish -verojärjestely, joka 

lopetetaan asteittain vuoteen 2020 

mennessä; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 

seuraamaan kaksinkertaista verotusta 

koskevia sopimuksiaan, jotta 

varmistetaan, että veronkiertojärjestelmiä 

ei hyödynnetä verojärjestelmien erojen 

kautta; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/32 

Tarkistus  32 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

78 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

78. korostaa, että EU:n rahanpesun 

vastaisen direktiivin oikeudellisessa 

kehyksessä olisi myös kiellettävä 

kokonaan haltijaosakkeet, koska ne ovat 

laittoman rahan anonyymin 

vastaanottamisen, hallussapidon ja 

siirtämisen välineitä ja erittäin hyödyllisiä 

kansainvälisten rahanpesujärjestelmien 

luomisessa; toteaa, että niiden avulla 

voidaan luoda järjestelmä, joka on vielä 

vaikeammin seurattavissa kuin tunnetut 

veroparatiisit, kuten muun muassa 

Panama, Caymansaaret, Dominikaaninen 

tasavalta ja Liechtenstein; 

78. korostaa, että neljännen 

rahanpesun vastaisen direktiivin 

oikeudellisessa kehyksessä kielletään 

kokonaan anonyymit haltijaosakkeet, 

jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 

kansainvälisten rahanpesujärjestelmien 

luomisessa, jos niitä ei rekisteröidä 

asianmukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita 

panemaan 26. kesäkuuta 2017 voimaan 

tullut neljäs rahanpesunvastainen 

direktiivi asianmukaisesti täytäntöön ja 

valvomaan sen täytäntöönpanoa; kehottaa 

komissiota seuraamaan direktiivin 

asianmukaista saattamista osaksi 

kansallista lainsäädäntöä ja sen 

täytäntöönpanoa; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/33 

Tarkistus  33 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

Suositusluonnos 

127 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

127. kehottaa kieltämään EU:hun 

sijoittautuneiden välittäjien suoran tai 

epäsuoran toiminnan maissa, jotka ovat 

EU:n veroparatiiseja koskevalla mustalla 

listalla tai jotka ovat erittäin 

todennäköisesti rahanpesumaita; 

127. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön keinoja, joilla saadaan EU:hun 

sijoittautuneet välittäjät luopumaan 

toimista EU:n yhteistyöhaluttomien 

verotuksellisten oikeudenkäyttöalueiden 

listaan ja rahanpesun ja terrorismin 

rahoituksen torjunnassa strategisia 

puutteita omaavien maiden listaan 

merkityillä lainkäyttöalueilla, ja toteaa, 

että tällainen keino voisi olla esimerkiksi 

sulkeminen julkisten 

hankintamenettelyjen ulkopuolelle; 

kehottaa lisäksi komissiota suorittamaan 

vaikutustenarvioinnin mahdollisuudesta 

kieltää EU:hun sijoittautuneilta 

välittäjiltä toiminta lainkäyttöalueilla, 

jotka on merkitty EU:n 

yhteistyöhaluttomien verotuksellisten 

oikeudenkäyttöalueiden listaan ja 

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 

torjunnassa strategisia puutteita 

omaavien maiden listaan; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/34 

Tarkistus  34 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

150 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 150 a. kehottaa komissiota arvioimaan, 

missä määrin vapaasatamia ja alusten 

lisensointia käytetään väärin 

veropetostarkoituksessa, ja esittämään 

tarvittaessa asianmukainen ehdotus 

näiden riskien vähentämiseksi; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/35 

Tarkistus  35 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

160 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

160. kehottaa asiaankuuluvia 

jäsenvaltioita käyttämään hyväkseen 

tilaisuutta, jonka niiden suorat suhteet 

kyseisiin maihin tarjoavat, ja toteuttamaan 

tarvittavia toimia painostaakseen 

merentakaisia maitaan ja alueitaan1 sekä 

syrjäisimpiä alueitaan2, jotka eivät noudata 

veroalan yhteistyötä, läpinäkyvyyttä ja 

rahanpesun torjuntaa koskevia 

kansainvälisiä standardeja; katsoo, että 

näihin alueisiin on tehokkaasti sovellettava 

läpinäkyvyyttä ja due 

diligence -tarkastuksia koskevia 

vaatimuksia; 

160. kehottaa asiaankuuluvia 

jäsenvaltioita käyttämään tilaisuutta, jonka 

niiden suorat suhteet kyseisiin maihin 

tarjoavat, ja toteuttamaan tarvittavia toimia 

painostaakseen merentakaisia maitaan ja 

alueitaan1 sekä syrjäisimpiä alueitaan2, 

jotka ehkä eivät noudata veroalan 

yhteistyötä, läpinäkyvyyttä ja rahanpesun 

torjuntaa koskevia kansainvälisiä 

standardeja; katsoo, että näihin alueisiin on 

tehokkaasti sovellettava läpinäkyvyyttä ja 

due diligence -tarkastuksia koskevia 

vaatimuksia; 

––––––––––– 

1 Grönlanti, Uusi Kaledonia ja siihen kuuluvat 

alueet, Ranskan Polynesia, Ranskan eteläiset ja 

antarktiset alueet, Wallis ja Futuna, Mayotte, Saint 

Pierre ja Miquelon, Aruba, Alankomaiden Antillit 

(Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint 

Maarten), Anguilla, Caymansaaret, 

Falklandinsaaret, Etelä-Georgia ja eteläiset 

Sandwichsaaret, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena 

ja siihen kuuluvat alueet, Brittiläinen Antarktiksen 

alue, Brittiläinen Intian valtameren alue, Turks- ja 

Caicossaaret, Brittiläiset Neitsytsaaret ja Bermuda. 

2 Syrjäisimmät alueet: Kanarian saaret, Réunion, 

Ranskan Guayana, Martinique, Guadeloupe, 

Mayotte, Saint Martin, Azorit ja Madeira. 

––––––––––– 

1 Grönlanti, Uusi Kaledonia ja siihen kuuluvat 

alueet, Ranskan Polynesia, Ranskan eteläiset ja 

antarktiset alueet, Wallis ja Futuna, Mayotte, Saint 

Pierre ja Miquelon, Aruba, Alankomaiden Antillit 

(Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint 

Maarten), Anguilla, Caymansaaret, 

Falklandinsaaret, Etelä-Georgia ja eteläiset 

Sandwichsaaret, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena 

ja siihen kuuluvat alueet, Brittiläinen Antarktiksen 

alue, Brittiläinen Intian valtameren alue, Turks- ja 

Caicossaaret, Brittiläiset Neitsytsaaret ja Bermuda. 

2 Syrjäisimmät alueet: Kanarian saaret, Réunion, 

Ranskan Guayana, Martinique, Guadeloupe, 

Mayotte, Saint Martin, Azorit ja Madeira. 
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6.12.2017 B8-0660/36 

Tarkistus  36 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

160 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 160 a.  korostaa, että on tärkeää 

määritellä selvästi ”offshore-

lainkäyttöalue”, ”merentakainen maa” ja 

”syrjäisin alue”, koska kaikki nämä 

käsitteet liittyvät erilaisiin oikeudellisiin 

järjestelmiin, käytäntöihin ja 

hallintojärjestelmiin; korostaa, että on 

torjuttava kaikenlaisia veropetoksia 

riippumatta siitä, missä niitä esiintyy; 

toteaa, että syrjäisimpien alueiden 

nykyisissä hallintojärjestelmissä 

sovelletaan unionin lainsäädäntöä ja 

noudatetaan unionin ja kansainvälisiä 

standardeja ja että niiden asema on 

määrätty SEUT-sopimuksen 349 

artiklassa ja vahvistettu unionin 

tuomioistuimen päätöksellä C132/141; 

 ––––––––––– 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62

014CJ0132&from=EN 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=EN
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6.12.2017 B8-0660/37 

Tarkistus  37 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

PPE-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 

201 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 201 a. kehottaa parlamentin poliittisia 

ryhmiä päättämään nykyisen vaalikauden 

aikana sellaisen tilapäisen 

erityisvaliokunnan perustamisesta, joka 

jatkaa PANA-valiokunnan työtä ja tutkii 

äskettäisiä paratiisin papereiden myötä 

paljastuneita asioita; 

Or. en 

 

 


