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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan ja Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 26, 110–115 ja 120 artiklan, 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi säästöjen tuottamien 

korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin 2003/48/EY muuttamisesta 

(COM(2008)0727), 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta 

tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla (COM(2012)0631), 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä 

yhtiöveropohjasta (CCCTB) (COM(2011)0121), 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön 

verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun direktiivin 2003/96/EY 

muuttamisesta (COM(2011)0169), 

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2012 vahvistamansa kannan ehdotuksesta neuvoston 

direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja 

rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä (uudelleenlaatiminen)1, 

– ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon konkreettisista 

tavoista tehostaa veropetosten ja veronkierron torjuntaa EU:ssa ja sen ulkopuolella 

(COM(2012)0351), 

– ottaa huomioon 6. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon 

toimintasuunnitelmasta veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi 

(COM(2012)0722), 

– ottaa huomioon 6. joulukuuta 2012 annetun komission suosituksen aggressiivisesta 

verosuunnittelusta (C(2012)8806), 

– ottaa huomioon 6. joulukuuta 2012 annetun komission suosituksen toimenpiteistä, joilla 

kannustetaan kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia 

verotusalalla (C(2012)8805), 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0318. 



– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon sisämarkkinoiden 

vahvistamisesta poistamalla henkilöautojen rajatylittäviä veroesteitä (COM(2012)0756), 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 

koskevan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta (COM(2012)0465), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen julkisesta taloudesta EMU:ssa (European 

Economy 4/2012), 

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman julkisesta taloudesta 

EMU:ssa – 2011 ja 20121, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen EU:n jäsenvaltioiden verouudistuksista 

(European Economy 6/2012), 

– ottaa huomioon nykyistä vero-ohjelmaa käsittelevän OECD:n asiakirjan ”Current Tax 

agenda 2012”2, 

– ottaa huomioon veropohjan kaventumista ja voitonsiirtoja käsittelevän OECD:n raportin 

”Addressing Base Erosion and Profit Shifting”3, 

– ottaa huomioon Deutsche Bankin 5. lokakuuta 2012 julkaiseman asiakirjan 

verojärjestelmien vaikutuksesta Euroopan talouskasvuun4, 

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategian (COM(2010)2020), 

– ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2012 kokoontuneen Ecofin-neuvoston päätelmät5, 

– ottaa huomioon komission vuotuisen kasvuselvityksen 2013 (COM(2012)0750), 

– ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2013 antamat päätelmät varoitusmekanismia 

koskevasta kertomuksesta 20136, 

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta, 19. lokakuuta ja 14. joulukuuta 2012 kokoontuneen 

Eurooppa-neuvoston päätelmät, 

– ottaa huomioon Moskovassa 15.–16. helmikuuta 2013 pidetyn valtiovarainministerien ja 

keskuspankkien johtajien G20-kokouksen loppulausuman7, 

– ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajavaltio Irlannin työohjelman, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0011. 
2 http://www.oecd.org/ctp/OECDCurrentTaxAgenda2012.pdf. 
3 http://www.oecd.org/ctp/beps.htm. 
4 http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-

PROD/PROD0000000000295266.pdf. 
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/131662.pdf. 
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/135430.pdf. 
7 http://www.g20.org/news/20130216/781212902.html. 
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– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0154/2013), 

A. panee merkille, että EU:n talouksien kasvua ja työllisyyttä koskevat näkymät ovat 

lähitulevaisuudessa vaatimattomat tai huonot, ja katsoo tämän johtuvan monessa 

tapauksessa siitä, että nykyisessä poliittisten toimien yhdistelmässä ei kiinnitetä juurikaan 

huomiota investointeihin, kilpailukykyyn, työllisyyteen eikä oikeudenmukaiseen ja 

tehokkaaseen verotukseen; ottaa huomioon, että koko euroalue on kaksoistaantumassa; 

B. panee merkille, että viimeaikaisen velkakriisin alettua verotulojen rakenne on muuttunut 

merkittävästi useissa jäsenvaltioissa ja että tähän liittyviä rakenteellisia vaikutuksia ja 

suhdannevaikutuksia on vaikea erottaa toisistaan; katsoo, että veropolitiikkaa 

kehitettäessä olisi otettava täysimääräisesti huomioon toissijaisuuden ja monitasoisen 

hallinnon periaatteet jäsenvaltioiden asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti; 

C. toteaa, että kriisi on paljastanut rakenteellisia heikkouksia joissakin EU:n talouksissa ja 

heikentää edelleen taloudellisen kasvun potentiaalia EU:ssa ja että kriisin vuoksi 

jäsenvaltioilla on edessään vaikea haaste, kun niiden on tasapainotettava talousarvioitaan 

ja samalla edistettävä talouskasvua ja työpaikkojen luomista; 

D. toteaa, että vuosituhannen vaihteesta alkaen EU:ssa on voitu havaita kehitystä entistä 

kasvusuuntautuneempaan verotukseen; 

E. katsoo, että unionin verotusjärjestelmiä on muutettava liiketoiminnalle suotuisammiksi, 

jotta parannetaan niiden valmiuksia luoda kasvua ja työpaikkoja; 

F. toteaa, että hitaan kasvun ja taantuman oloissa odotettavissa olevien veronpalautusten 

maksun viivästyminen aiheuttaa yrityksille lisää likviditeettiongelmia; 

G. katsoo, että kriisin vaikutuksia olisi lievennettävä Eurooppa 2020 -strategian kanssa 

yhteensopivalla veropolitiikalla ja tämä olisi asetettava painopisteeksi; 

H. katsoo, että tarve palauttaa finanssipolitiikkojen uskottavuus ja vähentää jäsenvaltioiden 

valtionvelkaa edellyttää talousarviomenoihin tehtäviä muutoksia, kasvua edistävien 

rakenneuudistusten nopeaa toteuttamista, veronkantomenetelmien parantamista ja 

joihinkin veroihin tehtäviä muutoksia, ja samalla on varmistettava, että ensisijaisiksi 

katsotaan tarvittaessa pikemminkin pääomaan, ympäristöä vahingoittavaan toimintaan ja 

joihinkin kulutuksen muotoihin kuin työhön kohdistuvat verot; 

I. katsoo, että älykäs ja aktiivinen toimintapolitiikka ympäristöverotuksen alalla on 

ratkaisevassa asemassa saastuttaja maksaa -periaatteen täytäntöönpanon, kasvun 

edistämisen ja kestävien kasvunäkymien luomisen kannalta; 

Yleisiä huomioita 

1. toteaa, että veropolitiikka kuuluu edelleen kansalliseen toimivaltaan ja että tämän vuoksi 

on kunnioitettava jäsenvaltioiden erilaisia verojärjestelmiä; toteaa, että verotusta 

koskevan toimivallan siirtäminen kansalliselta tasolta unionin tasolle edellyttää 

perussopimusmuutosta, mikä puolestaan edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden yksimielistä 

suostumusta; toteaa myös, että tämä ei kuitenkaan estä verojärjestelyjen tehokasta 

koordinointia unionin tasolla; korostaa, että veropolitiikkaa kehitettäessä olisi otettava 



täysimääräisesti huomioon toissijaisuuden ja monitasoisen hallinnon periaatteet 

jäsenvaltioiden asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti; 

2. toteaa, että verojärjestelmien optimaalinen suunnittelu perustuu lukuisiin tekijöihin ja 

vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen; korostaa, että veropolitiikkojen asianmukainen 

suunnittelu ja mukauttaminen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on 

välttämätöntä; 

3. painottaa veropolitiikan koordinoinnin alalla aikaansaatuja parannuksia, mutta korostaa, 

että rajat ylittäviin toimiin osallistuville unionin kansalaisille ja yrityksille aiheutuu 

edelleen merkittäviä kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita ja he törmäävät lainsäädännön 

aukkoihin, jotka on poistettava niin pian kuin mahdollista, jotta kansalaiset ja yritykset 

saisivat sisämarkkinoista täyden hyödyn; 

4. huomauttaa, että eri verojärjestelmien välisellä oikeudenmukaisella ja terveellä kilpailulla 

sisämarkkinoilla on kannustavia vaikutuksia Euroopan talouksiin; korostaa toisaalta, että 

haitallisella verokilpailulla on vahingollisia vaikutuksia talouteen; ottaa huomioon 

OECD:n raportin ”Addressing Base Erosion and Profit Shifting” ja korostaa, että 

vankkaan ja oikeudenmukaiseen oikeudelliseen ja hallinnolliseen kehykseen perustuvat 

hyvin toimivat instituutiot ovat olennaisen tärkeät; 

5. toteaa, että taloudellisen tasapainon saavuttaminen edellyttää – kestävien 

veropolitiikkojen noudattamisen varmistamisen ohella – kasvua edistäviä toimenpiteitä, 

kuten veropetosten ja veronkierron torjumista, verotuksen suuntaamista kohti kasvua 

paremmin edistäviä verotuksen aloja ja toteuttamiskelpoisia verokannustimia sekä 

itsenäisille ammatinharjoittajille että pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) 

erityisesti innovoinnin ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseksi; 

6. korostaa, että on yritysten ja kansalaisten edun mukaista luoda selkeä, ennakoitava, vakaa 

ja avoin veroympäristö sisämarkkinoiden yhteyteen, sillä verosäännösten avoimuuden 

puute haittaa rajatylittäviä toimintoja sekä kotimaisia ja ulkomaisia sijoituksia EU:ssa; 

ehdottaa, että kansalaisten ja yritysten saataville olisi asetettava enemmän ja parempaa 

tietoa verotusta koskevista säännöistä, vaatimuksista ja säännöksistä kaikissa 

jäsenvaltioissa; 

7. suosittaa, että jäsenvaltioiden olisi edettävä harkiten muuttaessaan nykyisiä veroja ja 

ottaessaan käyttöön uusia veroja ja varmistettava, että toteutettavilla toimenpiteillä 

tuetaan kasvua ja että kansalaisilla ja yrityssektorilla on riittävästi aikaa ja asianmukaiset 

välineet valmistautua uusien verotoimenpiteiden voimaantuloon; 

8. on huolestunut monissa jäsenvaltioissa esiintyvästä suunnanmuutoksesta kohti kulutuksen 

voimakasta verottamista, sillä se voi lisätä sosiaalista eriarvoisuutta; kehottaa 

jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota tähän mahdolliseen ongelmaan ja tarkastelemaan 

huolellisesti haitallisia vaikutuksia, joita koko verojärjestelmän progressiivisuuden 

poistaminen aiheuttaa; on sitä mieltä, että arvonlisäverojärjestelmässä olisi oltava jonkin 

verran joustavuutta ja että yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetussa direktiivissä 

säädetyissä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, jotka liittyvät esimerkiksi 

kulttuuriin ja perustarpeisiin, joihinkin tuoteryhmiin voitaisiin soveltaa yleistä verokantaa 

alhaisempaa veroa; 



9. katsoo, että unionin talousarvion hyödyntäminen käyttökelpoisena kasvua edistävänä 

välineenä edellyttää omia varoja, jotta komissio voi ehdotuksiaan laatiessaan toimia 

itsenäisemmin; 

Sellaisten kätkettyjen voimavarojen määrittäminen, jotka voisivat osaltaan edistää 

talouskasvua veropolitiikan kautta 

10. toteaa, että talouden kehitykseen vaikuttavat sellaiset tekijät kuin työvoima, pääoma, 

tekniikan kehitys, resurssitehokkuus ja tuottavuus ja että veropolitiikan yhteydessä nämä 

tekijät olisi otettava tarkkaan huomioon lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 

korostaa tämän vuoksi yhteisen päätöksenteon merkitystä tähän tavoitteeseen 

pyrkimiseksi; 

11. katsoo, että veropolitiikkaa olisi laadittava siten, että pyritään lujittamaan taloutta 

esimerkiksi luomalla sellaiset verorakenteet, jotka lisäävät kokonaiskysyntää pitkällä 

aikavälillä, helpottavat vientiin suuntautunutta toimintaa sekä edistävät uusien 

työpaikkojen luomista ja kestävää kehitystä; 

12. uskoo, että tietyillä aloilla, esimerkiksi valmisteverojen kohdalla, veronkorotuksilla voisi 

olla joitakin myönteisiä vaikutuksia, kun ne kanavoisivat lisävaroja ja voisivat näin olla 

eduksi kansalaisille ja reaalitaloudelle; 

13. katsoo, että verokannustimien tarjoamisesta tutkimukseen ja kehittämiseen saadaan 

todennäköisesti hyötyä pitkällä aikavälillä sen edistäessä kasvua ja uusien työpaikkojen 

luomista osaamistalouksissa, etenkin, jos verokannustimet toteutetaan osana tasapainoista 

yleistä verotusstrategiaa; katsoo, että tämä olisi otettava huomioon unionin ja 

jäsenvaltioiden tasolla; 

14. on tietoinen siitä, että nykyisten veropohjien laajentaminen voisi tuoda jäsenvaltioille 

enemmän lisätuloja kuin verotuksen kiristäminen tai uusien verojen käyttöönotto; 

15. muistuttaa, että verohelpotusten on perustuttava vankkaan ja vastuullisesti suunniteltuun 

veropolitiikkaan, jossa ei vaaranneta millään tavoin julkisen talouden kestävyyttä ja johon 

liittyy kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä; 

16. katsoo, että on luotava perusteellisen analyysin pohjalta unionin laajuinen 

verotietojärjestelmä, jolla kansallisten verorakenteiden yhdenmukaistamisen sijaan 

helpotetaan niiden koordinointia seuraamalla jatkuvasti ja avoimesti kuhunkin 

rakenteeseen tehtyjä leikkauksia ja korotuksia; 

17. katsoo, että talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso tarjoaisi tällaisen järjestelmän 

toiminnan kannalta hyvän perustan, koska muiden samanaikaisten makrotaloudellisten 

erityistoimenpiteiden kanssa siinä seurattaisiin asianmukaisesti eri jäsenvaltioiden 

erilaisia veropolitiikkoja ottaen täysimääräisesti huomioon kyseisen jäsenvaltion yleiset 

talousennusteet samoin kuin perusteet ja tulevaisuudennäkymät sekä yhteiset 

eurooppalaiset tavoitteet; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita tämän vuoksi liittämään 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon verotulovajeen pienentämiseen tähtäävän strategian; 

18. panee merkille finanssitransaktioveroa koskevan tiiviimmän yhteistyön ja sen, että 

kyseinen vero on tarkoitus panna täytäntöön 11 jäsenvaltiossa, jotka edustavat yhdessä 

kahta kolmasosaa unionin BKT:sta; 



19. painottaa, että valtioissa, joissa työvoimakustannukset ovat korkeita suhteessa 

tuottavuuteen ja joissa tämä haittaa uusien työpaikkojen luomista, on tarkasteltava 

mahdollisia verotuksellisia toimenpiteitä näiden kustannusten vähentämiseksi ja/tai 

tuottavuuden parantamiseksi samalla kun ryhdytään päättäväisiin toimiin tuottavuuden 

parantamiseksi; katsoo, että verouudistuksilla on edistettävä osallistumista 

työmarkkinoille, jotta lisätään työvoiman tarjontaa ja edistetään osallisuutta; korostaa 

tässä yhteydessä, että työntekijöiden ja työmarkkinaosapuolten oikeuksia olisi aina 

kunnioitettava täysimääräisesti; 

20. kannattaa komission aloitetta yhtenäisen oppaan laatimisesta yhtiöveron laskemiseen; 

kehottaa jäsenvaltioita sopimaan yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) ja 

panemaan sen täytäntöön; korostaa, että parlamentin kantaa olisi pidettävä tässä 

yhteydessä tärkeimpänä lähtökohtana; 

21. korostaa, että verotukseen liittyviä rajatylittävän toiminnan esteitä vähentämällä ja 

poistamalla voidaan saada huomattavaa kasvupotentiaalia sisämarkkinoilla; korostaa, että 

arvonlisäverodirektiivin tarkistaminen, yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan parissa 

tehtävä työ ja hallinnollisen yhteistyön kehittäminen verotuksen alalla ovat ratkaisevia 

tekijöitä tämän potentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen kannalta; 

22. kehottaa komissiota ryhtymään välittömästi toimiin yritysrekistereitä ja rahastojen ja 

säätiöiden rekistereitä koskevan avoimuuden ja sääntelyn lujittamiseksi; 

23. kehottaa jäsenvaltioita antamaan yhteistyössä kansallisten veroviranomaisten kanssa 

täyden tukensa komission aloitteille, joilla pyritään poistamaan rajatylittävää toimintaa 

haittaavat verotuksesta johtuvat esteet koordinoinnin ja yhteistyön parantamiseksi 

edelleen tällä alalla; kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään kaikki Fiscalis- ja Tulli-

ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet; kehottaa komissiota yksilöimään lisää aloja, joilla 

unionin lainsäädäntöä ja jäsenvaltioiden hallinnollista yhteistyötä voitaisiin parantaa 

veropetosten ja aggressiivisen verosuunnittelun vähentämiseksi; 

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan hyvin varovaisesti hitaan kasvun ja taantuman oloissa 

ja välttämään odotettavissa olevien veronpalautusten maksun viivästymistä, sillä tämä 

voisi aiheuttaa lisää likviditeettiongelmia etenkin pk-yrityksille; 

Veropetosten ja veronkierron torjuminen sekä EU:n yrityksiin kohdistuvan kaksinkertaisen 

verotuksen, kaksinkertaisen verottamattomuuden ja syrjivien toimenpiteiden lakkauttaminen 

25. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan merkittävästi veroseuranta-, verovalvonta- ja 

veronkantovalmiuksiaan lisäresurssien keräämiseksi kasvun edistämiseen ja uusien 

työpaikkojen luomiseen Eurooppa 2020 -strategiassa esitetyllä tavalla; korostaa, että 

jäsenvaltioiden parhaat käytännöt verohallinnon tehostamiseksi olisi koottava avoimesti – 

mieluiten laatimalla eurooppalaiset käytännesäännöt unionin laajuisen 

verotietojärjestelmän yhteydessä – ja ne olisi otettava tarkkaan huomioon; on huolestunut 

useissa jäsenvaltioissa esiintyvästä suuntauksesta vähentää verohallintojen ja vastaavien 

elinten henkilöstöä ja muita resursseja; korostaa, että tämä voi heikentää valmiuksia 

tarjota yrityksille ja kansalaisille oikeudenmukaista ja tehokasta palvelua ja torjua 

veropetoksia ja veronkiertoa; kehottaa jäsenvaltioita tämän vuoksi osoittamaan riittävästi 

taloudellisia ja henkilöstöresursseja kansallisiin verohallintoihinsa ja verotarkastuksia 

tekeville elimille; 



26. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään hallinnollista yhteistyötään välittömän verotuksen 

alalla; 

27. kehottaa uudestaan komissiota osoittamaan verotuksen ja tulliliiton pääosastolle lisää 

talousarviovaroja ja henkilöstöä, jotta se voisi kehittää EU:n politiikkaa ja kaksinkertaista 

verottamattomuutta, veronkiertoa ja veropetoksia koskevia ehdotuksia; 

28. on tyytyväinen komission toimintasuunnitelmaan veropetosten ja veronkierron torjunnan 

tehostamiseksi samoin kuin komission suosituksiin toimenpiteistä, joilla kannustetaan 

kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla, 

sekä suosituksiin aggressiivisen verosuunnittelun torjumisesta; 

29. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti komission tiedonannon ja suositusten 

mukaisesti ja ryhtymään unionin tasolla koordinoituihin ja päättäväisiin toimenpiteisiin 

veropetosten, veronkierron, verojen välttämisen, aggressiivisen verosuunnittelun ja 

veroparatiisien torjumiseksi ja takaamaan näin, että finanssipoliittinen elvytys jakautuu 

oikeudenmukaisemmin ja verotulot kasvavat; kehottaa jäsenvaltioita aggressiivisen 

verosuunnittelun torjumiseksi panemaan tässä yhteydessä toteutettavien erityisten toimien 

yhteydessä ripeästi täytäntöön komission ehdotukset yleisen väärinkäytösten vastaisen 

säännön käyttöönotosta ja sisällyttämään kaksinkertaista verotusta koskeviin 

verosopimuksiinsa kaksinkertaisen verottamattomuuden esiintymisen estävän lausekkeen; 

30. toteaa, että EU:ssa menetetään vuosittain arviolta biljoona euroa julkisia tuloja 

veropetosten ja verojen välttämisen vuoksi; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin 

toimiin, jotta verovaje voitaisiin ainakin puolittaa vuoteen 2020 mennessä; 

31. korostaa, että veropetosten ja veronkierron väheneminen vahvistaisi talouden 

kasvupotentiaalia, kun julkinen talous tervehtyisi – mikä puolestaan lisäisi investointien 

tukemiseen ja eurooppalaisen sosiaalisen markkinatalouden tehostamiseen käytettävissä 

olevia julkisia varoja – ja yritykset joutuisivat kilpailemaan yhtäläisten 

toimintaedellytysten pohjalta; 

32. kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään vakavat neuvottelut ja saattamaan päätökseen 

menettelyt kaikkien niiden keskeneräisten säädösehdotusten osalta, jotka koskevat 

veropetoksia, veronkiertoa, verojen välttämistä, aggressiivista verosuunnittelua ja 

veroparatiiseja; kehottaa jäsenvaltioita muun muassa saattamaan päätökseen 

säästökorkodirektiivin tarkistamista ja soveltamisalan laajentamista koskevan prosessin ja 

parlamentin mietinnön mukaisesti hyväksymään ja panemaan viipymättä täytäntöön 

komission ehdotuksen arvonlisäveropetosten vastaisesta nopean reagoinnin 

mekanismista; 

33. panee tyytyväisenä merkille yritysverotuksen alan tehostetun kansainvälisen toiminnan, 

jonka tavoitteena on puuttua veropohjan kaventumiseen ja voitonsiirtoihin; katsoo, että 

OECD:n tätä aihetta koskeva raportti on tärkeä asiakirja, ja odottaa seurantatoimia 

koskevaa toimintasuunnitelmaa, joka on määrä esitellä tänä kesänä; odottaa, että 

hyväksyttyään tämän raportin Moskovassa äskettäin pidetyssä kokouksessaan 

G20-valtiovarainministerit ryhtyvät päättäväisiin ja yhteisiin toimiin tämän 

toimintasuunnitelman pohjalta; 

34. korostaa komission vankkojen havaintojen mukaisesti, että ympäristöverot kuuluvat 

veroihin, jotka edistävät kasvua suhteellisesti parhaiten; korostaa, että ympäristöveroja 



olisi hyödynnettävä paitsi tulonlähteenä myös johdonmukaisesti ja dynaamisesti keinona 

säilyttää talouden kasvu kestävällä tiellä; kehottaa komissiota laatimaan kattavan arvion 

nykyisistä puutteista ympäristöä haittaavien ulkoisvaikutusten siirtämisessä sisäisiksi ja 

esittämään sen jälkeen asianmukaiset säädösehdotukset; 

o 

o     o 

35. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

jäsenvaltioiden parlamenteille. 

 


