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8. tuletab seoses finantsteenuste 
liberaliseerimisega meelde, et leping 
sisaldab usaldatavusnõuetega seotud 
erandit, mis võimaldab lepinguosalistel 
võtta või säilitada meetmeid ettevaatuse 
kaalutlustel, eelkõige hoiustajate ja 
investorite kaitsmiseks ning lepinguosaliste 
finantssüsteemide terviklikkuse ja 
stabiilsuse tagamiseks;

8. tuletab seoses finantsteenuste 
liberaliseerimisega meelde, et leping 
sisaldab usaldatavusnõuetega seotud 
erandit, mis võimaldab lepinguosalistel 
võtta või säilitada meetmeid ettevaatuse 
kaalutlustel, eelkõige hoiustajate ja 
investorite kaitsmiseks ning lepinguosaliste 
finantssüsteemide terviklikkuse ja 
stabiilsuse tagamiseks; on siiski 
šokeeritud, et vabakaubanduslepingus on 
usaldatavusnõuetega seotud erandi 
kasutamine finantsteenuste puhul 
piiratud vajalikkuse hindamise 
kriteeriumiga;
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 8 a. tuletab meelde, et Singapur on 
ülemaailmne finantskeskus; väljendab 
seetõttu muret, et vabakaubanduslepingus 
on finantsteenuste määratlus väga lai, mis 
hõlmab nii valitsemissektori võlga kui ka 
tuletisinstrumentide ja vabalt 
võõrandatavate väärtpaberite börsiväliseid 
turge, ning et lepingus keelatakse 
meetmed finantssektori süsteemsete 
riskide ennetamiseks, näiteks võimalus 
piirata finantsasutuste varasid, eraldada 
jaepangandus investeerimispangandusest, 
piirata traditsiooniliste pankade 
omakapitaliosalust vähem reguleeritud 
asutustes, lubada finantsasutustel ainult 
tütarettevõtjatena tegutseda või lubada 
tuletisinstrumente kasutada ainult riskide 
maandamise eesmärgil; rõhutab, et ELi 
finantsteenuste alased kohustused võivad 
takistada rangemate ELi eeskirjade, 
näiteks ühe emaettevõtjaga kontsernide 
järelevalvet käsitleva määruse tõhusust 
süsteemselt oluliste välismaiste 
finantsteenuste osutajate suhtes 
kohaldatavate kapitalinõuete puhul;
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 13 a. tuletab meelde, et 8. peatükis 
esitatud piiriülese andmevoo kohustused, 
sealhulgas finantsteenuste puhul, ei taga 
piisavaid andmekaitsemeetmeid ja need ei 
ole kooskõlas ELi andmekaitsekorraga; 
rõhutab, et viide sellele, et e-kaubandus 
„peab olema täielikult kooskõlas 
isikuandmete kaitse rahvusvaheliste 
standarditega“ on Euroopa 
andmekaitsestandardite taseme 
säilitamise seisukohast täiesti ebapiisav; 
tuletab meelde, et e-kaubanduse peatükk 
ei saa jõustuda enne, kui on sõlmitud 
andmekaitseleping, millega tõstetakse 
Singapuri standardid ELi standarditega 
samale tasemele ja võetakse täielikult 
arvesse ELi norme;
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9. väljendab heameelt, et Singapur 
kirjutas 21. juunil 2017 alla mitmepoolsele 
pädevate asutuste kokkuleppele, et 
rakendada automaatse maksuteabevahetuse 
ülemaailmset standardit, ja et 30. juunil 
2017 teatas riik OECD-le oma kavatsusest 
käivitada selle kokkuleppe alusel 
automaatne teabevahetus kõikide ELi 
liikmesriikidega, kellega ta ei ole samal 
eesmärgil sõlminud kahepoolset lepingut; 
märgib, et Singapur ei ole ei mustas 
nimekirjas ega koostööd mittetegevaid 
maksujurisdiktsioone käsitlevas ELi 
käitumisjuhendi töörühma nimekirjas, 
kuigi mõned valitsusvälised 
organisatsioonid on Singapuri 
kritiseerinud äriühingutele 
maksusoodustuste pakkumise pärast;

9. väljendab heameelt, et Singapur 
kirjutas 21. juunil 2017 alla mitmepoolsele 
pädevate asutuste kokkuleppele, et 
rakendada automaatse maksuteabevahetuse 
ülemaailmset standardit, ja et 30. juunil 
2017 teatas riik OECD-le oma kavatsusest 
käivitada selle kokkuleppe alusel 
automaatne teabevahetus kõikide ELi 
liikmesriikidega, kellega ta ei ole samal 
eesmärgil sõlminud kahepoolset lepingut; 
tuletab siiski meelde, et sõltumatud 
valitsusvälised organisatsioonid, nagu 
Oxfam, on paigutanud Singapuri 
ülemaailmsete maksuparadiiside halli 
nimekirja ja et vabakaubanduslepingu 
olemus on selline, et sellega 
võimaldatakse peamiselt seda, et ELis 
tegutsevatele hargmaistele ettevõtjatele 
antakse võimalus maksustamise 
vältimiseks ja kasumi ümberpaigutamise 
strateegiate rakendamiseks;
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20. märgib, et ELi ja Singapuri 
partnerlus- ja koostöölepinguga nähakse 
ette, et EL võib vabakaubanduslepingu 
peatada, kui Singapuris rikutakse põhilisi 
inimõigusi;

20. märgib, et ELi ja Singapuri 
partnerlus- ja koostöölepinguga nähakse 
ette, et EL võib vabakaubanduslepingu 
peatada, kui Singapuris rikutakse põhilisi 
inimõigusi; tuletab meelde Singapuri 
järjestikuste valitsuste repressiivset 
iseloomu ajakirjandusvabaduse suhtes – 
selles kategoorias on Singapur Piirideta 
Reporterite pingereas 175 riigi seas 153. 
kohal ning poliitilise vabaduse ja 
kodanikuvabaduste kategoorias asub 
Singapur sama edetabeli alumises otsas; 
tuletab lisaks meelde, et see partnerlus- ja 
koostöölepingu säte peaks kajastuma ka 
vabakaubanduslepingu preambulis ning 
selle suhtes tuleks kohaldada vaidluste 
lahendamise mehhanismi, et tagada sätte 
tõhus järgimine;

Or. en


