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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 306

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

306. märgib murega, et kolmandad riigid 
võivad tühistada nõuetele mittevastavad 
maksusüsteemid, kuid asendada need 
uutega, mis võivad olla ELile kahjulikud; 
toonitab, et see võib Šveitsi puhul osaliselt 
tõele vastata; nõuab, et nõukogu teeks 
ümberhindamise Šveitsi ja iga muu 
kolmanda riigi kohta 147, kes võib teha 
sellelaadseid õiguslikke muudatusi 148;

_______________
147 Kaasa arvatud Andorra, Liechtenstein ja 
San Marino.
148 TAX3-komisjoni 1. oktoobril toimunud 
kuulamine Šveitsi kohta maksuküsimustes 
ja rahapesu vastases võitluses ning 10. 
oktoobril 2018 toimunud arvamuste 
vahetus käitumisjuhendi töörühma 
(äriühingute maksustamine) esimehe 
Fabrizia Lapecorellaga.

306. märgib murega, et kolmandad riigid 
võivad tühistada nõuetele mittevastavad 
maksusüsteemid, kuid asendada need 
uutega, mis võivad olla ELile kahjulikud; 
toonitab, et see võib Šveitsi puhul osaliselt 
tõele vastata; nõuab, et nõukogu teeks 
ümberhindamise Šveitsi ja iga muu 
kolmanda riigi kohta 147, kes võib teha 
sellelaadseid õiguslikke muudatusi 148;

_______________
147 Kaasa arvatud Andorra ja Liechtenstein.
148 TAX3-komisjoni 1. oktoobril toimunud 
kuulamine Šveitsi kohta maksuküsimustes 
ja rahapesu vastases võitluses ning 10. 
oktoobril 2018 toimunud arvamuste 
vahetus käitumisjuhendi töörühma 
(äriühingute maksustamine) esimehe 
Fabrizia Lapecorellaga.
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 307 a. väljendab heameelt ELi loetelu 
muutmise üle 12. märtsil 20191 a; 
väljendab heameelt üksikasjaliku 
hinnangu üle esimese ELi loetelu 
avaldamisel 5. detsembril 2017 II lisasse 
kantud jurisdiktsioonide võetud 
kohustuste ja reformide kohta; tunneb 
heameelt asjaolu üle, et jurisdiktsioonid, 
mis kanti tänu 2017. aastal võetud 
kohustustele varem II lisasse, on nüüd 
loetletud I lisas, kuna nõutud reforme ei 
viidud ellu 2018. aasta lõpuks või 
kokkulepitud ajakava kohaselt;
_________________
1 a Muudetud ELi loetelu maksualast 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 
kohta – nõukogu 12. märtsi 2019. aasta 
järeldused 7441/19.
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Punkt 312
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312. tuletab meelde, et komisjon on 
kritiseerinud seitset liikmesriiki 151– 
Belgiat, Iirimaad, Küprost, Luksemburgi, 
Madalmaid, Maltat ja Ungarit – nende 
maksusüsteemide puuduste eest, väites, et 
need riigid kahjustavad Euroopa ühtse turu 
terviklikkust; on seisukohal, et neid 
jurisdiktsioone võib pidada ka agressiivse 
maksuplaneerimise ülemaailmseks 
hõlbustamiseks;

_____________
151 Riigiaruanne Belgia kohta; Riigiaruanne 
Küprose kohta; Riigiaruanne Ungari kohta; 
Riigiaruanne Iirimaa kohta; Riigiaruanne 
Luksemburgi kohta; Riigiaruanne Malta 
kohta; Riigiaruanne Madalmaade kohta.

312. tuletab meelde, et komisjon on 
kritiseerinud seitset liikmesriiki 151– 
Belgiat, Iirimaad, Küprost, Luksemburgi, 
Madalmaid, Maltat ja Ungarit – nende 
maksusüsteemide puuduste eest, väites, et 
need riigid kahjustavad Euroopa ühtse turu 
terviklikkust; on seisukohal, et neid 
jurisdiktsioone võib pidada ka agressiivse 
maksuplaneerimise ülemaailmseks 
hõlbustamiseks; rõhutab, et komisjon on 
tunnistanud, et osa eelnimetatud 
liikmesriike on võtnud vastuseks 
komisjoni kriitikale meetmeid oma 
maksusüsteemide parandamiseks151 a;
_____________
151 Riigiaruanne Belgia kohta; Riigiaruanne 
Küprose kohta; Riigiaruanne Ungari kohta; 
Riigiaruanne Iirimaa kohta; Riigiaruanne 
Luksemburgi kohta; Riigiaruanne Malta 
kohta; Riigiaruanne Madalmaade kohta.
151 a Riigiaruanne Belgia kohta 2019; 
Riigiaruanne Küprose kohta 2019; 
Riigiaruanne Ungari kohta 2019; 
Riigiaruanne Iirimaa kohta 2019; 
Riigiaruanne Luksemburgi kohta 2019; 
Riigiaruanne Malta kohta 2019; 
Riigiaruanne Madalmaade kohta 2019.
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 313

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

313. ootab ELi loetelu eeldatavat 
läbivaatamist 2019. aasta esimeses 
kvartalis; palub nõukogul avaldada 
üksikasjalik hinnang nende 
jurisdiktsioonide võetud kohustuste kohta, 
kes kohustusid reforme tegema ja kes kanti 
II lisasse, kui 5. detsembril 2017 avaldati 
esimene ELi loetelu; nõuab, et 
jurisdiktsioonid, mis kanti tänu 
2017. aastal võetud kohustustele 
II lisasse, kantaks I lisasse, kui nõutud 
reforme ei ole 2018. aasta lõpuks või 
kokkulepitud ajakava kohaselt ellu 
viidud;

313. palub nõukogul avaldada 
üksikasjalik hinnang nende 
jurisdiktsioonide võetud kohustuste kohta, 
kes kohustusid reforme tegema ja kes kanti 
II lisasse, kui 5. detsembril 2017 avaldati 
esimene ELi loetelu;
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320. kutsub Euroopa finantsasutusi153 
üles kaaluma tugevdatud ja tõhustatud 
hoolsuskohustuse rakendamist ELi loetelu 
II lisas loetletud jurisdiktsioonides 
projektide kaupa, et vältida ELi vahendite 
investeerimist või suunamist ELi 
maksustandarditele mittevastavatesse 
kolmandatesse riikidesse kuuluvate üksuste 
kaudu; märgib, et EIP on teatanud oma 
uuest poliitikast nõuetele mittevastavate 
jurisdiktsioonide suhtes, ning nõuab, et 
seda poliitikat regulaarselt ajakohastataks 
ja lisataks ELi standarditega kooskõlas 
olevad läbipaistvusnõuded;

_______________
153 Täpsemalt Euroopa Investeerimispank 
ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupank.

320. kutsub Euroopa finantsasutusi153 
üles kaaluma tugevdatud ja tõhustatud 
hoolsuskohustuse rakendamist ELi loetelu 
II lisas loetletud jurisdiktsioonides 
projektide kaupa, et vältida ELi vahendite 
investeerimist või suunamist ELi 
maksustandarditele mittevastavatesse 
kolmandatesse riikidesse kuuluvate üksuste 
kaudu; märgib, et EIP on kiitnud heaks 
grupi muudetud poliitika nõrgalt 
reguleeritud, läbipaistmatute ja koostööst 
keelduvate jurisdiktsioonide ning hea 
maksuhaldustava kohta ning nõuab, et 
seda poliitikat regulaarselt ajakohastataks 
ja lisataks ELi standarditega kooskõlas 
olevad rangemad läbipaistvusnõuded; 
palub EIP-l selle poliitika kohe pärast 
vastuvõtmist avaldada; nõuab võrdsete 
tingimuste ja samal tasemel standardite 
kohaldamist kõigi Euroopa 
finantseerimisasutuste suhtes;
_______________
153 Täpsemalt Euroopa Investeerimispank 
ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupank.
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