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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 211

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

211. taunib asjaolu, et suur hulk 
liikmesriike ei ole ettenähtud tähtaja 
jooksul neljandat rahapesuvastast direktiivi 
oma siseriiklikesse õigusaktidesse täielikult 
või osaliselt üle võtta suutnud ja et sel 
põhjusel on komisjon olnud sunnitud nende 
vastu algatama rikkumismenetlused, 
sealhulgas pöörduma Euroopa Liidu Kohtu 
poole117; kutsub neid liikmesriike üles seda 
olukorda kiiresti parandama; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid täidaksid 
eelkõige oma seaduslikku kohustust järgida 
viienda rahapesuvastase direktiivi 
siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise 
tähtaega, milleks on 10. jaanuar 2020; 
rõhutab ja tervitab nõukogu 23. novembri 
2018. aasta järeldusi, milles kutsutakse 
liikmesriike üles võtma viies 
rahapesuvastane direktiiv üle 
siseriiklikesse õigusaktidesse enne 
2020. aasta tähtaega; kutsub komisjoni üles 
kasutama täielikult ära olemasolevaid 
vahendeid, et toetada liikmesriike ja 
tagada, et nad võtavad nõuetekohaselt üle 
viienda rahapesuvastase direktiivi ja 
rakendavad seda niipea kui võimalik;

______________
117 19. juulil 2018. aastal andis komisjon 
Kreeka ja Rumeenia Euroopa Liidu 
Kohtusse, kuna nad ei olnud võtnud 
riigisisesesse õigusesse üle neljandat 

211. taunib asjaolu, et suur hulk 
liikmesriike ei ole ettenähtud tähtaja 
jooksul neljandat rahapesuvastast direktiivi 
oma siseriiklikesse õigusaktidesse täielikult 
või osaliselt üle võtta suutnud ja et sel 
põhjusel on komisjon olnud sunnitud nende 
vastu algatama rikkumismenetlused, 
sealhulgas pöörduma Euroopa Liidu Kohtu 
poole117; kutsub neid liikmesriike üles seda 
olukorda kiiresti parandama; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid täidaksid 
eelkõige oma seaduslikku kohustust järgida 
viienda rahapesuvastase direktiivi 
siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise 
tähtaega, milleks on 10. jaanuar 2020; 
rõhutab ja tervitab nõukogu 23. novembri 
2018. aasta järeldusi, milles kutsutakse 
liikmesriike üles võtma viies 
rahapesuvastane direktiiv üle 
siseriiklikesse õigusaktidesse enne 
2020. aasta tähtaega; kutsub komisjoni üles 
kasutama täielikult ära olemasolevaid 
vahendeid, et toetada liikmesriike ja 
tagada, et nad võtavad nõuetekohaselt üle 
viienda rahapesuvastase direktiivi ja 
rakendavad seda niipea kui võimalik;

______________
117 19. juulil 2018. aastal andis komisjon 
Kreeka ja Rumeenia Euroopa Liidu 
Kohtusse, kuna nad ei olnud võtnud 
riigisisesesse õigusesse üle neljandat 
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rahapesuvastast direktiivi. Iirimaa oli üle 
võtnud vaid väga piiratud osa eeskirjadest 
ja anti samuti Euroopa Kohtusse.

rahapesuvastast direktiivi. Iirimaa oli üle 
võtnud vaid väga piiratud osa eeskirjadest 
ja anti samuti Euroopa Kohtusse. Komisjon 
saatis 7. märtsil 2019 Austriale ja 
Madalmaadele põhjendatud arvamuse 
ning Tšehhi Vabariigile, Ungarile, 
Itaaliale, Sloveeniale, Rootsile ja 
Ühendkuningriigile märgukirja, kuna 
nad ei olnud võtnud neljandat 
rahapesuvastast direktiivi täielikult 
riigisisesesse õigusesse üle.

Or. en
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Punkt 244

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

244. kutsub komisjoni üles töötama 
rahapesu andmebüroode jaoks välja 
erikoolitused, võttes eelkõige arvesse 
väiksemat suutlikkust mõnedes 
liikmesriikides; võtab teadmiseks 159st 
rahapesu andmebüroost koosneva Egmonti 
rühma panuse ja selle eesmärgi tugevdada 
rahapesu andmebüroode operatiivkoostööd, 
soodustades arvukate projektide jätkamist 
ja elluviimist; ootab komisjoni hinnangut 
rahapesu andmebüroode ja kolmandate 
riikide koostöö raamistikule ning 
takistustele ja võimalustele rahapesu 
andmebüroode vahelise koostöö 
tõhustamiseks liidus, sealhulgas 
võimalusele luua koordineerimis- ja 
toetusmehhanism; tuletab meelde, et see 
hindamine peaks saama valmis 1. juuniks 
2019;

244. kutsub komisjoni üles töötama 
rahapesu andmebüroode jaoks välja 
erikoolitused, võttes eelkõige arvesse 
väiksemat suutlikkust mõnedes 
liikmesriikides; võtab teadmiseks 159st 
rahapesu andmebüroost koosneva Egmonti 
rühma panuse ja selle eesmärgi tugevdada 
rahapesu andmebüroode operatiivkoostööd, 
soodustades arvukate projektide jätkamist 
ja elluviimist; ootab komisjoni hinnangut 
rahapesu andmebüroode ja kolmandate 
riikide koostöö raamistikule ning 
takistustele ja võimalustele rahapesu 
andmebüroode vahelise koostöö 
tõhustamiseks liidus, sealhulgas 
võimalusele luua koordineerimis- ja 
toetusmehhanism; tuletab meelde, et see 
hindamine peaks saama valmis 1. juuniks 
2019; kutsub komisjoni üles kaaluma 
nimetatud võimalust esitada seadusandlik 
ettepanek ELi rahapesu andmebüroo 
loomiseks, millega luuakse ühise 
uurimistöö ja koordineerimiskeskus, 
millel on oma teatav sõltumatus ja 
uurimispädevus piiriüleste 
finantskuritegude valdkonnas, ning 
varajase hoiatamise mehhanismi 
loomiseks; on seisukohal, et ELi rahapesu 
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andmebürool peaks olema lai roll 
liikmesriikide rahapesu andmebüroode 
koordineerimisel, abistamisel ja 
toetamisel piiriüleste juhtumite puhul, et 
laiendada teabevahetust ja tagada 
piiriüleste juhtumite ühine analüüsimine 
ning töö tihe kooskõlastamine;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 258

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

258. märgib siiski, et usaldusfondide 
puhul on riiklikud registrid põhimõtteliselt 
kättesaadavad ainult neile, kes tõendavad 
juurdepääsu saamiseks oma õigustatud 
huvi; rõhutab, et liikmesriigid võivad 
edaspidigi avada vabalt üldsusele 
usaldusfondide tegelike tulusaajate 
registreid, nagu Euroopa Parlament on 
juba soovitanud; kutsub liikmesriike üles 
looma vabalt juurdepääsetavaid ja avatud 
andmeregistreid; tuletab igal juhul meelde, 
et tasu, mida nad võivad otsustada 
kehtestada, ei tohiks ületada teabe 
kättesaadavaks tegemise halduskulusid, 
mis hõlmab ka registrite hooldus- ja 
arenduskulusid;

258. märgib siiski, et usaldusfondide 
puhul on riiklikud registrid põhimõtteliselt 
kättesaadavad ainult neile, kes tõendavad 
juurdepääsu saamiseks oma õigustatud 
huvi; palub komisjonil teha ettepanek 
rahapesuvastase direktiivi 
läbivaatamiseks, et tagada üldsuse 
juurdepääs usaldusfondide ja sarnaste 
õiguslike üksuste tegelikke tulusaajaid 
käsitlevale teabele; kutsub liikmesriike 
üles looma vabalt juurdepääsetavaid ja 
avatud andmeregistreid; tuletab igal juhul 
meelde, et tasu, mida nad võivad otsustada 
kehtestada, ei tohiks ületada teabe 
kättesaadavaks tegemise halduskulusid, 
mis hõlmab ka registrite hooldus- ja 
arenduskulusid;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 283 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

283 a. tunneb heameelt selle üle, et 13. 
veebruaril 2019 võttis komisjon vastu uue 
loetelu 23 kolmanda riigi ja territooriumi 
kohta1a, kus esineb strateegilisi puudusi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastases võitluses; peab kahetsusväärseks, 
et nõukogu oli komisjoni esildatud 
delegeeritud õigusaktile vastu; ergutab 
komisjoni võtma arvesse kõiki väljendatud 
mureküsimusi ja esitama võimalikult 
kiiresti uue delegeeritud õigusakti;
_____________
1a Afganistan, Ameerika Samoa, Bahama, 
Botswana, Korea Rahvademokraatlik 
Vabariik, Etioopia, Ghana, Guam, Iraan, 
Iraak, Liibüa, Nigeeria, Panama, 
Pakistan, Puerto Rico, Samoa, Saudi 
Araabia, Sri Lanka, Süüria, Trinidad ja 
Tobago, Tuneesia, USA Neitsisaared ja 
Jeemen.

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 288 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 288 a. tunneb muret selle pärast, et 
ettevõtte tulumaksu nominaalne 
maksumäär langeb kiiresti kogu 
maailmas1a;
____________
1a Keskmine ettevõtte tulumaksu määr 
vähenes OECD riikides 32,5 %-lt 2000. 
aastal 23,9 %-le 2018. aastal. Kokkuvõttes 
on OECD viimases maksupoliitika 
reformi 2018. aasta aruandes vaadeldud 
38 riigist 22-s nüüd ettevõtte kohustuslik 
tulumaksumäär 25 % või vähem, 
võrreldes ainult kuuega 2000. aastal. 
Allikas: OECD ja valitud partnerriigid, 
2018. aasta maksupoliitika reformid. 
Väärib märkimist, et 28 ELi liikmesriiki 
on sellest tasemest juba tublisti 
madalamal: 2018. aastal oli ettevõtte 
keskmine tulumaksumäär 21,9 %(2000. 
aastal oli see 32 %) komisjoni aruannete 
„Taxation Trends in the European Union 
- Data for the EU Member States, Iceland 
and Norway, 2018 Edition“ (lk 36) ja 
„Taxation Trends in the European Union 
- Data for the EU Member States, Iceland 
and Norway, 2015 Edition“ (lk 147) 
kohaselt.
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 297

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

297. peab kahetsusväärseks, et ELi 
esialgse loetelu koostamisel arvestati ainult 
kolmandaid riike; märgib, et komisjon on 
Euroopa poolaasta raames tuvastanud 
mõne liikmesriigi maksusüsteemis 
puudusi, mis lihtsustavad agressiivset 
maksuplaneerimist; väljendab siiski 
heameelt käitumisjuhendi töörühma 
(äriühingute maksustamine) esimehe poolt 
10. oktoobril 2018. aastal toimunud TAX3-
komisjoni kuulamisel tehtud avalduse üle, 
milles teatati, et käitumisjuhendi töörühma 
volituste läbivaatamise käigus143 
kaalutakse võimalust sõeluda liikmesriike 
samade ELi loetelule seatud kriteeriumide 
alusel;

_____________
143 TAX3-komisjoni arvamuste vahetus 
käitumisjuhendi töörühma (äriühingute 
maksustamine) esimehe Fabrizia 
Lapecorellaga 10. oktoobril 2018.

297. peab kahetsusväärseks, et ELi 
esialgse loetelu koostamisel arvestati ainult 
kolmandaid riike; märgib, et komisjon on 
Euroopa poolaasta raames tuvastanud 
mõne liikmesriigi maksusüsteemis 
puudusi, mis lihtsustavad agressiivset 
maksuplaneerimist; rõhutab, et liidus ei 
tohiks lubada agressiivseid maksutavasid 
ja ebaõiglast maksukonkurentsi; 
väljendab siiski heameelt käitumisjuhendi 
töörühma (äriühingute maksustamine) 
esimehe poolt 10. oktoobril 2018. aastal 
toimunud TAX3-komisjoni kuulamisel 
tehtud avalduse üle, milles teatati, et 
käitumisjuhendi töörühma volituste 
läbivaatamise käigus143 kaalutakse 
võimalust sõeluda liikmesriike samade ELi 
loetelule seatud kriteeriumide alusel; 
kutsub käitumisjuhendi töörühma üles 
seda kiiresti tegema; kutsub komisjoni 
üles kaaluma ELi mehhanismi loomist, 
mille abil jälgida ja võimaluse korral 
karistada liikmesriike, kellel on sellised 
maksualased õigusaktid ja tavad, mis on 
vastuolus Euroopa hea maksuhaldustava 
põhimõtete ja väärtustega;
____________
143 TAX3-komisjoni arvamuste vahetus 
käitumisjuhendi töörühma (äriühingute 
maksustamine) esimehe Fabrizia 
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Lapecorellaga 10. oktoobril 2018.
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 302 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 302 a. soovitab, et musta nimekirja 
kandmist korraldaks pigem sõltumatute 
ekspertide rühm kui käitumisjuhendi 
töörühm, et suurendada ELi loetelu 
objektiivsust ja läbipaistvust ning 
vabastada see igasugusest poliitilisest 
sekkumisest; on veendunud, et 
läbipaistvam ja objektiivsem ELi loetelu 
parandab ELi usaldusväärsust 
maksuparadiiside-vastases võitluses; 
märgib, et hiljutise uuringu1a kohaselt 
loetaks viis ELi liikmesriiki – Küpros, 
Iirimaa, Luksemburg, Malta ja 
Madalmaad – maksuparadiisideks, kui 
neid kontrollitaks ELi kriteeriumide 
alusel; rõhutab seetõttu vajadust käsitleda 
liidus ka teatavate liikmesriikide 
agressiivseid maksutavasid, et säilitada 
võitluses maksuparadiiside vastu ELi 
usaldusväärsus;
_________________
1a Oxfam 2019, ‘Off the hook’ report 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 312

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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 
kritiseeris 2018. aastal seitset 
liikmesriiki151– Belgiat, Iirimaad, Küprost, 
Luksemburgi, Madalmaid, Maltat ja 
Ungarit – nende maksusüsteemide 
puuduste eest, väites, et need riigid 
kahjustavad Euroopa ühtse turu 
terviklikkust; märgib, et 2019. aastal on 
komisjon kritiseerinud jälle seitset 
liikmesriiki1a – Iirimaad, Küprost, 
Luksemburgi, Madalmaid, Maltat, 
Ungarit ja Ühendkuningriiki – samadel 
põhjustel; 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.
1a Riigiaruanded 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_en

Or. en
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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. väljendab heameelt nõukogu poolt 
12. märtsil 2019. aastal vastu võetud 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 
loetelu üle, mis hõlmab 15 jurisdiktsiooni 
ja territooriumi1a; väljendab heameelt 
selle üle, et nõukogu avaldas riikide kohta 
hinnangud, milles käsitletakse õiglase 
maksustamise kriteeriumi 2 täitmist (või 
mittetäitmist) kolmandate riikide poolt; 
kutsub käitumisjuhendi töörühma üles 
parandama kolmandate riikide sõelumise 
kriteeriume, muu hulgas vaadates 
võimalikult kiiresti läbi tegelike 
tulusaajate läbipaistvuse;
__________________

1a Ameerika Samoa, Araabia 
Ühendemiraadid, Aruba, Barbados, 
Belize, Bermuda, Dominica, Fidži, Guam, 
Marshalli Saared, Omaan, Samoa, 
Trinidad ja Tobago, USA Neitsisaared ja 
Vanuatu.
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 328 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
vaataksid läbi ja ajakohastaksid 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahelised kahepoolsed maksulepingud, et 
kõrvaldada lüngad, mis soodustavad 
maksustamise vältimisest ajendatud 
kauplemistavasid;

Or. en


