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Muudatusettepanek 44
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 355

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

355. on seisukohal, et liit peaks eeskuju 
andma, ja kutsub komisjoni üles tagama, et 
agressiivset maksuplaneerimist ja 
maksudest kõrvalehoidumist soodustavad 
vahendajad ei osaleks liidu poliitikat 
kujundavate institutsioonide juhendamisel 
või nõustamisel nendes küsimustes;

355. on seisukohal, et liit peaks eeskuju 
andma, ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama, et agressiivset 
maksuplaneerimist ja maksudest 
kõrvalehoidumist soodustavad vahendajad 
ei osaleks kunagi liidu poliitikat 
kujundavate institutsioonide tasu eest või 
ilma tasuta toimuval juhendamisel või 
nõustamisel maksustamise vältimise ja 
maksudest kõrvalehoidumise vastase 
võitluse poliitika valdkonnas;
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Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 370

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

370. väljendab rahulolu ettepaneku üle 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest 
teatavate isikute kaitse kohta ning nõuab 
institutsioonidevaheliste läbirääkimiste 
kiiret lõpuleviimist; nõuab, et direktiivi 
lõplik tekst oleks tasakaalustatud ning et 
VKEdele ei pandaks ülemäärast 
halduskoormust;

370. väljendab rahulolu tulemuste üle, 
mis saavutati Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu vahel läbi viidud 
institutsioonidevahelistel läbirääkimistel 
liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute 
kaitse kohta, ning kutsub liikmesriike üles 
võtma võimalikult kiiresti vastu uued 
standardid, et kaitsta rikkumisest teatajaid 
selliste meetmete abil nagu selged 
teatamiskanalid, konfidentsiaalsus, 
õiguskaitse ja karistused isikutele, kes 
püüavad rikkumisest teatajaid taga 
kiusata;
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fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 377 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 377 a. kutsub komisjoni üles koostama 
võimalikult kiiresti uuriva ajakirjanduse 
rahalise toetamise kava, võimaluse korral 
looma alalise ja sihtotstarbelise eelarverea 
sõltumatu, kvaliteetse meedia ja uuriva 
ajakirjanduse toetamiseks uue 
mitmeaastase finantsraamistiku raames;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 380

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

380. kutsub Slovakkia ametivõime üles 
jätkama Ján Kuciaki ja Martina 
Kušnírová mõrvade uurimist ning 
tegema kindlaks mõrva tegelikud 
algatajad; kutsub Slovakkia 
ametivõime üles uurima 
ammendavalt ulatuslikke maksudest 
kõrvalehoidumise skeeme, 
käibemaksupettusi ja rahapesu 
juhtumeid, mis Ján Kuciak oma 
uurimistega päevavalgele tõi;

380. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
Slovakkia ametiasutused esitasid 
süüdistuse Ján Kuciaki ja Martina 
Kušnírová mõrvade väidetavale 
tellijale ning mõrvade väidetavatele 
toimepanijatele; kutsub Slovakkia 
ametivõime üles jätkama mõrvade 
uurimist ja tagama, et põhjalikult 
uuritaks juhtumi kõiki aspekte, 
sealhulgas võimalikke poliitilisi 
seoseid kuritegudega; kutsub 
Slovakkia ametivõime üles uurima 
ammendavalt ulatuslikke maksudest 
kõrvalehoidumise skeeme, 
käibemaksupettusi ja rahapesu 
juhtumeid, mis Ján Kuciak oma 
uurimistega päevavalgele tõi;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 387

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

387. tuletab meelde, et maksustamine 
kuulub endiselt liikmesriikide 
pädevusse ja et Euroopa 
Parlamendil on selles vallas piiratud 
volitused;

387. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
Euroopa Parlamendil on 
maksuküsimustes piiratud volitused 
ja selles valdkonnas Euroopa 
Parlamendiga enamasti üksnes 
konsulteeritakse ja ta ei ole 
kaasseadusandja; tuletab siiski 
meelde, et maksupoliitika peaks 
olema kooskõlas ELi aluslepingute 
ja pädevustega ning et ausa 
konkurentsi tagamiseks on 
komisjonil pädevus karistada 
liikmesriike ebaseadusliku 
maksualase riigiabi andmisel otsese 
maksustamise valdkonnas, nagu 
kinnitas hiljuti Euroopa Liidu 
Kohus1a;

_____________

1a 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2019-
02/cp190014en.pdf 
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 407

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

407. kordab oma üleskutset komisjonile: 
kasutada vajaduse korral Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 116 sätestatud 
menetlust, mis võimaldab ühehäälsuse 
nõude muutmist juhul, kui komisjon leiab, 
et liikmesriikide seaduste, õigusnormide 
või haldusmeetmetega kehtestatud sätete 
erinevus moonutab konkurentsitingimusi 
siseturul;

407. kordab oma üleskutset komisjonile: 
kasutada vajaduse korral Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 116 sätestatud 
menetlust, mis võimaldab ühehäälsuse 
nõude muutmist juhul, kui komisjon leiab, 
et liikmesriikide seaduste, õigusnormide 
või haldusmeetmetega kehtestatud sätete 
erinevus moonutab konkurentsitingimusi 
siseturul; kordab oma arvamust, et seda 
menetlust võiks kohaldada ka ELi 
äriühingu tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksubaasi suhtes;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 410

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

410. on seisukohal, et järgmise 
parlamendikoosseisu ametiajal tuleks 
parlamendi alalises struktuuris (nt 
majandus- ja rahanduskomisjoni 
allkomisjon) TAXE-, TAX2-, PANA- ja 
TAX3-komisjoni tööd jätkata, pidades 
silmas ka komisjonidevahelist osalust

410. on seisukohal, et järgmise 
parlamendikoosseisu ametiajal tuleks 
parlamendi alalises struktuuris majandus- 
ja rahanduskomisjoni allkomisjoni vormis 
TAXE-, TAX2-, PANA- ja TAX3-
komisjoni tööd jätkata, võimaldades 
komisjonidevahelist osalust;
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