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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

juhib tähelepanu sellele, et üldjoontes on 
ELis maksudest kõrvalehoidumise tõttu 
saamata jääv summa suurem kui liidu 
kõikide riikide tervishoiueelarveteks 
eraldatud kogusumma, ja et kui maksudest 
kõrvalehoidumist suudetaks vältida, oleks 
võimalik ELi kogu eelarvepuudujääk tagasi 
maksta vaid 8,8 aastaga1;

juhib tähelepanu sellele, et komisjoni 
koostatud hinnangu kohaselt kaotab EL 
igal aastal ligi 1 triljon eurot maksudest 
kõrvalehoidumise ja maksustamise 
vältimise tõttu; rõhutab, et üldjoontes on 
ELis maksudest kõrvalehoidumise tõttu 
saamata jääv summa suurem kui liidu 
kõikide riikide tervishoiueelarveteks 
eraldatud kogusumma, ja et kui maksudest 
kõrvalehoidumist suudetaks vältida, oleks 
võimalik ELi kogu eelarvepuudujääk tagasi 
maksta vaid 8,8 aastaga1;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

juhib tähelepanu sellele, et üldjoontes on 
ELis maksudest kõrvalehoidumise tõttu 
saamata jääv summa suurem kui liidu 
kõikide riikide tervishoiueelarveteks 
eraldatud kogusumma, ja et kui maksudest 
kõrvalehoidumist suudetaks vältida, oleks 
võimalik ELi kogu eelarvepuudujääk tagasi 
maksta vaid 8,8 aastaga1;

juhib tähelepanu sellele, et üldjoontes on 
ELis maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksustamise vältimise tõttu saamata jääv 
summa suurem kui liidu kõikide riikide 
tervishoiueelarveteks eraldatud 
kogusumma, ja et kui maksudest 
kõrvalehoidumist ja maksustamise 
vältimist suudetaks ära hoida, oleks 
võimalik ELi kogu eelarvepuudujääk tagasi 

                                               
1 Closing the European Tax Gap. Richard Murphy FCA (Fellow Chartered Accountant), Tax Research UK 

direktori raport sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonile Euroopa Parlamendis.
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maksta vaid 8,8 aastaga1;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et läbipaistev ja lihtne 
maksusüsteem võimaldab kõrvaldada 
bürokraatlikke ja halduslikke takistusi 
ning seeläbi vähenda maksukogumise 
kulusid;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. nendib, et maksusoodustuste 
vähendamine loob võimaluse ulatuslikeks 
reformideks, mille eesmärk oleks lihtne, 
arusaadav ja õiglane maksusüsteem;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Jan Mulder

                                                                                                                                                  
1 Closing the European Tax Gap. Richard Murphy FCA (Fellow Chartered Accountant), Tax Research UK 
direktori raport sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonile Euroopa Parlamendis.



AM\927988ET.doc 5/19 PE506.067v01-00

ET

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maksuparadiisi mõiste ei ole 
enam ajakohane ja et (pooleldi) 
seaduslikud maksukohustuse vältimise või 
vähendamise viisid on liikmesriikides 
järjest tavalisemaks muutumas: näiteks nö 
„kirjakastifirmade“ rahaülekanded 
ainuüksi Madalmaades ulatuvad 
hinnanguliselt 8000 miljardi euroni 
aastas;

2. märgib, et maksuparadiisi mõiste ei ole 
enam ajakohane ja et (pooleldi) 
seaduslikud maksukohustuse vältimise või 
vähendamise viisid on liikmesriikides 
järjest tavalisemaks muutumas; 

Or. en

Muudatusettepanek 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maksuparadiisi mõiste ei ole 
enam ajakohane ja et (pooleldi) 
seaduslikud maksukohustuse vältimise või 
vähendamise viisid on liikmesriikides 
järjest tavalisemaks muutumas: näiteks nö 
„kirjakastifirmade“ rahaülekanded ainuüksi 
Madalmaades ulatuvad hinnanguliselt 8000 
miljardi euroni aastas;

2. märgib, et maksuparadiisi mõiste ei ole 
enam ajakohane ja et (pooleldi) 
seaduslikud maksukohustuse vältimise või 
vähendamise viisid on liikmesriikides 
järjest tavalisemaks muutumas: näiteks nö 
kirjakastifirmade rahaülekanded ainuüksi 
Madalmaades ulatuvad hinnanguliselt 8000 
miljardi euroni aastas, kuigi Madalmaade 
parlament võttis hiljuti vastu 
resolutsiooni1, millega mõistetakse hukka 
Madalmaade kuulumine
maksuparadiiside hulka;

Or. en

                                               
1 Van Vlieti resolutsioon nr 35 (25087). 
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Muudatusettepanek 7
Marta Andreasen

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maksuparadiisi mõiste ei ole 
enam ajakohane ja et (pooleldi)
seaduslikud maksukohustuse vältimise või 
vähendamise viisid on liikmesriikides 
järjest tavalisemaks muutumas: näiteks nö 
„kirjakastifirmade“ rahaülekanded ainuüksi 
Madalmaades ulatuvad hinnanguliselt 
8000 miljardi euroni aastas;

2. märgib, et seaduslikud maksukohustuse 
vältimise või vähendamise viisid on 
liikmesriikides järjest tavalisemaks 
muutumas kui ühtse turu toimimise otsene 
ja kavatsetud tagajärg: näiteks nö 
kirjakastifirmade rahaülekanded ainuüksi 
Madalmaades ulatuvad väidetavalt 8000 
miljardi euroni aastas;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et suuremate ettevõtete 
ulatuslikul maksudest kõrvalehoidumisel 
on väiksemate ettevõtete ja isegi 
üksikisikute maksumaksmisele laastav 
mõju, kuna nii tekib mulje, nagu oleks 
maksudest kõrvalehoidumine vastuvõetav; 

3. rõhutab, et suuremate ettevõtete 
ulatuslikul maksudest kõrvalehoidumisel 
on väiksemate ettevõtete ja isegi 
üksikisikute maksumaksmisele laastav 
mõju, kuna nii tekib mulje, nagu oleks 
maksudest kõrvalehoidumine vastuvõetav; 
rõhutab, et maksudest kõrvalehoidumist 
ja maksupettust soodustavad keerukad 
läbipaistmatud maksusüsteemid ning et 
ebaselged maksuseadused annavad 
ettevõtetele ja üksikisikutele võimaluse 
maksuseaduste paindliku tõlgendamise 
abil vähendada teiste arvelt oma 
maksukoormust;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Theodoros Skylakakis
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et suuremate ettevõtete 
ulatuslikul maksudest kõrvalehoidumisel 
on väiksemate ettevõtete ja isegi 
üksikisikute maksumaksmisele laastav 
mõju, kuna nii tekib mulje, nagu oleks 
maksudest kõrvalehoidumine vastuvõetav;

3. rõhutab, et suuremate ettevõtete 
ulatuslikul maksudest kõrvalehoidumisel 
on väiksemate ettevõtete ja isegi 
üksikisikute maksumaksmisele laastav 
mõju, kuna nii tekib mulje, nagu oleks 
maksudest kõrvalehoidumine vastuvõetav, 
ning sellise maksudest kõrvalehoidumise 
üheks tagajärjeks on täiendava 
maksukoormuse kehtestamine 
üksikisikutele ja ettevõtetele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et suuremate ettevõtete 
ulatuslikul maksudest kõrvalehoidumisel 
on väiksemate ettevõtete ja isegi 
üksikisikute maksumaksmisele laastav 
mõju, kuna nii tekib mulje, nagu oleks 
maksudest kõrvalehoidumine vastuvõetav;

3. rõhutab, et suuremate ettevõtete 
ulatuslikul maksudest kõrvalehoidumisel ja 
maksustamise vältimisel on väiksemate 
ettevõtete ja isegi üksikisikute 
maksumaksmisele laastav mõju, kuna nii 
tekib mulje, nagu oleks maksudest 
kõrvalehoidumine ja maksustamise 
vältimine vastuvõetav;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Marta Andreasen

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et suuremate ettevõtete 
ulatuslikul maksudest kõrvalehoidumisel
on väiksemate ettevõtete ja isegi 
üksikisikute maksumaksmisele laastav
mõju, kuna nii tekib mulje, nagu oleks 
maksudest kõrvalehoidumine vastuvõetav;

3. nendib, et suuremate ettevõtete 
maksustamise vältimisel võib olla kahjulik
mõju maksumaksmisele VKEde ja 
üksikisikute seas, kes ei suuda samal 
määral ära kasutada olemasolevaid 
võimalusi, ning see võib kaasa aidata 
olukorrale, et maksudest 
kõrvalehoidumine muutub vastuvõetavaks 
VKEde ja üksikisikute jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et ettevõtted (enamasti 
väiksemad ja paindlikumad), kes 
kasutavad maksudest kõrvalehoidumist 
äristrateegiana, saavad sel moel ebaausa 
konkurentsieelise välisettevõtete ees, kes 
ei saa kasutada sarnaseid võtteid, mis 
lõpptulemusena kahjustab liikmesriikide 
konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Monica Luisa Macovei

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et peamiste 
tubakatootjate poolt vastavalt 

4. peab kahetsusväärseks, et peamiste 
tubakatootjate poolt vastavalt 
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kokkulepetele Euroopa Liidule makstud 
suuri summasid ei kasutatud 
maksupettusevastaste meetmete ja 
programmide väljatöötamiseks, vaid 
liikmesriigid „konfiskeerisid need 90% 
ulatuses” ja lisasid need oma eelarve 
tuludesse;

kokkulepetele Euroopa Liidule makstud 
suurtest summadest kasutati ainult 9,7% 
maksupettusevastasteks meetmeteks ja 
programmideks, samal ajal kui ülejäänud 
90,3% lisati liikmesriikide eelarve 
tuludesse, ilma et oleks ette nähtud selge 
sihtotstarve kasutada seda raha 
programmideks ja meetmeteks võitluses 
maksupettuse vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Marta Andreasen

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et peamiste 
tubakatootjate poolt vastavalt 
kokkulepetele Euroopa Liidule makstud 
suuri summasid ei kasutatud 
maksupettusevastaste meetmete ja 
programmide väljatöötamiseks, vaid 
liikmesriigid „konfiskeerisid need 90% 
ulatuses” ja lisasid need oma eelarve 
tuludesse;

4. nendib, et peamiste tubakatootjate poolt 
vastavalt kokkulepetele Euroopa Liidule 
makstud summad tagastati täiesti 
õigustatult suurel määral liikmesriikidele, 
kus neist on abi eelarvepuudujäägi 
vähendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Marta Andreasen

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et käibemaksust 
kõrvalehoidumine mõjutab otseselt nii 
liikmesriikide majandust kui ka Euroopa 
Liidu eelarvet; tuletab meelde 

5. märgib siiski, et kuna käibemaks on 
omavahend, siis käibemaksust 
kõrvalehoidumine mõjutab otseselt nii 
liikmesriikide majandust kui ka Euroopa 
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kontrollikojas öeldut: „Käibemaksust 
kõrvalehoidumine mõjutab liikmesriikide 
finantshuve. See mõjutab ELi eelarvet, 
kuna käibemaksupõhised omavahendid 
vähenevad. Seda puudujääki 
kompenseeritakse rahvamajanduse 
kogutulu põhistest omavahenditest, mis aga 
moonutab eraldiseisvate liikmesriikide 
panust ELi eelarvesse. Enamgi veel,
maksupettus õõnestab siseturu toimimist ja 
takistab ausat konkurentsi.”1;

Liidu eelarvet; tuletab meelde 
kontrollikojas öeldut: „Käibemaksust 
kõrvalehoidumine mõjutab liikmesriikide 
finantshuve. See mõjutab ELi eelarvet, 
kuna käibemaksupõhised omavahendid 
vähenevad. Seda puudujääki 
kompenseeritakse rahvamajanduse 
kogutulu põhistest omavahenditest, mis aga 
moonutab eraldiseisvate liikmesriikide 
panust ELi eelarvesse. Enamgi veel, 
maksupettus õõnestab siseturu toimimist ja 
takistab ausat konkurentsi.” 1;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jan Mulder

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. osutab asjaolule, et käibemaksu 
kogumise mudelit ei ole selle 
kasutuselevõtust saadik muudetud; 
rõhutab, et see mudel on vananenud, 
arvestades mitmeid tehnoloogilises ja 
majanduslikus plaanis aset leidnud 
muutusi, ja et sellest tulenevad 
märkimisväärsed kaotused tollimaksu,
käibemaksu ja aktsiisimaksu vallas;

7. osutab asjaolule, et käibemaksu 
kogumise mudelit ei ole selle 
kasutuselevõtust saadik muudetud; 
rõhutab, et see mudel on vananenud, 
arvestades mitmeid tehnoloogilises ja 
majanduslikus plaanis aset leidnud 
muutusi, seepärast toob see kaasa 
märkimisväärseid kaotusi käibemaksu 
vallas;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Marta Andreasen

Arvamuse projekt
Punkt 7

                                               
1 Kontrollikoja eriaruanne nr 13/2011, lk 11, lõik 5.
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. osutab asjaolule, et käibemaksu 
kogumise mudelit ei ole selle 
kasutuselevõtust saadik muudetud; 
rõhutab, et see mudel on vananenud, 
arvestades mitmeid tehnoloogilises ja 
majanduslikus plaanis aset leidnud 
muutusi, ja et sellest tulenevad 
märkimisväärsed kaotused tollimaksu, 
käibemaksu ja aktsiisimaksu vallas;

7. osutab asjaolule, et käibemaksu 
kogumise mudelit ei ole selle 
kasutuselevõtust saadik eriti muudetud;
märgib, et see mudel on aegunud, 
arvestades mitmeid tehnoloogias ning 
majanduskeskkonnas toimunud muutusi;
on seisukohal, et uurida tuleks muid 
võimalusi, millega kaasneksid nõuete 
täitmisega seonduvad väiksemad 
kulutused ja suurem õiglus;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Monica Luisa Macovei

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et puudujäägid 
liikmesriikide maksuametite piiriüleses 
koostöös nõrgendavad ELi 
käibemaksualase õigusraamistiku 
korrektset rakendamist, hõlbustavad 
petturite tegevust ja organiseeritud 
kuritegevust ning toovad kaasa 
märkimisväärse kahju, mille näiteks on 
tolliprotseduuri 42 erineva tõlgenduse 
tulemusena tuvastatud kahju; peab 
kahetsusväärseks, et puudub järjekindlus 
käibemaksukohustuslasena 
registreerimise numbrite töötlemisel 
tolliprotseduurides; on seisukohal, et 
Euroopa maksukohustuslasena 
registreerimise number suurendaks 
läbipaistvust ja ühtlustamist 
tolliprotseduuri 42 rakendamisel; nõuab 
seepärast, et komisjon käivitaks selles 
küsimuses võimalikult kiiresti 
mõjuhinnangu koostamise;
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Marta Andreasen

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. taunib asjaolu, et kaks olulist 
käibemaksupettuse vastase võitluse 
algatust on jätkuvalt nõukogu tasandil 
blokeeritud, nimelt ettepanek nõukogu 
direktiivi kohta, millega muudetakse 
direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist 
käibemaksusüsteemi) seoses 
käibemaksupettuste vastase 
kiirreageerimismehhanismiga 
(COM(2012)0428), ja ettepanek nõukogu 
direktiivi kohta, millega muudetakse 
direktiivi 2006/112/EÜ seoses 
tagasipööratud maksustamismehhanismi 
mittekohustusliku ja ajutise kohaldamisega 
teatavate pettuse ohvriks langeda võivate 
kaupade ja teenuste tarnete suhtes 
(COM(2009)0511);

8. võtab teadmiseks, et kaks olulist 
käibemaksupettuse vastase võitluse 
algatust on jätkuvalt nõukogu tasandil 
blokeeritud, nimelt ettepanek nõukogu 
direktiivi kohta, millega muudetakse 
direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist 
käibemaksusüsteemi) seoses 
käibemaksupettuste vastase 
kiirreageerimismehhanismiga 
(COM(2012)0428), ja ettepanek nõukogu 
direktiivi kohta, millega muudetakse 
direktiivi 2006/112/EÜ seoses 
tagasipööratud maksustamismehhanismi 
mittekohustusliku ja ajutise kohaldamisega 
teatavate pettuse ohvriks langeda võivate 
kaupade ja teenuste tarnete suhtes 
(COM(2009)0511);

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marta Andreasen

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et tollisüsteemi nõuetekohase 
toimimise tulemused annavad otseselt 
tunda käibemaksu arvestamisel; tunneb 
sügavat muret selle pärast, et tollikontroll 
ELis ei toimi korralikult, mille tagajärg on 
märkimisväärsed käibemaksutulu 

9. sedastab, et tollisüsteemi nõuetekohase 
toimimise tulemused annavad otseselt 
tunda käibemaksu arvestamisel; peab 
murettekitavaks seda, et tollikontroll ELis 
ei pruugi toimida korralikult, mille 
tagajärg on märkimisväärsed 
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puudujäägid1; juhib tähelepanu sellele, et 
organiseeritud kuritegevus on praeguse 
süsteemi nõrkustest vägagi teadlik;

käibemaksutulu puudujäägid1; juhib 
tähelepanu sellele, et organiseeritud 
kuritegevus on praeguse süsteemi 
nõrkustest vägagi teadlik;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. nõustub järeldustega, mis on esitatud 
OECD aruandes „Addressing Base 
Erosion and Profit Shifting” („Võitlus 
maksubaasi vähendamise ja kasumi 
kõrvalesuunamise vastu”)2 ja milles 
rõhutatakse vajadust muuta püsiva 
tegevuskoha kontseptsioon maksustamise 
põhialuseks; on seisukohal, et 
üldpõhimõttena peaks maksustamine 
toimuma seal, kus majandustegevusest 
tekkiv sissetulek luuakse (jõukuse päritolu 
põhimõte);

Or. en

Muudatusettepanek 22
Monica Luisa Macovei

Arvamuse projekt
Punkt 10 a (uus)

                                               
1 Kontrollikoda leidis oma eriaruandes nr 13/2011, et juba üksnes tolliprotseduuri 42¹ rakendamine tõi endaga 
kaasa 2009. aastal hinnanguliselt ligikaudu 2,2 miljardi euro¹ suuruse kahju seitsmes liikmesriigis, mida 
kontrollikoda auditeeris; see moodustab 29% käibemaksust, mis on teoreetiliselt kohaldatav nendes 
liikmesriikides 2009. aastal tolliprotseduuri 42 alusel imporditud kauba maksustatava koguse suhtes;
2 OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab seepärast vajadust 
tugevdada Euroopa Liidu 
õigusraamistikku varade arestimiseks ja 
konfiskeerimiseks, sealhulgas 
süüdimõistva kohtuotsuseta juhtumite 
korral, ning vastavalt nn rahavoo 
jälgimise põhimõttele, kusjuures saaks 
arestides omanduse, mis tsiviilõiguse 
kriteeriumide kohaselt on saadud 
kuritegelikust tulust või mida kasutatakse 
kuritegelikul eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Punkt 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. juhib tähelepanu sellele, et 
arvestades Euroopa Pettustevastase Ameti 
2011. aasta aruannet ja ülevaadet 
kohtumenetluste edasiarengu kohta 
aastatel 2006–2011 algatatud menetluste 
seas, mille kohaselt rohkem kui pool 
menetlustest ootab kohtuotsust, tuleks 
erilist tähelepanu pöörata 
pettusjuhtumitele tollis, mis kuulub 
süsteemse korruptsiooni kõrgeima 
tasemega valdkondade hulka Euroopas1; 

Or. en

                                               
1 Temaatiline dokument, mis käsitleb süsteemse korruptsiooni valdkondi liikmesriikide avalikus halduses ning 
meetmeid korruptsiooni negatiivse mõjuga võitlemiseks; organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja 
rahapesu komitee, november 2012.
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Muudatusettepanek 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. toetab OECD ja G20 nõuet koostada 
ülemaailmne ulatuslik tegevuskava, mis 
põhineb maksubaasi vähendamise ja 
kasumi kõrvalesuunamise tuvastatud 
praktika põhjalikul analüüsil, et pakkuda 
konkreetseid lahendusi, kuidas 
kohandada rahvusvahelisi standardeid 
praeguse ülemaailmse ärikeskkonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Monica Luisa Macovei

Arvamuse projekt
Punkt 10 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 b. rõhutab, et edendada tuleks 
sõltumatut uurivat ajakirjandust, sest see 
on äärmiselt oluline petuskeemide, 
korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse paljastamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Jan Mulder

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. toonitab e-valitsuse potentsiaali 11. toonitab e-valitsuse potentsiaali 
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läbipaistvuse suurendamisel ning pettuste 
ja korruptsiooni vastu võitlemisel, mis 
aitaks kaitsta avalikke vahendeid; rõhutab, 
et Euroopa on oma tööstuspartneritest 
maha jäänud ning seda muu hulgas 
süsteemide koostalitlusvõime puudumise 
tõttu1; rõhutab, et Euroopal tuleb 
suurendada jõupingutusi selleks, et 
rakendada uue põlvkonna e-valitsuse 
vorme, millega tagataks riigi rahanduse 
ulatuslikum läbipaistvus;

läbipaistvuse suurendamisel ning pettuste 
ja korruptsiooni vastu võitlemisel, mis 
aitaks kaitsta avalikke vahendeid; rõhutab, 
et vaja on seadusi, mis võimaldavad 
pidevat innovatsiooni; rõhutab, et Euroopa 
on oma tööstuspartneritest maha jäänud 
ning seda muu hulgas süsteemide 
koostalitlusvõime puudumise tõttu1; 
rõhutab, et Euroopal tuleb suurendada 
jõupingutusi selleks, et rakendada uue 
põlvkonna e-valitsuse vorme, millega 
tagataks riigi rahanduse ulatuslikum 
läbipaistvus;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. toonitab e-valitsuse potentsiaali 
läbipaistvuse suurendamisel ning pettuste 
ja korruptsiooni vastu võitlemisel, mis 
aitaks kaitsta avalikke vahendeid; rõhutab,
et Euroopa on oma tööstuspartneritest 
maha jäänud ning seda muu hulgas 
süsteemide koostalitlusvõime puudumise 
tõttu1; rõhutab, et Euroopal tuleb 
suurendada jõupingutusi selleks, et 
rakendada uue põlvkonna e-valitsuse 
vorme, millega tagataks riigi rahanduse 
ulatuslikum läbipaistvus;

11. toonitab e-valitsuse potentsiaali 
läbipaistvuse suurendamisel ning pettuste 
ja korruptsiooni vastu võitlemisel, mis 
aitaks kaitsta avalikke vahendeid; rõhutab, 
et Euroopa on oma tööstuspartneritest 
maha jäänud ning seda muu hulgas 
süsteemide koostalitlusvõime puudumise 
tõttu2; rõhutab, et Euroopal tuleb 
suurendada jõupingutusi selleks, et 
rakendada uue põlvkonna e-valitsuse 
vorme, millega tagataks riigi rahanduse 
ulatuslikum läbipaistvus, ning ärgitab 
äritehingute reaalajas sidumist 
maksuametiga, et võidelda maksudest 
kõrvalehoidumisega;

                                               
1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele: „Euroopa digitaalne tegevuskava” (COM(2010)245).
2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele: „Euroopa digitaalne tegevuskava” (COM(2010)245).
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Or. en

Muudatusettepanek 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 12 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 a. kutsub komisjoni üles eraldi 
tegelema probleemiga, mis tuleneb 
hübriidsetest lahknevustest liikmesriikide 
eri maksusüsteemide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 12 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 b. nõuab, et liikmesriigid hoiduksid 
kahepoolsete maksustamislepingute 
sõlmimisest kolmandate riikidega, ning 
ärgitab komisjoni jätkama pingutusi, et 
sõlmida maksustamislepingud ELi kui 
terviku ja kolmandate riikide vahel; 
samuti nõuab, et komisjon kontrolliks, kas 
kehtivad kahepoolsed 
maksustamislepingud, mis on sõlmitud 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, 
soodustavad teiste liikmesriikide 
ettevõtetel maksustamise vältimist, ning 
esitaks ettepanekud, sh selliste lepingute 
läbivaatamise kohta, et seda probleemi 
lahendada;

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 12 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 c. soovitab, et seni, kuni korda ei ole 
muudetud, tuleks kahepoolse 
maksustamislepingu tekst enne 
allkirjastamist või lõplikku sõlmimist 
esitada komisjonile, kes koostab ühe kuu 
jooksul avaliku ja põhjendatud arvamuse;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 12 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 d. kordab, et tähtis on riikide kaupa 
aruandlus piiriüleselt tegutsevate 
ettevõtete puhul, ning rõhutab, et see 
kehtib ka finantsinstitutsioonide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 12 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 e. ergutab komisjoni ja nõukogu
arutama selle üle, kuidas veelgi 
ühtlustada õigusakte, mis käsitlevad 
ettevõtete konsolideeritud 
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tulumaksubaasi, et muu hulgas tegeleda 
ka maksustamise vältimise küsimusega, 
ning korrapäraselt teavitama Euroopa 
Parlamenti nendest aruteludest ja nende 
tulemustest;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Arvamuse projekt
Punkt 12 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 f. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepanekuid, et takistada ettevõtetel 
osaleda Euroopa hankemenetlustes ja 
saada Euroopa toetusi, kui nad on süüdi 
mõistetud maksudest kõrvalehoidumises; 

Or. en

Muudatusettepanek 34
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Punkt 12 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 g. nõuab, et komisjon esitaks 
ettepaneku, mis võimaldaks 
läbirääkimiste alustamist ELi 
mittekuuluvate riikidega kahepoolsete 
lepingute üle eesmärgiga kehtestada 
tõhus kohustuslik halduskoostöö süsteem 
käibemaksu valdkonnas;

Or. lt


