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8 d.
on mures selle pärast, et artiklis
8.55 „Konkreetsed erandid“ viidatakse
sõnaselgelt eranditele, mida võib teha
selliste teenuste valdkonnas, mis
moodustavad osa riiklikust pensioni- või
sotsiaalkindlustussüsteemist, eriti kuna
nende erandite lubamist ei ole
põhjendatud;
Or. en
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9.
väljendab heameelt, et 21. juunil
2017 kirjutas Singapur 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 21. juunil
2017 kirjutas Singapur 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; märgib, et Singapur on Tax Justice
Networki finantssaladuse indeksis oma
salastatuse taseme tõttu viiendal kohal;
rõhutab, et hoolimata kõigist
jõupingutustest maksustamise vältimise
vastu võitlemiseks, on Singapur endiselt
maksuparadiis;
Or. en
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9 a.
märgib, et pankade
vahendustegevus offshorekonstruktsioonide loomisel on
märgatavalt vähenenud pärast
2007. aastat, mil tuli ilmsiks, et pangad
soodustavad laialdaselt Euroopa hoiuste
intresside maksustamise direktiivist (2005)
kõrvalehoidmist; märgib, et pankade
vahendatud offshore-üksuste arvu
vähenemisele alates 2008. aastast on
hoogu andnud ka finantskriisi tagajärjel
tekkinud maine- ja regulatiivsed riskid;
möönab siiski, et ülemaailmsel tasandil ei
näita statistilised andmed, et
maksuparadiiside kaudu suunatavad
rahalised vahendid oleksid vähemalt kuni
2014. aastani üldiselt vähenenud, vaid
pigem on toimunud kasutatavate
jurisdiktsioonide ja vahendite
ümberkorraldamine; märgib, et
paralleelselt Luksemburgi, Austria ja
Belgia poolt (kuni 2009. aastani) kogutud
kinnipeetava maksu järkjärgulise tõusuga
2005. aasta 15%-lt 2008. aastaks 20%ni ja
2011. aastaks 35%ni suunati offshoreraha üha rohkem Bahama, Singapuri ja
Hongkongi taolistes jurisdiktsioonides
asuvatesse varifirmadesse; märgib siiski,
et nagu Panama dokumentidest nähtub,

AM\1176388ET.docx

ET

PE635.313v01-00
Ühinenud mitmekesisuses

ET

on vahendustegevuse üle võtnud teise
ametiala esindajad, nimelt juristid;
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nõuab tungivalt, et mõlemad osapooled
kehtestaksid kaubanduse ja kestliku
arengu peatükis sanktsioonipõhise
mehhanismi;
Or. en
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15.
tuletab meelde, et lepinguosalised
on kohustunud jätkama jõupingutusi, et
ratifitseerida ILO põhikonventsioonid ja
neid tulemuslikult rakendada; võtab
teadmiseks Singapuri valitsuse seni
esitatud teabe kolme ratifitseerimist ootava
ILO põhikonventsiooni, nimelt
ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse
kaitse konventsiooni ning
diskrimineerimist ja sunniviisilist tööd
käsitlevate konventsioonide täitmise kohta,
ning kutsub Singapuri üles jätkama ILOga
koostööd, et saavutada täielik vastavus
nimetatud konventsioonide sisuga ja
lõppeesmärgina need mõistliku aja jooksul
ratifitseerida;

15.
tuletab meelde, et lepinguosalised
on kohustunud jätkama jõupingutusi, et
ratifitseerida ILO põhikonventsioonid ja
neid tulemuslikult rakendada; võtab
teadmiseks Singapuri valitsuse seni
esitatud teabe kolme ratifitseerimist ootava
ILO põhikonventsiooni, nimelt
ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse
kaitse konventsiooni ning
diskrimineerimist ja sunniviisilist tööd
käsitlevate konventsioonide täitmise kohta,
ning kutsub Singapuri üles jätkama ILOga
koostööd, et saavutada täielik vastavus
nimetatud konventsioonide sisuga ja
lõppeesmärgina need enne kõnealuse
vabakaubanduslepingu jõustumist
ratifitseerida;
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21.
palub, et komisjon kasutaks
võimalikult kiiresti otstarbekalt ära lepingu
üldise läbivaatamise klausliga pakutavad
võimalused, et tugevdada töö- ja
keskkonnaõiguse sätete jõustatavust,
sealhulgas tuleks eri jõustamismeetodite
seas viimase abinõuna kaaluda
sanktsioonipõhise mehhanismi
kehtestamise võimalust;

21.
palub, et komisjon kasutaks
võimalikult kiiresti otstarbekalt ära lepingu
üldise läbivaatamise klausliga pakutavad
võimalused, et tugevdada töö- ja
keskkonnaõiguse sätete jõustatavust,
sealhulgas tuleks eri jõustamismeetodite
seas kaaluda sanktsioonipõhise
mehhanismi kehtestamise võimalust;
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