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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5a. palub komisjonil välja anda 
suunised, et tagada üleeuroopalist huvi 
pakkuvate tähtsate projektide valimine 
kooskõlas liidu ja liikmesriikide Pariisi 
kokkuleppest tulenevate kohustustega;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. rõhutab, et trahvid võivad mõjutada 
karistatud äriühingute mainet; juhib siiski 
tähelepanu sellele, et isegi kui määratakse 
suured trahvid, ei ole need sageli piisavalt 
hoiatava mõjuga ja võivad lõpuks 
tarbijatele üle kanduda; kutsub komisjoni 
üles kasutama ka alternatiivseid 
käitumuslikke ja vajaduse korral 
struktuurilisi parandusmeetmeid, et 
täielikult tagada ELi konkurentsipoliitika 
tõhusus; rõhutab, et rikkumise lõpetamise 
ja sellest hoidumise kord peaks olema 
tulevastes õiguskaitsevahendites palju 
ettekirjutuslikum;

38. rõhutab, et trahvid võivad mõjutada 
karistatud äriühingute mainet; juhib siiski 
tähelepanu sellele, et isegi kui määratakse 
suured trahvid, ei ole need sageli piisavalt 
hoiatava mõjuga ja võivad lõpuks 
tarbijatele üle kanduda; kutsub komisjoni 
üles kasutama ka alternatiivseid 
käitumuslikke ja vajaduse korral 
struktuurilisi parandusmeetmeid, et 
täielikult tagada ELi konkurentsipoliitika 
tõhusus; rõhutab, et rikkumise lõpetamise 
ja sellest hoidumise kord peaks olema 
tulevastes õiguskaitsevahendites palju 
ettekirjutuslikum; märgib, et Euroopa 
Kohus otsustas HSBC kohtuasjas, et 
komisjon ei olnud täpselt selgitanud, 
kuidas ta arvutas lõpliku trahvi suhtes 
kohaldatavat vähenduskoefitsienti või 
miks ta trahvist loobus; kutsub seetõttu 
komisjoni üles läbi vaatama trahvide 
arvutamise meetodi suuniseid, mida ei ole 
alates 2006. aastast tehtud, ning eelkõige 
selgitama, kuidas teatavate trahvide 
suhtes kohaldatavat vähenduskoefitsienti 
arvutatakse;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. toetab riigiabi suuniste 
läbivaatamist komisjoni poolt kõigis 
asjakohastes sektorites, nagu transport, 
sealhulgas õhu- ja meretransport, 
kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega, kohaldades õiglase 
ülemineku põhimõtet ja tunnustades 
liikmesriikide valitsuste täiendavat rolli 
CO2-heite vähendamisse ja puhtasse 
energiasse tehtavate investeeringute 
toetamisel, tagades samas võrdsed 
tingimused ja turumoonutuste puudumise; 
palub komisjonil energia maksustamise 
direktiivi10 läbivaatamise raames uurida, 
kas praegused maksuvabastused tekitavad 
ebaõiglased sektoriülesed 
konkurentsitingimused;

___________________
10 ELT L 283, 31.10.2003, lk 51.

47. toetab riigiabi suuniste 
läbivaatamist komisjoni poolt kõigis 
asjakohastes sektorites, nagu transport, 
sealhulgas õhu- ja meretransport, 
kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega, kohaldades õiglase 
ülemineku põhimõtet ja tunnustades 
liikmesriikide valitsuste täiendavat rolli 
CO2-heite vähendamisse ja puhtasse 
energiasse tehtavate investeeringute 
toetamisel, tagades samas võrdsed 
tingimused ja turumoonutuste puudumise; 
palub komisjonil energia maksustamise 
direktiivi10 läbivaatamise raames uurida, 
kas praegused maksuvabastused tekitavad 
ebaõiglased sektoriülesed 
konkurentsitingimused; kutsub komisjoni 
üles uurima, kas petrooli maksuvabastus 
põhjustab lennundussektorile kasuliku 
konkurentsimoonutuse;
___________________
10 ELT L 283, 31.10.2003, lk 51.
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47a. palub komisjonil välja töötada 
ulatuslik CO2 piirimaksu mehhanism, mis 
looks võrdsed tingimused Euroopa 
ettevõtjatele, kes kõik on kohustatud 
järgima ELi keskkonnaeeskirju; rõhutab, 
et see mehhanism ei peaks piirduma 
üksnes tootmise keskkonnamõjuga, vaid 
arvesse võtma ka vahemaad ja 
transpordiliiki; palub komisjonil välja 
töötada asjakohased näitajad sellise mõju 
hindamiseks ja maksusummade 
arvutamiseks;

Or. en



AM\1200498ET.docx PE647.566v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

4.3.2020 A9-0022/18

Muudatusettepanek 18
Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel 
Bompard, Marc Botenga, Anne-Sophie Pelletier, Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne
(2019/2131(INI))
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Punkt 55

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55. kordab, et mõnikord kasutatakse 
maksustamist kaudse riigiabi andmiseks, 
mis loob siseturul ebavõrdsed tingimused; 
kutsub komisjoni üles ajakohastama 
kehtivaid riigiabi mõiste suuniseid, et 
liikmesriigid ei annaks maksusoodustuse 
kujul riigiabi; taunib maksualaste 
eelotsuste kuritarvitamist ja väljendab 
heameelt Üldkohtu hiljutiste otsuste üle, 
milles kinnitatakse, et see, kui komisjon 
vaatab riigiabi seisukohast läbi 
maksualased eelotsused, ei kujuta endast 
maksude ühtlustamist; märgib, et 
komisjoni otsuseid vaidlustatakse sageli 
kohtus, mistõttu tuleb need põhjalikult ette 
valmistada; nõuab komisjoni juurdepääsu 
liikmesriikide maksuhaldurite vahel 
vahetatavale teabele, et 
konkurentsieeskirjade rikkumisi paremini 
avastada; nõuab, et võetaks vastu ettepanek 
äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksubaasi ja avaliku riigipõhise 
aruandluse kohta;

55. kordab, et mõnikord kasutatakse 
maksustamist kaudse riigiabi andmiseks, 
mis loob siseturul ebavõrdsed tingimused; 
kutsub komisjoni üles ajakohastama 
kehtivaid riigiabi mõiste suuniseid, et 
liikmesriigid ei annaks maksusoodustuse 
kujul riigiabi; taunib maksualaste 
eelotsuste kuritarvitamist ja väljendab 
heameelt Üldkohtu hiljutiste otsuste üle, 
milles kinnitatakse, et see, kui komisjon 
vaatab riigiabi seisukohast läbi 
maksualased eelotsused, ei kujuta endast 
maksude ühtlustamist; märgib, et 
komisjoni otsuseid vaidlustatakse sageli 
kohtus, mistõttu tuleb need põhjalikult ette 
valmistada; nõuab komisjoni juurdepääsu 
liikmesriikide maksuhaldurite vahel 
vahetatavale teabele, et 
konkurentsieeskirjade rikkumisi paremini 
avastada; nõuab, et võetaks vastu ettepanek 
äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksubaasi ja avaliku riigipõhise 
aruandluse kohta; nõuab tungivalt, et 
komisjon ja nõukogu uuriksid kahjulikke 
maksutavasid liikmesriikides ning 
koostaksid koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide kohta usaldusväärse 
loetelu;
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