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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. toetab täielikult üleeuroopalist huvi 
pakkuvate tähtsate projektide, näiteks 
Euroopa akuliidu rakendamist; kutsub 
komisjoni üles edendama üleeuroopalist 
huvi pakkuvaid tähtsaid projekte 
murrangulise tehnoloogia valdkonnas, 
lihtsustama vastavaid õigusnorme ja 
ühtlustama nende nõudeid, et saaks heaks 
kiita ka väiksemaid rakendusuuringute 
projekte;

5. toetab täielikult üleeuroopalist huvi 
pakkuvate tähtsate projektide, näiteks 
Euroopa akuliidu rakendamist; kutsub 
komisjoni üles edendama üleeuroopalist 
huvi pakkuvaid tähtsaid projekte 
murrangulise tehnoloogia valdkonnas, 
lihtsustama vastavaid õigusnorme ja 
ühtlustama nende nõudeid, et saaks heaks 
kiita ka väiksemaid rakendusuuringute 
projekte; palub komisjonil avaldada 
suunised, millega tagatakse, et 
üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate 
projektide valik on kooskõlas 
kohustustega, mille liit ja liikmesriigid on 
Pariisi kokkuleppe alusel võtnud;
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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; peab kahetsusväärseks, 
et komisjon ei selgitanud piisavalt, kuidas 
ta arvutas HSBC-le määratud trahvi, 
mistõttu Euroopa Liidu Kohus tühistas 
komisjoni otsuse; palub seetõttu 
komisjonil läbi vaadata trahvide 
arvutamise suunised, mida ei ole pärast 
2006. aastat läbi vaadatud;
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93f. tunneb heameelt erakorraliste 
rahaliste vahendite ja riigiabi üle, mida 
anti ettevõtetele ja töötajatele, et toetada 
neid pandeemia majanduslike 
tagajärgedega toimetulekul; kutsub 
komisjoni üles kehtestama ühised 
miinimumstandardid, et täpsustada nõuet, 
mille kohaselt peavad rahalist abi saavad 
ettevõtted vastama keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja äriühingu üldjuhtimise 
kriteeriumidele ning järgima 
maksustamise läbipaistvuse kohustust, 
kaasa arvatud avalik riigipõhine 
aruandlus, et riikide erinevad 
kriteeriumid ei põhjustaks edasisi 
lahknevusi ning et näidata, kuidas saadud 
avaliku sektori toetust kasutatakse selleks, 
et viia oma tegevus kooskõlla ELi kliima- 
ja keskkonnaeesmärkide ning Pariisi 
kokkuleppega; rõhutab, et 
koondamiskavad tuleks keelata niikauaks, 
kuni ettevõte saab rahalist abi; kutsub 
liikmesriike üles tegema ettevõtjatele, 
kellel on rohkem kui 500 töötajat ja kes 
saavad rahalist abi, kohustuslikuks luua 
töötajatest ja muudest sidusrühmadest 
koosnev erikomisjon, mis esitaks 
ettepaneku keskkonnaalase ülemineku 
tegevuskava kohta ning viiks ettevõtte 
täielikult vastavusse Pariisi 
kokkuleppega; tuletab meelde, et abi 
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tuleks anda üksnes COVID-19st 
põhjustatud kahjude korvamiseks; 
rõhutab, et riigiabi tuleks anda ainult 
ettevõtetele, kelle raskused on põhjustatud 
COVID-19 vahetust mõjust, mitte neile, 
kes olid majanduslikes raskustes juba 
enne kriisi;
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 93i. rõhutab, et pandeemia on 
muutnud ettevõtted välismaiste ettevõtete 
omandisse sattumise suhtes haavatavaks; 
märgib, et COVID-19 kriis tõi ilmsiks 
puudused ELi tarneahelates ja ELi 
strateegilise suveräänsuse puudumise 
sellistes valdkondades nagu ravimid või 
toit ning vajaduse kaitsta kriitilise 
tähtsusega ELi ettevõtteid ja varasid 
vaenuliku ülevõtmise eest suurte turgu 
valitsevate ettevõtjate poolt; palub 
komisjonil esitada ettepanek konkreetse 
tegevuskava ja rahaliste vahendite kohta 
strateegilise tööstustegevuse 
ümberpaigutamiseks; on seisukohal, et 
riigiabil peaks olema selle olulise tegevuse 
ümberpaigutamisel võtmeroll;

Or. en
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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 
toob kaasa konkurentsimoonutuse, mis 
annab kasu lennundussektorile;

__________
10 ELT L 283, 31.10.2003, lk 51.
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 47a. nõuab tungivalt, et komisjon 
esitaks Euroopa majanduse elavdamise 
kava raames ettepaneku laiahaardelise 
süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi 
kohta ning tagaks võrdsed tingimused 
Euroopa ettevõtjatele, kes peavad järgima 
ELi keskkonnaeeskirju; rõhutab, et 
selline mehhanism peaks hõlmama nii 
tootmise kui ka transpordi CO2-jalajälge;

Or. en
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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 võitleksid kahjulike 
maksutavade vastu liikmesriikides ning 
vaataksid läbi kriteeriumid 
maksukoostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide kohta, kelle hulgas on 
ka Euroopa Liidu liikmesriike;
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