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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

22.7.2020 B9-0229/11

Muudatusettepanek 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 
Euroopa Ülemkogu nõrgestas tõsiselt 
õigusriigi, põhiõiguste ja demokraatia 
kaitset, mille poole komisjon ja parlament 
mitmeaastases finantsraamistikus ja 
taastekavas püüdlesid; kordab oma 
nõudmist, et parlament peab saama täita 
komisjoni kavandatud mehhanismi 
küsimuses oma kaasseadusandja 
ülesandeid ja kaitsta ELi eelarvet, sest 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sõnastatud 
väärtusi ähvardab süsteemne oht ja kaalul 
on liidu finantshuvid; rõhutab, et 
tulemuslikkuse huvides peaks mehhanismi 
aktiveerimiseks kasutama kvalifitseeritud 
häälteenamust nõudvat pöördhääletust; 
toonitab, et mehhanism ei tohi mõjutada 
valitsusüksuste või liikmesriikide kohustust 
teha lõplikele toetusesaajatele või 
vahendite saajatele makseid; rõhutab, et 
õigusriigi toimimist käsitlev määrus 
võetakse vastu kaasotsustamismenetluse 
teel;

9. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 
Euroopa Ülemkogu nõrgestas tõsiselt 
õigusriigi, põhiõiguste ja demokraatia 
kaitset, mille poole komisjon ja parlament 
mitmeaastases finantsraamistikus ja 
taastekavas püüdlesid; kinnitab, et 
Euroopa Parlament ei anna 
mitmeaastasele finantsraamistikule 2021–
2027 oma nõusolekut, kui kokkulepe ei 
sisalda lahutamatu osana ka siduvat 
tingimuslikkuse mehhanismi; kordab 
sellega seoses ka oma nõudmist, et 
parlament peab saama täita komisjoni 
kavandatud mehhanismi küsimuses oma 
kaasseadusandja ülesandeid ja kaitsta ELi 
eelarvet, sest Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 2 sõnastatud väärtusi ähvardab 
süsteemne oht ja kaalul on liidu 
finantshuvid; rõhutab, et tulemuslikkuse 
huvides peaks mehhanismi aktiveerimiseks 
kasutama kvalifitseeritud häälteenamust 
nõudvat pöördhääletust; toonitab, et 
mehhanism ei tohi mõjutada 
valitsusüksuste või liikmesriikide kohustust 
teha lõplikele toetusesaajatele või 
vahendite saajatele makseid; rõhutab, et 
õigusriigi toimimist käsitlev määrus 
võetakse vastu kaasotsustamismenetluse 
teel;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/12

Muudatusettepanek 12
Manuel Bompard
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. toonitab seega, et reform peaks 
hõlmama valikut uusi omavahendeid, mis 
tuleb lisada liidu eelarvesse alates 1. 
jaanuarist 2021; rõhutab, et plastimaks on 
ainult esmane ja poolik samm, millega 
parlamendi ootused ei piirdu; kavatseb 
jõuda läbirääkimistel selleni, et 
eelarvepädevad institutsioonid lepivad 
kokku õiguslikult siduva ajakava 
täiendavate omavahendite 
kasutuselevõtuks järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku esimesel poolel (nt 
Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise 
süsteemil põhinevad omavahendid ja 
edasise võimaliku laienemisega kaasnevad 
tulud, süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanism, digimaks, finantstehingute 
maks ja äriühingu tulumaksu ühtsel 
konsolideeritud maksubaasil põhinevad 
omavahendid); nõuab, et mitmeaastase 
finantsraamistiku vaheläbivaatamisega 
kaasneva muutmise käigus lisataks 
finantsraamistiku 2021–2027 teisel poolel 
vajaduse korral veelgi omavahendeid, et 
eesmärk saaks mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 lõpuks 
täidetud;

11. toonitab seega, et reform peaks 
hõlmama valikut uusi omavahendeid, mis 
tuleb lisada liidu eelarvesse alates 1. 
jaanuarist 2021; rõhutab, et plastimaks on 
ainult esmane ja poolik samm, millega 
parlamendi ootused ei piirdu; kavatseb 
jõuda läbirääkimistel selleni, et 
eelarvepädevad institutsioonid lepivad 
kokku õiguslikult siduva ajakava 
täiendavate omavahendite 
kasutuselevõtuks järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku esimesel poolel (nt 
Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise 
süsteemil põhinevad omavahendid ja 
edasise võimaliku laienemisega kaasnevad 
tulud, süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanism, digimaks, finantstehingute 
maks, varamaks, petroolimaks, juhusliku 
kasumi maks ja äriühingu tulumaksu 
ühtsel konsolideeritud maksubaasil 
põhinevad omavahendid); nõuab, et 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vaheläbivaatamisega kaasneva muutmise 
käigus lisataks finantsraamistiku 2021–
2027 teisel poolel vajaduse korral veelgi 
omavahendeid, et eesmärk saaks 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 
lõpuks täidetud;
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22.7.2020 B9-0229/13

Muudatusettepanek 13
Marc Botenga
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. toonitab seega, et reform peaks 
hõlmama valikut uusi omavahendeid, mis 
tuleb lisada liidu eelarvesse alates 1. 
jaanuarist 2021; rõhutab, et plastimaks 
on ainult esmane ja poolik samm, millega 
parlamendi ootused ei piirdu; kavatseb 
jõuda läbirääkimistel selleni, et 
eelarvepädevad institutsioonid lepivad 
kokku õiguslikult siduva ajakava 
täiendavate omavahendite 
kasutuselevõtuks järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku esimesel poolel (nt 
Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise 
süsteemil põhinevad omavahendid ja 
edasise võimaliku laienemisega 
kaasnevad tulud, süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanism, digimaks, 
finantstehingute maks ja äriühingu 
tulumaksu ühtsel konsolideeritud 
maksubaasil põhinevad omavahendid); 
nõuab, et mitmeaastase finantsraamistiku 
vaheläbivaatamisega kaasneva muutmise 
käigus lisataks finantsraamistiku 2021–
2027 teisel poolel vajaduse korral veelgi 
omavahendeid, et eesmärk saaks 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 lõpuks täidetud;

11. rõhutab, et uued omavahendid ei 
tohiks tulla töötajaskonna arvelt, ning 
nõuab seetõttu, et liit ja liikmesriigid 
rahastaksid majanduse taastamist suurtelt 
hargmaistelt ettevõtetelt ja kõige 
jõukamatelt üksikisikutelt võetavate 
maksude kaudu, teeksid ettepaneku 
ulatusliku varamaksu kehtestamiseks, 
kehtestaksid 25 % suuruse tegeliku 
ettevõtte tulumaksu miinimummäära, nii 
et kõige kasumlikumaid hargmaiseid 
ettevõtteid (eelkõige finantssektori 
ettevõtteid, kelle kasumid tulevad 
lühiajalistest ja spekulatiivsetest 
tehingutest) maksustataks kõrgema 
määraga, ning toetaksid ka 
finantstehingute maksu;
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22.7.2020 B9-0229/14

Muudatusettepanek 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13a. väljendab pettumust selge 
pühendumuse puudumise pärast 
rohelisele majandusele üleminekule; on 
veendunud, et 50 % mitmeaastase 
finantsraamistiku ja taastefondi 
vahenditest tuleks eraldada kliimaga ja 
bioloogilise mitmekesisusega seotud 
kulutustele; rõhutab, et kliimaga ja 
bioloogilise mitmekesisusega seotud 
kulutuste jälgimiseks tuleb kasutada 
töökindlamat, läbipaistvamat ja 
terviklikumat metoodikat kui praegune 
OECD Rio näitajate süsteem, mis põhineb 
säilitamise põhimõttel ja mille puhul 
arvestatakse kulusid, mille tagajärjeks on 
negatiivne mõju kliimale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele, kogueraldise 
arvutamisel negatiivselt;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/15

Muudatusettepanek 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13b. juhib tähelepanu sellele, et ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) panust 
kliimale ja bioloogilisele mitmekesisusele 
tehtavatesse kulutustesse on oluliselt üle 
hinnatud, nagu on rõhutanud Euroopa 
Kontrollikoda; võtab teadmiseks Euroopa 
Kontrollikoja eriaruande nr 13/2020, 
mille kohaselt ei ole ÜPP 2014–2020 
aidanud bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemist peatada; rõhutab sellega 
seoses vajadust lõpetada kõik kahjulikud 
põllumajandustoetused, sealhulgas 
loomseid tooteid edendavad kampaaniad;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Muudatusettepanek 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13c. rõhutab, et kliimaküsimuste 
peavoolustamine mitmeaastases 
finantsraamistikus ja taastefondis peab 
toimuma sotsiaalselt õiglasel viisil, mille 
puhul tagatakse, et koormus kantakse 
kooskõlas „saastaja maksab“ põhimõttega 
ning seda ei panda kõige haavatavamatele 
inimestele ja kogukondadele; rõhutab 
sellega seoses vajadust tagada rohelisele 
majandusele üleminekust mõjutatud 
sektorite töötajatele head ja inimväärsed 
töökohad, tagades, et majanduse 
taastumine oleks nii sotsiaalselt kui ka 
keskkonnaalaselt kestlik;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Muudatusettepanek 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab, et 
institutsioonidevahelistel läbirääkimistel 
tuleks mitmeaastase finantsraamistiku 
arvnäitajaid käsitleda rubriikide ja 
programmide kaupa; rõhutab, et 
juhtprogrammide rahastamistaset ohustab 
nüüd kohene langus (2020 vs. 2021); juhib 
lisaks tähelepanu asjaolule, et alates 
2024. aastast on ELi eelarve tervikuna 
väiksem kui 2020. aastal ning et sellega 
seatakse ohtu ELi kohustused ja 
prioriteedid, eelkõige roheline kokkulepe ja 
digitaalarengu tegevuskava; nõuab kindlalt, 
et Euroopa Ülemkogu esildatud 
arvnäitajatest ulatuslikumalt tuleks 
suurendada eelkõige kliimat, 
digiüleminekut, tervist, noori, kultuuri, 
taristut, teadusuuringuid, piirihaldust ja 
solidaarsust käsitlevate programmide 
(näiteks programm „Euroopa horisont“, 
programm „InvestEU“, programm 
„Erasmus+“, lastegarantii, õiglase 
ülemineku fond, programm „Digitaalne 
Euroopa“, Euroopa ühendamise rahastu, 
programm „Life+“ , programm „EL tervise 
heaks“, integreeritud piirihalduse fond, 
programm „Loov Euroopa“, õiguste ja 
väärtuste programm, Euroopa Kaitsefond, 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahend ning 
humanitaarabi) ning asjaomaste ELi 
ametite ja Euroopa Prokuratuuri 
assigneeringuid;

14. rõhutab, et 
institutsioonidevahelistel läbirääkimistel 
tuleks mitmeaastase finantsraamistiku 
arvnäitajaid käsitleda rubriikide ja 
programmide kaupa; rõhutab, et 
juhtprogrammide rahastamistaset ohustab 
nüüd kohene langus (2020 vs. 2021); juhib 
lisaks tähelepanu asjaolule, et alates 
2024. aastast on ELi eelarve tervikuna 
väiksem kui 2020. aastal ning et sellega 
seatakse ohtu ELi kohustused ja 
prioriteedid, eelkõige roheline kokkulepe ja 
digitaalarengu tegevuskava; nõuab kindlalt, 
et Euroopa Ülemkogu esildatud 
arvnäitajatest ulatuslikumalt tuleks 
suurendada eelkõige kliimat, 
digiüleminekut, tervist, noori, kultuuri, 
taristut, teadusuuringuid, piirihaldust ja 
solidaarsust käsitlevate programmide 
(näiteks programm „Euroopa horisont“, 
programm „InvestEU“, programm 
„Erasmus+“, lastegarantii, õiglase 
ülemineku fond, programm „Digitaalne 
Euroopa“, Euroopa ühendamise rahastu, 
programm „Life+“ , programm „EL tervise 
heaks“, integreeritud piirihalduse fond, 
programm „Loov Euroopa“, õiguste ja 
väärtuste programm, naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend ning humanitaarabi) 
ning asjaomaste ELi ametite ja Euroopa 
Prokuratuuri assigneeringuid;



AM\1210649ET.docx PE655.408v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Or. en



AM\1210649ET.docx PE655.408v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

22.7.2020 B9-0229/18

Muudatusettepanek 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab, et poliitiliste prioriteetide 
ja rahastamisprogrammide omavaheliseks 
kooskõlastamiseks on ülimalt oluline lisada 
horisontaalsed põhimõtted nii 
mitmeaastase finantsraamistiku kui ka 
taasterahastu määrusesse, aga ka 
kõikidesse muudesse asjakohastesse 
õigusaktidesse, ÜRO kestlikesse 
arengueesmärkidesse ning püüdlustesse 
saavutada konkurentsivõimelise ja 
tulevikku suunatud ELi pikaajalised 
eesmärgid, õiglane ja sotsiaalselt kaasav 
üleminek, õiguslikult siduv eesmärk, mille 
kohaselt peavad kliimaga seotud kulutused 
moodustama eelarvest 30 %, ning eesmärk 
kulutada 10 % eelarvest bioloogilise 
mitmekesisusega seotud meetmetele; 
rõhutab, et seetõttu tuleks nii kliimaga 
seotud kulutuste kui ka bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutuste jaoks 
võtta kiiresti kasutusele läbipaistev, 
terviklik ja otstarbekas jälgimismetoodika, 
mida tuleks vajaduse korral kohandada 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vaheläbivaatamisega kaasneval muutmisel; 
juhib tähelepanu sellele, et nii 
mitmeaastase finantsraamistiku kui ka 
taasterahastu määrusesse tuleb lisada 
põhimõte „Ära tekita kahju“; rõhutab 
lisaks, et järk-järgult tuleb kaotada 
fossiilkütuste toetused; palub komisjonil 
kaaluda investeeringute puhul tuginemist 
taksonoomiamäärusele;

15. rõhutab, et poliitiliste prioriteetide 
ja rahastamisprogrammide omavaheliseks 
kooskõlastamiseks on ülimalt oluline lisada 
horisontaalsed põhimõtted nii 
mitmeaastase finantsraamistiku kui ka 
taasterahastu määrusesse, aga ka 
kõikidesse muudesse asjakohastesse 
õigusaktidesse, ÜRO kestlikesse 
arengueesmärkidesse ning püüdlustesse 
saavutada konkurentsivõimelise ja 
tulevikku suunatud ELi pikaajalised 
eesmärgid, õiglane ja sotsiaalselt kaasav 
üleminek, õiguslikult siduv eesmärk, mille 
kohaselt peavad kliimaga seotud kulutused 
moodustama eelarvest 30 %, ning eesmärk 
kulutada 10 % eelarvest bioloogilise 
mitmekesisusega seotud meetmetele; 
rõhutab, et seetõttu tuleks nii kliimaga 
seotud kulutuste kui ka bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutuste jaoks 
võtta kiiresti kasutusele läbipaistev, 
terviklik ja otstarbekas jälgimismetoodika, 
mida tuleks vajaduse korral kohandada 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vaheläbivaatamisega kaasneval muutmisel; 
juhib tähelepanu sellele, et nii 
mitmeaastase finantsraamistiku kui ka 
taasterahastu määrusesse tuleb kõikide 
sektorite puhul lisada põhimõtted „ära 
tekita kahju“ ja „saastaja maksab“; 
rõhutab lisaks, et järk-järgult tuleb kaotada 
fossiilkütuste toetused; palub komisjonil 
kaaluda investeeringute puhul tuginemist 
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taksonoomiamäärusele; rõhutab sellega 
seoses ka ELi ühist vastutust COVID-19 
kriisi ületamise eest maailma tasandil, 
eriti arenguriikides;
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22.7.2020 B9-0229/19

Muudatusettepanek 19
João Ferreira, Sandra Pereira
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15a. on seisukohal, et 
investeerimisvõimalused peavad olema 
kooskõlas inimeste ja liikmesriikide 
tegelike vajadustega; taunib igasuguseid 
majanduslikke ja poliitilisi tingimusi, mis 
on seatud kõnealuses nõukogu 
kokkuleppes kas mitmeaastase 
finantsraamistiku või taastekava 
vahendite kasutamisele ning mille 
eesmärk on sekkuda riikide 
suveräänsetesse, eelkõige vahendite 
kasutamist ja programmitööd 
käsitlevatesse otsustesse, ning on 
niisuguste tingimuste vastu;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Muudatusettepanek 20
João Ferreira, Sandra Pereira
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19a. peab praeguseid 
investeerimisvajadusi arvesse võttes 
taastefondi ebapiisavaks; hoiatab, et 
kõnealune fond koosneb nii laenude kui 
ka toetuste osas kavandatavatest 
rahasummadest, mis makstakse hiljem 
kas laenatud summade tagasimaksmise 
või alates 2028. aastast eelarvest tehtavate 
tulevaste ülekannete vähendamisega;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Muudatusettepanek 21
Marc Botenga
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et selge ja realistlik 
tagasimaksekava on taasterahastu üldise 
edu võti ning annab tunnistust ELi kui 
terviku usaldusväärsusest; on veendunud, 
et võla tagasimaksmine ei tohi toimuda 
tulevaste ELi eelarvete ja eurooplaste 
põlvkondade arvelt ning see peaks algama 
niipea kui võimalik; nõuab, et taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi kulutuste 
puhul öeldaks selgelt välja, millega 
tegemist on, ning et nende suhtes 
kohaldataks asjakohaseid 
läbipaistvusnõudeid, sealhulgas lõplike 
toetusesaajate loetelu avalikustamise nõuet;

23. rõhutab, et selge ja realistlik 
tagasimaksekava on taasterahastu üldise 
edu võti ning annab tunnistust ELi kui 
terviku usaldusväärsusest; on veendunud, 
et võla tagasimaksmine ei tohi toimuda 
sotsiaalõiguste, palkade, pensionide või 
avalike teenuste, tulevaste ELi eelarvete ja 
eurooplaste põlvkondade arvelt ning see 
peaks algama niipea kui võimalik; nõuab, 
et taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi kulutuste puhul öeldaks 
selgelt välja, millega tegemist on, ning et 
nende suhtes kohaldataks asjakohaseid 
läbipaistvusnõudeid, sealhulgas lõplike 
toetusesaajate loetelu avalikustamise nõuet;
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Nikolaj Villumsen, Malin Björk
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24a. peab ülimalt kahetsusväärseks, et 
kokkuleppega ei tagata, et rahalist abi 
antakse ainult ettevõtjatele, kes järgivad 
kohaldatavaid kollektiivlepinguid, ning et 
toetust saavad ettevõtjad hoiduvad 
aktsiate tagasiostmisest või aktsionäridele 
dividendide ja tegevjuhtidele boonuste 
maksmisest; peab ühtlasi 
kahetsusväärseks, et kokkuleppega ei 
tagata, et riigiabi ega rahalist abi ei anta 
ettevõtjatele, kes on registreeritud riikides, 
mis on kantud maksualast koostööd 
mittetegevate jurisdiktsioonide ELi 
loetellu;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli erakorralise kohtumise järeldused

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24b. tunneb tõsist muret avaliku sektori 
tulude märkimisväärse saamatajäämise 
pärast, mis on tingitud ELi 
liikmesriikidega seotud maksustamise 
vältimisest; peab ülioluliseks, et rahalise 
abi andmise kavadest jäetaks välja 
äriühingud, mis asuvad ELi 
maksuparadiisides;

Or. en


