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Muudatusettepanek  37 

Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Volitus 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 

2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010, 

millega asutatakse Euroopa 

Järelevalveasutus (Euroopa 

Väärtpaberijärelevalve), muudetakse 

otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ1 

(ESMA määrus), 

  

Or. en 

                                                 
1 ELT L 331, 15.12.2010, lk 84. 
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Muudatusettepanek  38 

Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Volitus 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 

2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010, 

millega asutatakse Euroopa 

Järelevalveasutus (Euroopa 

Pangandusjärelevalve), muudetakse 

otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ1 

(EBA määrus), 

Or. en 

                                                 
1 ELT L 331, 15.12.2010, lk 12. 
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Muudatusettepanek  39 

Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et cum-ex – ehk 

dividendiarbitraaži kauplemisskeemid – 

tähistab sellist aktsiatega kauplemist, mille 

eesmärk on varjata tegelikku omanikku ja 

võimaldada mõlemal poolel või kõigil 

pooltel taotleda soodustust kapitali 

kasvutulu maksult, mida maksti ainult üks 

kord; 

A. arvestades, et cum-ex ja cum-cum 

– ehk dividendiarbitraaži 

kauplemisskeemid – tähistavad sellist 

aktsiatega kauplemist, mille eesmärk on 

varjata tegelikku omanikku ja võimaldada 

mõlemal poolel või kõigil pooltel taotleda 

soodustust kapitali kasvutulu maksult, 

mida maksti ainult üks kord; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  40 

Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et cum-ex skandaal 

toodi üldsuse ette ühisuurimise tulemusena, 

milles osalesid 12 Euroopa riigi 

uudistekanalid ja 38 ajakirjanikku; 

B. arvestades, et cum-ex skandaal 

toodi üldsuse ette ühisuurimise tulemusena, 

milles osales 19 Euroopa uudistekanalit 12 

riigist ja 38 ajakirjanikku; 

  

Or. en 
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Muudatusettepanek  41 

Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et teadaolevalt on cum-

ex maksuskeemi tõttu maksutulu kaotanud 

11 liikmesriiki summas 55,2 miljardit 

eurot; 

C. arvestades, et teadaolevalt on cum-

ex ja cum-cum maksuskeemide tõttu 

maksutulu kaotanud 11 liikmesriiki 

summas 55,2 miljardit eurot; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  42 

Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  E a. arvestades, et 2016. aastal selgus, 

et Taani maksuamet ei olnud reageerinud 

paljudele hoiatustele, et välismaised 

äriühingud kuritarvitavad Taani 

maksueeskirju ja võltsivad dokumente, et 

taotleda dividendide puhul 

ebaseaduslikult maksutagastust – see on 

kuritarvitus, mille tõttu Taani maksuamet 

kaotas hinnanguliselt üle 1,5 miljardi 

euro1; 

______________________________ 

1 Euroopa võla- ja arenguvõrgustik, Tax 

Games: the Race to the Bottom – 

Europe’s role in supporting an unjust 

global tax system, 2017, 
https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Muudatusettepanek  43 

Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus E b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  E b. arvestades, et väidetavalt oli 

Saksamaa valitsus nendest petturlikest 

maksutavadest teadlik juba mitu aastat, 

kuid teatas sellest teistele liikmesriikidele 

alles 2015. aastal; arvestades, et 

Saksamaa rahandusministeerium on 

väidetavalt öelnud, et ta on teadlik 418 

erinevast cum-ex maksupettuse juhtumist, 

mille koguväärtus on 5,7 miljardit eurot; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  44 

Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus G (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et cum-ex skeemidel on 

teatavad maksupettuse tunnused ja 

vaja on kindlaks teha, kas riigisisest 

või liidu õigust on rikutud; 

 

G. arvestades, et cum-ex ja cum-cum 

skeemidel on teatavad maksupettuse 

tunnused ja vaja on kindlaks teha, 

kas riigisisest või liidu õigust on 

rikutud; 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  45 

Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus I (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et Saksamaa Liidupäeva 

neljanda uurimiskomisjoni lõpparuandes 

jõuti järeldusele, mida jagavad ka 

Saksamaa kohtud, et sellised maksutavad 

nagu cum-ex tehingud, mis hõlmavad 

lühikeseks müüki, on ebaseaduslikud, ning 

et Saksamaa pankade liit on probleemi 

hoopis teravdanud, selle asemel et aidata 

seda lahendada; 

I. arvestades, et Saksamaa Liidupäeva 

neljanda uurimiskomisjoni lõpparuandes 

jõuti järeldusele, mida jagavad ka 

Saksamaa kohtud, et sellised maksutavad 

nagu cum-ex ja cum-cum tehingud, mis 

hõlmavad lühikeseks müüki, on 

ebaseaduslikud, ning et Saksamaa pankade 

liit on probleemi hoopis teravdanud, selle 

asemel et aidata seda lahendada; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  46 

Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

1. mõistab paljastatud maksupettuse 

teravalt hukka, sest selle tõttu on 

liikmesriikides mõne meediakanali 

hinnangul maksutuluna saamata 

jäänud 55,2 miljardit eurot, mis on 

suur löök Euroopa sotsiaalsele 

turumajandusele; 

 

1. mõistab paljastatud maksupettuse ja 

maksudest kõrvalehoidumise 

teravalt hukka, sest selle tõttu on 

liikmesriikides mõne meediakanali 

hinnangul maksutuluna saamata 

jäänud 55,2 miljardit eurot, mis on 

suur löök Euroopa sotsiaalsele 

turumajandusele; 

 

Or. en 

 

 

 


